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SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Ertu jákvæður, skapgóður, félagslyndur, skipulagður og 
skemmtilegur verkefnastjóri tæknideildar?

Ertu góður stjórnandi?

Já er að leita að verkefnastjóra sem vill vinna í fjölbreytilegu, krefjandi og spennandi umhverfi.

Já leitar að stjórnanda þjónustuvera í Reykjavík og Reykjanesbæ.

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með
1. júní 2013.

Ef þú heldur að þú sért sá eða
sú sem hentar í starfið sendu
þá umsókn með mynd á netfangið
hlodver@ja.is

Nánari upplýsingar veitir
Hlöðver í síma 522 3242.

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með
1. júní 2013.

Ef þú heldur að þú sért sá eða
sú sem hentar í starfið sendu
þá umsókn á netfangið lilja@ja.is

Nánari upplýsingar veitir
Lilja í síma 522 3216.

Verkefnastjóri tæknideildar

Háskólamenntun eða menntun í verkefnastjórnun

Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni

Hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum

Skipuleg og öguð vinnubrögð

Áhugi á upplýsingatækni

Reynsla af Agile aðferðafræðum er kostur

Stjórnandi þjónustuvera 

Hafa lokið framhaldskólanámi/háskólanám er kostur

Góð reynsla og þekking á rekstri og stjórnun

Frumkvæði, árvekni og þjónustulund

Góðir samskiptahæfileikar og reynsla í mannlegum 

samskiptum 

Metnaður og vilji til að ná árangri

Ábyrgðarsvið:  Mönnun vakta, gæði þjónustu í 118 og skiptiborðsþjónustu, eftirfylgni 

áætlana og almenn starfsmannastjórnun.

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem 
fólk þarfnast í dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau 
markmið að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum 
þörfum viðskiptavina, skapa öflugt og spennandi starfsumhverfi, þróa verðmæt 
viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Lundaból í Garðabæ er 
laus til umsóknar. Leikskólinn er þriggja deilda leikskóli með 
einkunnarorðin hjarta – hugur – hönd. Leitað er að leikskóla- 
stjóra til að leiða skólastarfið í samvinnu við starfsfólk, foreldra 
og börn. Leikskólastjóri tekur einnig virkan þátt í að móta 
skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum og framsýnum 
hætti í samvinnu við skólaskrifstofu Garðabæjar, grunnskóla, 
tónlistarskóla, aðra leikskóla í Garðabæ sem og íþrótta- og 
æskulýðsfélög. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  og kennslumála

Staðan er laus frá 1. ágúst 2013. 

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
Kennarasamband Íslands.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Garðabæjar eru karlmenn 
sérstaklega hvattir til að sækja um stöðu leikskólastjóra.

Umsóknafrestur er til og með 2. júní 2013.

leikskólafulltrúi, netfang annah@gardabaer.is eða í síma 525 8542.  

Vinsamlegast sækið um með því að fylla út almenna 
atvinnuumsókn á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is undir 

og upplýsingar um reynslu af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi. 

Fræðslu- og menningarsvið 
Garðabæjar    
Leikskólar Garðabæjar eru 
eftirsóknaverðir vinnustaðir þar 
sem áhersla er lögð á jákvæðni, 
áreiðanleika og fagmennsku 
leikskólakennara og annarra 
starfsmanna. Í skólastefnu 
Garðabæjar má sjá áherslur 
bæjarins í leikskólastarfi og eru 
leiðarljós hennar metnaður – 
virðing – sköpun – gleði. Vellíðan 
og velferð barna er í fyrirrúmi og 
áhersla lögð á gott og náið 
samstarf við foreldra og þeir 
hvattir til að taka virkan þátt í 
námi barna sinna. Þróunarstarf er 
virkur þáttur í leikskólastarfi og 
fást börn við fjölbreytt 
viðfangsefni við hæfi hvers og 
eins. Í leikskólum Garðabæjar 
starfar vel menntað og hæft 
starfsfólk sem skipuleggur nám 
og starf barna á markvissan hátt. 
Sjálfstæði hvers leikskóla og 
sérstaða er talin mikilvæg og 
stendur foreldrum til boða að 
velja leikskóla fyrir barn sitt úr 
fjölbreyttri flóru leikskóla. 

LUNDABÓL - LEIKSKÓLASTJÓRI

Aðstoðarskólastjóri við leik-
skólann Tjarnarskóg á Egilsstöðum
Leikskólinn Tjarnarskógur á Egilsstöðum auglýsir eftir 
aðstoðarskólastjóra. Á  Tjarnarskógi  eru  um 170 börn á 8 
deildum og tveimur starfsstöðvum, Tjarnarlandi og Skógar-
landi. Tjarnarskógur horfir til fjölgreindarkenninga Gardners í 
sínum starfsaðferðum.   

Gildi skólans eru Gleði, Virðing, Samvinna og Fagmennska.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til 
að taka þátt í að stjórna og leiða gott faglegt starf í lýðræðis-
legu skólaumhverfi. Frumkvæði, góðir skipulagshæfileikar og  
samstarfsvilji eru mikilvægir eiginleikar. Í Tjarnarskógi  leggjum 
við áherslu á samvinnu, nýtingu mannauðs og skapandi 
lausnaleit. Jákvæðni og lipurð í samskiptum eru eiginleikar 
sem við metum mikils.

Hæfniskröfur byggja á 10. gr. laga um menntun og ráðningu  
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla nr. 87/2008. Reynsla af stjórnunarstörfum er 
mikilvægur kostur og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er 
æskileg. Lögð áhersla á vilja og áhuga á að taka þátt í stjórn-
unarverkefnum sem styðja farsælt og metnaðarfullt leikskóla-
starf. Laun skv. kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum 
og launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Upplýsingar um leikskólastarfið og störf aðstoðarskólastjóra 
veitir leikskólastjóri, Guðný Anna Þóreyjardóttir í síma 898 
9092 eða á netfanginu gudnyanna@egilsstadir.is.

Umsóknir um stöðuna skulu berast til leikskólastjóra á net-
fangið gudnyanna@egilsstadir.is  í síðasta lagi 5. júní nk. 
Umsókninni skal fylgja greinargott yfirlit yfir  störf umsækj-
anda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni 
sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til 
að sinna stjórnunarstarfi.

Vinnuskóli Bláskógabyggðar 2013
Flokkstjóra vantar í sumarvinnu unglinga og umhirðu 
opinna svæða. Lágmarksaldur er 18. ár. Starfstími er frá 3. 
júní til 31. júlí. Starfssvæðið er annarsvegar á Laugarvatni 
og í Reykholti. Umsækjendur þurfa að hafa bíl til umráða. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. maí n.k. og skulu umsóknir 
berast á skrifstofu Bláskógabyggðar eða á netfangið  
kristinn@blaskogabyggd.is, merktar  
Vinnuskóli Bláskógabyggðar.  
Upplýsingar gefur Kristinn í síma 860-4440.

Þjónustu- og framkvæmdasvið
Bláskógabyggðar

Bláskógabyggð

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ 
GAR‹ABÆ
Leikskólinn Hæðarból

Leikskólakennari
 
Leikskólinn Bæjarból

Leikskólakennari
 
Sjálandsskóli

Skólaritari
Umsjónarmaður 

  tómstundaheimilis

Nánari uppl‡singar á vef Gar›abæjar 
www.gardabaer.is

MANNAUÐSSTJÓRI 

www.hr.is

Háskólinn í Reykjavík auglýsir eftir mannauðsstjóra í fullt starf.

ÁBYRGÐARSVIÐ:
Þróun og framfylgni mannauðsstefnu
Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna
Stýring ráðningarferla
Greining fræðsluþarfa   
Þjálfunarmál og móttaka nýliða
Umsjón með ferli starfsmannasamtala og vinnustaðagreiningu
Þróun og eftirfylgni árangursmælikvarða

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
Háskólapróf á meistarastigi sem nýtist í starfi
Mikla stjórnunarreynslu og reynslu af starfi mannauðsstjóra
Framúrskarandi samskiptahæfni
Góða skipulagshæfileika og áreiðanleg vinnubrögð
Mjög góð færni í ensku og íslensku 

Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2013. 
Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vef ru.is/lausstorf.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir: 
Þóranna Jónsdóttir | thoranna@ru.is.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. 

Akademískar deildir skólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og 
viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf 
og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.

Nemendur háskólans eru um 3200 í fjórum deildum og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk 
fjölda stundakennara.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegur 1 | 101 Reykjavík | Sími  599 6200

18. maí 2013  LAUGARDAGUR2
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S: 511 1144

www.alcoa.is
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Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 
í að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRA 
Í VERSLUN OKKAR Á AKUREYRI

Umsóknir berist fyrir 31. maí n.k. 

til  Guðrúnar Kristinsdóttur gudrunk@husa.is 

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Leitum að sterkum leiðtoga til að stýra 
einni stærstu verslun Húsasmiðjunnar 
á landinu

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Í boði er

DOMINO'S LEITAR AÐ ÚRRÆÐAGÓÐUM OG 
DUGLEGUM EINSTAKLINGI Í TÖLVUDEILD.

Við viljum ráða ábyrgðarfullan einstakling sem 
hefur brennandi áhuga á tölvum, hefur þekk- 
ingu á Linux og Microsoft og grunnþekkingu á 
virkni netkerfa.

Viðkomandi mun sjá um notendaaðstoð fyrir 
verslanir okkar um land allt og aðstoða kerfis- 
stjóra við daglegan rekstur.

Ef þú býrð yfir góðri enskukunnáttu, hefur öku- 
réttindi, ert frábær í mannlegum samskiptum, 
fær um að vinna sjálfstætt og í hóp, þá skaltu 
endilega senda okkur ferilskrá þína og aðrar 
upplýsingar um þig á ingibjorg@dominos.is.

COMPUTER
SAYS NO...
COMPUTER
SAYS NO...

Umsóknarfrestur er til 25. júní. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið.
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Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for quality employee

Education and Qualifications:

Engineer with broad aircraft experience 

Job description:

May 26th 2013

Birtingahúsið er leiðandi fyrirtæki á sviði birtingaráðgjafar 
og frumkvöðull á sínu sviði hér á landi. Það sinnir markaðs-
ráðgjöf fyrir mörg af þekktustu vörumerkjum landsins, bæði 
innlend og erlend. Birtingahúsið er skipað snjöllu starfsfólki 
og hefur ítrekað verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR. 

Umsóknir og ferilskrár sendist með tölvupósti á framkvæmda-
stjóra Birtingahússins, Huga Sævarsson (hugi@birtingahusid.is), 

merktar „netmarkaðssérfræðingur”.

Tekið er á móti umsóknum til og með 27. maí. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

L a u g a v e g i  1 7 4         S í m i :  5 6 9  3 8 0 0         w w w . b i r t i n g a h u s i d . i s 

Netmarkaðssérfræðingur
Vegna aukinna verkefna óskar Birtingahúsið eftir að 
ráða starfsmann á netmarkaðssvið félagsins. 

Helstu verkefni: 
 Uppsetning og eftirfylgni auglýsingaherferða 
 á netinu (e. Adserving).
 Endurgjöf til viðskiptavina. 
 Skýrslugerð og kostnaðargreiningar.

Með Adserving Birtingahússins er hægt að stýra auglýsinga-
herferðum á netinu með markvissari hætti en tíðkast hefur 
og afla ítarlegra upplýsinga um árangur þeirra. 

Ráðgjafi þarf að búa yfir: 
 Þekkingu og færni á helstu tólum og tækjum á sviði net- 
 markaðsmála og áhuga á fjölmiðlum almennt. 
 Yfirgripsmikilli Excelkunnáttu.
 Öguðum vinnubrögðum, frumkvæði, sveigjanleika 
 og vera talnaglöggur. 
 Getu til að vinna sjálfstætt og í hópi.
 Þekking á vefforritun, Flash og HTML5 er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun og/eða góð starfsreynsla. 

Alþjóðlegur samstarfsaðili

18. maí 2013  LAUGARDAGUR4



Distica er framsækið fyrirtæki á sviði dreifingar á lyfjum, heilsuvörum, neytendavörum og vörum fyrir heilbrigðis-
þjónustu og rannsóknarstofur. Hjá Distica starfar samhentur hópur ánægðra starfsmanna sem sinnir störfum sínum
af alúð og áhuga. Við nú að framúrskarandi og úrræðagóðum starfsmönnum til að sinna spennandi og
krefjandi verkefnum.

leitum

Vilt þú tilheyra hópnum okkar?

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk. Sótt er um störfin
í gegnum heimasíðu Distica www.distica.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og
öllum umsóknum verður svarað. – markviss dreifing –

Gildi Distica eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni www.distica.is

Tollafulltrúi – innkaupadeild Þjónustufulltrúi – viðskiptaþjónusta

Síminn leitar að upplýsingatæknimiðuðum viðskiptastjóra til starfa í Reykjavík. 
Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu við stóra viðskiptavini Símans  
á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur í sér sölu, kynningar og þarfagreiningu fyrir 
fyrirtæki, ásamt tilboðs- og samningagerð, ráðgjöf og eftirfylgni. Einnig sér hann 
um að afla og viðhalda viðskiptatengslum.

Menntun og reynsla
· Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt

· Reynsla af sölu og ráðgjöf skilyrði

· Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði

· Innsæi og þekking á upplýsingatækni- 

 og fjarskiptalausnum skilyrði 

 Persónueiginleikar
· Kraftur og frumkvæði

· Virðishugsun og rík þjónustulund

· Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til 

 hópvinnu

· Markmiðasetning og frjó hugsun

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí 2013

Fyrirspurnir berist til Brynhildar Halldórsdóttur (brynhildur@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Helga Katrín Emilsdóttir, viðskiptastjóri
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DÆMIGERÐUR
VIÐSKIPTASTJÓRI

Frumlegustu hugmyndirnar

 Prófar allt einu sinni

 Vinamörg

Keppnisskap

Við leitum að

hæfileikaríkum viðskiptastjóra 

með gott tæknivit
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HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

AÐSTOÐARREKTOR

Háskólinn á Bifröst byggir á gömlum grunni Samvinnuskólans en 
starfar í dag sem háskóli á sviði félags- og hugvísinda. Við skólann 
er kennt á þremur sviðum, viðskiptasviði, lögfræðisviði og félags-
vísindasviði, bæði í grunn – og framhaldsnámi. Einnig er við skólann 
boðið upp á aðfararnám á framhaldsskólastigi auk fjölbreytts úrvals 
símenntunarnámsleiða.

Háskólinn á Bifröst leitar að öfl ugum einstaklingi til að stýra akademískri starfsemi skólans, 
kennslu jafnt sem rannsóknum. Aðstoðarrektor ber ábyrgð á gæðum náms, kennslu og 
rannsókna gagnvart rektor og háskólaráði og er jafnframt staðgengill rektors í fjarveru hans. 
Starfssvið aðstoðarrektors er sveigjanlegt og tekur mið af þörfum og þróun skólans.

Við leitum að karli eða konu sem býr yfi r þessum kostum:
·       Háskólagráða sem nýtist í starfi , meistarapróf hið minnsta á þeim 

sviðum sem skólinn starfar á. Doktorspróf er æskilegt en ekki skilyrði.
·       Þekking á starfsemi háskóla og stjórnunarreynsla.
·       Samskiptahæfi leikar og vilji til þátttöku í skemmtilegu 

og krefjandi verkefni á góðum vinnustað.
 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 1. ágúst 2013.

Æskilegt er að aðstoðarrektor búi í háskólaþorpinu eða sveitarfélaginu. 
Borgarbyggð er fjölskylduvænt samfélag sem býður upp á fyrsta fl okks aðstöðu 
fyrir alla fjölskylduna. Íþrótta- og tómstundastarf er öfl ugt og menning og listir 
blómstra. Bifröst er náttúruperla í þægilegri fjarlægð frá höfuðborginni.
 
Umsóknum um starfi ð skal skilað eigi síðar en 2. júní nk. með fylgigögnum 
á netfangið rektor@bifrost.is eða með pósti til Bryndísar Hlöðversdóttur 
rektors, Háskólanum á Bifröst, 311 – Borgarbyggð.
 
Með allar umsóknir er farið sem trúnaðarmál.

www.bifrost.is

Sölumaður óskast á rótgróna 
fasteignasölu

Traust og rótgróin fasteignasala óskar eftir sölumanni til 
starfa. Þóknun er afkastatengd en söluskráin bíður upp á 

mikla möguleika fyrir duglegan starfsmann.  
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt  

,,Fasteignasala-1805“

Þjónustumaður
Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 

þjónustumanni í Garðabæ.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

Matreiðslumaður og  
sölufulltrúi óskast sem fyrst
Veislan veitingaeldhús á Seltjarnarnesi  
óskar eftir að ráða:

• Matreiðslumann sem fyrst í framtíðarstarf.  
 Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel     
 þriðja hver.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
 100% starf dagvinna frá 9-17.  Óskast sem fyrst.  
 Framtíðarstarf

 Fáið endilega upplýsingar hjá okkur 
í síma 5612031, 8211031

Eða sendið póst á arny@veislan.is 

SÉRKENNARI 
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu sérkennara í grunnskólum 

Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% stöðugildi. 

Meginverkefni er mótun og umsjón námsvers ásamt allri skipulagn- 
ingu á sérkennslu í grunnskólunum þ.m.t ráðgjöf til kennara. 

Mikilvægt er að umsækjandi hafi menntun sem grunnskólakennari 
og hafi réttindi til starfa sem sérkennari og hafi einnig leyfi til að 

leggja fyrir helstu skimanir og greiningarpróf. Einnig er mikilvægt að 
umsækjandi hafi til að bera góða samskiptahæfni, ríkt frumkvæði og 

samstarfsvilja til þverfaglegs samstarfs. 

Laun eru greidd skv. samningum KÍ og sveitarfélaganna. 
Frekari upplýsingar veitir skólastjóri Sigurður Þór Ágústsson í síma 

4552911 eða í tölvupósti siggi@hunathing.is 
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnar- 
aðila, ásamt leyfisbréfum berist Fjölskyldusviði Húnaþings vestra, 

Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða á netfangið  
eydis@hunathing.is. 

Umsóknarfrestur er til 2. júní 2013

 Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra 
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru 
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og 
Borðeyri. Framhaldsskóladeild frá FNV er staðsett á Hvammstanga. 

MS leitar eftir fólki með laktósaóþol (mjólkursykursóþol) 
til að prófa nýja vöru frá fyrirtækinu, laktósafría 
léttmjólk.
 
Áhugasamir hafi samband við Björn S. Gunnarsson, 
bjorng@ms.is, fyrir 26. maí næstkomandi.
 
Mjólkursamsalan

ERTU MEÐ 
LAKTÓSAÓÞOL?
(mjólkursykursóþol)
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Okkur vantar morgunhressan vaktstjóra
Icelandair hótel Reykjavík Marina 
er nýjasta Icelandair hótelið. Það 
er staðsett við gömlu höfnina, 

á einum besta útsýnisstað 
borgarinnar og steinsnar frá 

hjarta miðborgarinnar. Reykjavík 
Marina leggur áherslu á lifandi, 

skemmtilegt og skapandi umhverfi.

Gunnar Rafn, veitingastjóri Reykjavík Marina, tekur á móti umsóknum
og veitir nánari upplýsingar á netfanginu gunnarh@icehotels.is

Við leitum að vaktstjóra til að hafa yfirumsjón með morgunverði í sal á Icelandair hótel Reykjavík Marina.
Vaktstjóri þarf að vera stundvís, heiðarlegur, jákvæður og opinn með mikla þjónustulund.

REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í KEFLAVÍK FLÚÐIR KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Almennar viðgerðir (hreingerningavélar, háþrýstidælur, o.fl)
· Afgreiðsla viðskiptavina
· Önnur tilfallandi störf á verkstæði

· Sveinspróf í rafvirkjun, vélvirkjun, bifvélavirkjun eða sambærilegu æskilegt
· Mikil reynsla getur þó komið í stað menntunar
· Reynsla af sambærilegu starfi kostur
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Íslenskukunnátta skilyrði

Þjónustuverkstæði á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða laghentan
einstakling til starfa á verkstæði sínu.
Vinnutími er frá kl. 08.00 til kl. 16.00 alla virka daga

Starfsmaður á verkstæði

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða mann 
með skipstjórnarréttindi

Starfið er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst m.a. 
í verkefnum í landi og um borð í Kára AK-33 sk.nr. 1671 sem 
er í eigu Fjarðarskeljar ehf. 
Fjarðarskel er nýtt fyrirtæki í ræktun bláskeljar á Íslandi og 
áformar að byggja upp öflugan rekstur á næstu árum.  
Starfsvæði félagsins er í Hvalfirði og á Vatnsleysuströnd.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri,  
Elvar Árni í síma 6933518.

Upplýsingar í síma 772 6111

Óskum eftir vélamanni

Steypustöðin ehf óskar eftir  
starfsmönnum í eftirtalin störf:

Steypubílstjóra á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesbæ.

Dælubílstjóra á höfuðborgarsvæðinu. 
Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu

Bílstjóra á vörubíl með litlum krana til útkeyrslu á hellum 
og einingum

Vélamann í helluverksmiðju 
Menntun eða reynsla á vélasviði æskileg.

Almennt verkamannastarf í helluverksmiðju

Vélamann í efnisvinnslu og ámokstur, 
Viðkomandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi.

Gerð er krafa um lágmarks íslenskukunnáttu við öll störfin. 
Um er að ræða bæði sumarstörf og framtíðarstörf. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí. 
Öllum umsækjendum verður svarað.
Umsóknir berist á netfangið alexander@steypustodin.is  
eða með pósti á Steypustöðina, Malarhöfða 10, 110 Reykjavík

ÍMARK, félag slensks markaðsfólks, vill ráða 
framkvæmdastjóra. Starfið snýst um daglegan 
rekstur og stjórn helstu verkefna ÍMARK. 
Framkvæmdastjórinn þarf að geta unnið 
sjálfstætt og hafa mikið frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til 30. maí. Umsóknir og óskir 
um nánari upplýsingar skulu sendar á starf@imark.is.

Öflugur starfskraftur óskast

Reynsla af markaðsstörfum
Mikil reynsla af verkefnastjórnun 
Menntun í markaðsmálum æskileg
Góð hæfni til að tjá sig 
í ræðu og riti

Hæfniskröfur:
ÍMARK vantar framkvæmdastjóra
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Starfsmann vantar í fiskeldi
Fiskeldisfyrirtæki í næsta nágrenni við Húsavík vantar 
starfsmann. Menntun eða starfsreynsla í fiskeldi 
kostur en ekki skilyrði. Upplýsingar í síma 893 9995, 
umsóknir sendist í netfangið nordurlax@tpostur.is.

.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST

Óskum eftir að ráða duglegan og hressan 
sölumann í fulltstarf/hlutastarf í 

golfverslunina GolfOutlet, Ármúla 40. 
Við leitum að einstaklingi með gott 

hugmyndaflug, söluhæfileika, frumkvæði 
og áhuga á golfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf strax.

Umsókn/ferilskrá skal senda á netfangið: 
golfoutlet@golfoutlet.is

Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

JÁRNSMIÐIR / VÉLVIRKJAR / RAFSUÐUMENN
Vegna aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða járnsmiði, vélvirkja 

eða vana rafsuðumenn til starfa við framkvæmdir hér á landi.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til tímabundinna starfa við fram-

kvæmdir í Noregi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

TÆKJASTJÓRNENDUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur til starfa við fram- 

kvæmdir á Grænlandi. Um er að ræða stjórnun á gröfum, jarðýtum, 

vörubílum með krana auk annarra tilfallandi verkefna. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

 

BÍLSTJÓRI Á STEYPUDÆLU
ÍSTAK óskar eftir að ráða  til starfa bílstjóra á steypudælu við fram-

kvæmdir á Búðarhálsi. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

MÖTUNEYTI Á BÚÐARHÁLSI
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsfólk í mötuneyti á framkvæmdasvæði

fyrirtækisins við Búðarháls. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu

af sambærilegum störfum og geti hafið störf fljótlega.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 28. maí næstkomandi.
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Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 

Verkefnastjóri
Samtök fiskvinnslustöðva  leitar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að vinna að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum 
er tengjast fiskvinnslu í landinu og vera félagsmönnum og 
stjórn til ráðgjafar á  fjölmörgum sviðum. Viðkomandi þarf 
að vera sjálfstæður, agaður og faglegur í vinnubrögðum og 
lipur í öllum mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi tæknimenntun og/eða aðra 
hagnýta menntun og starfsreynslu sem nýtist í  starfi s.s. 
þekkingu á sjávarútvegi, launakerfum í fiskvinnslu, starfs-
menntamálum fiskvinnslunnar, atvinnu - og  kjaramálum ,  
ásamt  reynslu af rekstri fyrirtækja o.fl.þ.h. Góð excel kunn-
átta er nauðsynleg og leikni í að setja tölulegar upplýsingar 
fram á myndrænan hátt.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurmundsson, form. SF í  
síma 822- 0351. 

Umsóknir um starfið sendist fyrir 29. maí nk. 
á netfangið arnar@sf.is

Save the Children á Íslandi

Fjármáladeild RÚV auglýsir lausar til umsóknar 
stöður rekstrarstjóra og fulltrúa í bókhaldi

Verkefni og ábyrgð
- Dagleg kostnaðarstýring
- Gerð ársáætlana og eftirfylgni við þær
- Kostnaðareftirlit og frávikagreining
- Kostnaðaráætlanir í stærri verkefnum og 
 eftirfylgni með þeim
- Önnur verkefni sem tengjast rekstri RÚV

Menntunar- og hæfniskröfur
- Viðskiptafræðimenntun
- Góð bókhalds- og Excel-kunnátta er skilyrði
- Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
- Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
- Hæfileikar til að vinna sjálfstætt og í hópi
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Rekstrarstjóri

Fulltrúi í bókhaldi
Verkefni og ábyrgð
- Daglegar færslur í bókhaldi og frágangur skjala
- Greiningarvinna
- Afstemmingar, millifærslur og leiðréttingar
- Uppgjör á virðisaukaskatti
- Leiðbeiningar og aðstoð við starfsmenn vegna 
 frágangs á reikningum og öðru er varðar bókhald
- Umsýsla með undirkerfum bókhalds 
- Önnur verkefni tengd bókhaldi

Menntunar- og hæfniskröfur
- Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
- Góð þekking á vinnubrögðum við afstemmingar
- Góð þekking á bókhaldskerfinu Axapta 
 eða sambærilegu kerfi
- Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
- Hæfileikar til að vinna sjálfstætt og í hópi
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
- Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Meginhlutverk rekstrarstjóra er að gera rekstraráætlanir og hafa eftirlit með rekstri. Rekstrarstjóri heyrir beint undir fjármálastjóra.

Nánari upplýsingar um störfin veita Bjarni Kristjánsson fjármálastjóri í síma 515-3000 eða tölvupósti, bjarnik@ruv.is,  
og Berglind G. Bergþórsdóttir mannauðsstjóri í síma 515-300 eða tölvupósti. berglindb@ruv.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.ruv.is/storf 

Við bjóðum upp á kraftmikið, skapandi og metnaðarfullt umhverfi þar sem starfar fjölbreyttur hópur fólks með mikla þekkingu og reynslu.  
Við leggjum áherslu á að endurspegla samfélagið sem við búum í og þess vegna hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um. Um framtíðarstörf er að ræða. 
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Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í greiningu og meðferð sjúklinga með illkynja 
sjúkdóma

 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi

Hæfnikröfur
 » Íslenskt lækningaleyfi
 » Reynsla í lyflækningum er góður kostur
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2013. 
 » Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá 1. júlí 2013 
eða eftir samkomulagi. 

 » Upplýsingar veita yfirlæknarnir Halla Skúladóttir, 
hallasku@landspitali.is, sími 825 3658 og Jakob 
Jóhannsson, jakobjoh@landspitali.is, sími 825 5146.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á 
þeim og innsendum gögnum.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Höllu Skúladóttur, yfirlækni lyflækningar 
krabbameina, LSH Hringbraut 20A eða Jakobi Jóhannssyni, 
yfirlækni geislameðferðar, LSH Hringbraut 10K.

Krabbameinslækningar
Deildarlæknar

Á krabbameinsmeðferðareiningum Landspítala eru laus 
störf tveggja deildarlækna til eins árs, með möguleika á 
framlengingu. 

Starfsvettvangur er á legudeild, geislameðferðardeild og 
dagdeild eftir ákveðnu fyrirkomulagi. Starfið er unnið í 
þéttri samvinnu við sérfræðilækna deildanna og felur m.a. 
í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum 
spítalans. 

Yfirlæknar eininganna munu eiga reglubundna umræðu-
fundi með viðkomandi deildarlæknum þar sem flóknari og 
erfiðari tilfelli verða rædd sérstaklega. 

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir 
sig krabbameinslækningar.

STARF 
SKÓLASTJÓRA 
GRUNNSKÓLA 
VESTMANNAEYJA

Vestmannaeyjabær auglýsir stöðu 
skólastjóra við Grunnskóla Vestmannaeyja 
lausa til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga 
með góða færni í mannlegum samskiptum, 
menntun og reynslu sem nýst getur til að 
leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í 
eflingu skólasamfélagsins í bæjarfélaginu. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Pétursson, 
framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs 
í síma 488 2000 og á netfanginu 
jonp@vestmannaeyjar.is. Umsóknarfrestur er 
til 22. maí n.k. Umsóknir má senda rafrænt 
á fyrrgreint netfang eða skila í Ráðhúsið 
í Vestmannaeyjum v/Ráðhúströð, 900 
Vestmannaeyjar í umslagi merktu: „Umsókn 
um starf skólastjóra“. Umsóknum skal fylgja 
greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf 
til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði 
fræðslumála, ábendingar um meðmælendur 
sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Grunnskólinn í Vestmannaeyjum þjónar nemendum 
frá 1. – 10. bekk. Starfsstöðvar eru tvær, yngri deild með 
nemendum í 1. – 5. bekk og miðstig og unglingadeild í 
annarri starfsstöð. Nemendur eru um 550. Starfsmenn 
eru metnaðarfullir og reynslumiklir og vinna eftir 
hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“ og „Orð af 
orði“. Öflugt íþróttastarf er í Vestmannaeyjum og gott 
samstarf á milli íþróttahreyfingarinnar 
og grunnskólans. Einnig er lögð 
mikil áhersla á gott samstarf við 
forráðamenn nemenda.

ÍAV óskar eftir að ráða bifvélavirkja / vélvirkja til starfa á 
verkstæði félagsins á Suðurnesjum. Mikilvægt er að 
viðkomandi hafi reynslu af viðgerðum á stórum vinnuvélum. 

Nánari upplýsingar veitir Þórmar Viggósson í s. 660-6225.

Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins www.iav.is

 
 
 
 
 
Starfsmannafélag Kópavogs óskar eftir að ráða 
þjónustufulltrúa í 75% starf á skrifstofu félagsins 
frá og með 1. ágúst 2013.  

Menntun og hæfniskröfur: 
 Stúdentspróf. 
 Reynsla í skrifstofustörfum. 
 Þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum. 
 Haldbær tölvuþekking. 

Umsókn og ferilsskrá sendist á netfangið 
sfk@stkop.is fyrir 4. júní n.k. 

Starfsmannafélag Kópavogs (SfK) er stéttarfélag með 
um tólf hundruð félagsmenn innan sinna vébanda. 
Félagið er eitt af 28 aðildarfélögum Bandalags 
starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) sem eru stærstu 
heildarsamtök opinberra starfsmanna á Íslandi.  

 

·   

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Lindaskóli óskar eftir aðstoðarskólastjóra

· Kársnesskóli óskar eftir sérkennara

· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra

· Leikskólinn Baugur óskar eftir    
 sérkennslustjóra

· Salaskóli óskar eftir umsjónarkennurum á   
 miðstig

· Salaskóli óskar eftir umsjónarkennara á   
 yngsta stig

· Salaskóli óskar eftir skólaliða í dægradvöl

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

sími: 511 1144
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Múrarar Óskast
Múrarar óskast, mikill vinna. Mælingarvinna í boði. 

Upplýsingar veita Gylfi síma 693-7300 eða Hörður í síma 
693-7320, einnig á gylfi@bygg.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Rekstrarstjóri/ar verslunar
Hefur þú brennandi áhuga á tísku og hönnun, sýnir frum-
kvæði og ert til í að veita viðskiptavinum okkar framúrskar-
andi þjónustu?

Kannski leitum við að þér?

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegri starfsemi verslunar
• Þjónusta viðskiptavina
• Umsjón með útliti og ástandi verslunar
• Uppfærsla samfélagsmiðla
• Þjónusta heimasíðu
• Önnur tilfallandi verkefni

Hvaða kostum þarft þú að búa yfir:
• Ríkri þjónustulund  
• Frumkvæði og dugnaði
• Ábyrgð og metnaði
• Góðri tölvukunnáttu og þekkingu á virkni samfélagsmiðla
• Haldbærri kunnáttu í ensku, talaðri og skrifaðri.
• Gott auga og brennandi áhugi á tísku og hönnun

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsókn á 
honnun1993@gmail.com þar sem með fylgir ferilskrá með 
mynd, kynningarbréf og upplýsingar um hvenær viðkomandi 
getur hafið störf.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur á sviði vatna- og straumfræði

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra  
í vatna fræði í fullt starf á Úrvinnslu- og rann-
sóknar sviði.  Í boði er spennandi, krefjandi  
og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og loftslags rann-
sóknum, jökla- og vatnafræði, jarð skorpu-
hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Vinna við faglega þróun vatnafræðilegrar 
líkangerðar, bæði hvað varðar aðferðafræði 
og úrvinnslu og tengingu líkana við aðrar 
afurðir. Leiðandi hlutverk í tímaraðaúrvinnslu, 
úrvinnslu vatnafræðigagna og skýrslugerð. 
Verkefnisstjórn skilgreindra verkefna. 
Sérfræðivinna við gerð straumfræðilegra 
líkana. Þátttaka í mótun stefnu í vatnafars-
rannsóknum og -mælingum.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun  

á sviði raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í vatna- og 

straumfræðirannsóknum 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 

  Hæfni til að vinna sjálfstætt  
sem og í teymisvinnu

  Færni og geta til að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður
  Góð tölvukunnátta, þ.á.m. 

forritunarkunnátta 
  Góð kunnátta í land upplýsinga- 

 kerfum (LUK) 
  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðar dóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðs stjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is
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LEDIG STILLING SOM  

RESEPSJONIST/SEKRETÆR

Den norske ambassaden i Reykjavik har ledig heltidsstilling 
som resepsjonist/sekretær  fra 1. september 2013.  

Arbeidsoppgavene omfatter resepsjons-, sentralbord- og 
sekretærtjeneste. Vi søker en person med en positiv, flek-
sibel og service-orientert innstilling som trives med å møte 
publikum, og som arbeider nøyaktig og med god orden.  

Søkere bør ha utdanning og/eller erfaring innen 
sekretærtjeneste/administrasjon, og helst også erfaring 
med telefon- og publikumstjenester. Vi krever meget gode 
kunnskaper i islandsk og skandinavisk (helst norsk), både 
muntlig og skriftlig, og gode engelskkunnskaper. Erfaring 
med vanlige dataprogrammer som outlook, word og excel 
er nødvendig. Vi ønsker dessuten kjennskap til islandsk 
administrasjon og god kunnskap om Norge og norske 
forhold, helst også noe kjennskap til norsk administrasjon 
(toll, skatt, arbeid, trygd, UDI m.m.). 
Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 
520 0700. Søknad med CV bes sendt emb.reykjavik@mfa.no.  

Søknadsfrist 31. mai 2013.

Bemanning Nord AS is a Norwegian staffing and 
recruitment company, in addition to traditional tempo-
rary - and recruiting service specializing in the hiring 
of foreign workers to the building - and construction 
industry.

Electricians
We are currently recruiting experienced 
electricians for our customer in Bodø, 
Norway. 

Qualifications:

 • Journeyman electrician

 • Minimum 5 years experience

 • Good health 

 • Driving license

We can offer a long term contract, good  salary and 
professional working environment
To apply or for more information contact  
Thomas Tømmerås, telephone +47 46632775
E-mail: Thomas@benord.no

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:

www.vedur.is
522 6000

Fagstjóri á sviði vatnafræði
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands auglýsir eftir fagstjóra 
í vatnafræði í fullt starf á Úrvinnslu- og 
rannsóknar sviði.  Í boði er spennandi, 
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf. 

Á Úrvinnslu- og rannsókna sviði Veðurstofu 
Íslands starfa rúmlega 40 manns m.a. við 
ýmis spennandi þróunar- og rannsóknar-
verkefni er tengjast veður- og lofts lags-
rannsóknum, jökla- og vatnafræði, jarð-
skorpu hreyfingum og ofanflóðum.

Helstu verkefni
Yfirumsjón og samræming verkefna er 
tengjast vatna   rannsóknum, þar með talið 
umsjón með áætlana   gerð, stefnu mótun og 
gæða málum í mála flokknum. Verkefnis  stjórn 
skil greindra verkefna. Sérfræði vinna tengd 
vatna- og auðlindarannsóknum, með sérstakri 
áherslu á grunnvatnsrannsóknir.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólapróf og framhaldsmenntun á sviði 

raunvísinda og/eða verkfræði 
  Farsæl reynsla í verkefnastjórnun 

nauðsynleg 
  Hæfni í mannlegum samskiptum 
  Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi 
  Frumkvæði og faglegur metnaður

  Farsæl reynsla í rannsóknarvinnu 
með sérstakri áherslu á vatna- og 
vatnajarðfræði

  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  
og í teymisvinnu

  Færni og áhugi á að miðla niðurstöðum 
innan teymis og út á við

  Góð færni í íslensku og ensku nauðsynleg
  Þekking og/eða reynsla af opinberri 

stjórnsýslu nauðsynleg
  Farsæl reynsla af erlendu samstarfi æskileg

Um er að ræða fullt starf og taka laun mið 
af kjarasamningum ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Jórunn 
Harðardóttir, framkvæmdastjóri (jorunn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mann-
auðsstjóri (borgar@vedur.is), í síma 
522 6000.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí  nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is

Save the Children á ÍslandiSave the Chih ldren
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Hellulagningarmenn óskast
Vanir menn óskast í hellulagningar og lóðafrágang. 

Mikill vinna í boði fyrir vana menn

Upplýsingar veita Jón Hákon í síma 693-7319 

Markaðssérfræðingur

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með mynd ásamt upplýsingum um menntun, starfsreynslu, tungumálakunnáttu og 
fleira. Upplýsingar eru ekki veittar í síma. Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní

Umsókn sendist til:
Heimsferðir, Skógarhlíð 18, 105 Reykjavík eða á netfang starf@heimsferdir.is

Helstu verkefni:
• Markaðssetning á prent- og netmiðlum 
• Umsjón með vef Heimsferða 
• Greina umferð á vefnum 
• Mæla árangur auglýsingaherferða 
• Samskipti við samstarfsaðila innanlands og utan 
• Spennandi samstarfsverkefni innan Primera Travel Group 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• 3 ára reynsla af vef- og markaðsstarfi 
• Góð íslenskukunnátta og færni í að tjá sig í ræðu og riti 
• Góð enskukunnátta 
• Samstarfs- og samskiptahæfileikar 
• Frumkvæði, skipulagshæfni og metnaður til að ná árangri í starfi

Heimsferðir óskar eftir að ráða öflugan markaðssérfræðing til starfa.  

  
 

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Sunddeild Breiðabliks 
auglýsir eftir þjálfara 
-til að starfa hjá félaginu næsta  
sundtímabil sem hefst í ágúst 2013

Starfssvið:
• Þjálfun yngri hópa félagsins
• Halda utan um iðkendaskrá sinna sundmanna og skrá 

mætingu
• Hafa frumkvæði að þátttöku í mótum í samvinnu við 

yfirþjálfara og sjá um skráningu og úrvinnslu gagna

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sundþjálfun og góð menntun á sviði 

íþróttafræði er nauðsynleg
• Sérhæfing í sundþjálfun er kostur
• Viðkomandi verður að geta unnið með unglingum og 

börnum og verið þeim góð fyrirmynd
• Þekking á forritum frá Hy-tek er æskileg 

Nánari upplýsingar veitir María Fanndal Birkisdóttir í síma  
845-5870. Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal skila á netfangið mariafb@hotmail.com fyrir 27. maí næst 
komandi. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Staða aðstoðarskólastjóra Lindaskóla er 
laus til umsóknar. Leitað er að stjórnanda 
sem býr yfir hæfni til að skipuleggja krefjandi 
skólastarf í samvinnu við skólastjóra, kennara 
og foreldra. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 
2013.

Menntunar og hæfniskröfur
 Kennsluréttindi og kennslureynsla á 
grunnskólastigi.

 Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
stjórnun og faglegri forystu á sviði kennslu og 
þróunar í skólastarfi.

 Æskilegt er að viðkomandi hafi framhalds-
menntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða, 
stjórnunar eða öðrum greinum sem nýtast í 
starfi aðstoðarskólastjóra.

 Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir 
skipulagshæfileikar.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og KÍ.

Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2013.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Gunnsteinn 
Sigurðsson, skólastjóri gunnsteinn@kopavogur.
is í síma 554 3900 og 861 7100.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

Lindaskóli 
óskar eftir 
aðstoðarskólastjóra
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Ljósmóðir á 
Heilbrigðisstofnun 
Suðausturlands, 

Hornafirði
Laus er til umsóknar staða ljósmóður við Heil-
brigðisstofnun Suðausturlands Hornafirði. Á stofn-
uninni er fæðingardeild með skilgreint þjónustustig 
D1. Ljósmóðir sinnir jafnframt ungbarna- og mæðra 
-vernd á heilsugæslustöð ásamt því að sinna al-
mennum hjúkrunarstörfum. Starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi LMFÍ og ríkisins og stofnanasamningi HSSA. 

Upplýsingar veita Matthildur Ásmundardóttur, fram-
kvæmdastjóri matthildur@hssa.is, og Ester Þorvalds-
dóttir, hjúkrunarstjóri heilsugæslu, ester@hssa.is,  í síma 
470-8600. Upplýsingar er einnig að finna á heimasíðu heil-
brigðisstofnunarinnar www.hssa.is. Umsóknafrestur er 
27. maí og umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra.  

Heilbrigðisstofnunin er rekin af Sveitarfélaginu 
Hornafirði með þjónustusamning við ríkið og eru íbúar 
Sveitarfélagsins um 2.200. Hornafjörður er fjölskyldu-
vænt og blómstrandi samfélag í ríki Vatnajökuls. Auk 
stórkostlegrar  náttúru og útsýnis sem á sér vart 
hliðstæðu er á Hornafirði að finna fjöl-
breytta þjónustu og afþreyingu sundlaug, 
söfn og sýningar, golfvöll og margt fleira. 

Heimasíða sveitarfélagsins er www.rikivatnajokuls.is. 

Við Iðnskólann 
í Hafnarfirði eru 

auglýstar lausar til 
umsóknar eftirtaldar 
stöður við kennslu 

næsta skólaár.  

• Rennismíði með kunnátti í CNC tækni. 100%
• Iðnhönnun með möguleika á deildarstjórn 
 listnámsdeildar.  100%
• Aflvélavirkjun.  100%
• Málmsmíði.  100% 
• Grunndeild rafiðna.100% 
• Ljósmyndun.  50%   
                                                    
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2013. 

Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en 
umsókn þarf að fylgja tilheyrandi fylgigögn s.s. ferilskrá 
og prófskírteini ásamt öðrum upplýsingum sem umsæk-
janda þykir skipta máli.  
Umsóknir skal senda til skólameistara á netfangið 
arsaell@idnskolinn.is 

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2013.  Launakjör fara eftir 
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og KÍ.
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu skólans 
www.idnskolinn.is. 
Frekari upplýsingar um störfin veitir skólameistari 
í síma 585 3600

Skólameistari

Höfðaskóli auglýsir:
Lausar stöður

Leitað er eftir aðstoðarskólastjóra, námsráðgjafa 
og kennurum á mið- og unglingastig. 

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara 
góð. Á heimasíðu skólans, http://hofdaskoli.skagastrond.is , 
má sjá allar helstu upplýsingar um skólastarfið. 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág 
húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja 
klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði, 
s.s. leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veita Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri, vs. 
452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið  
hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 25. maí.

Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 452 2800, fax: 452 2782,
íþróttahús: 452 2750,
Veffang: http://hofdaskoli.skagastrond.is   
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is

Save the Children á Íslandi

SPENNANDI STÖRF HJÁ TÖLVULISTANUM

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

SÖLUFULLTRÚI Á FYRIRTÆKJASVIÐI 
Fyrirtækjasvið okkar sinnir þúsundum fyrirtækja og stofnana með 
tölvubúnað og tölvulausnir.  Við leitum að kröftugum sölufulltrúa 
til þess að sinna þj nustu við fyrirtæki  sem æskilegt er að a  
sterka tækniþekkingu og skilning á tölvuþörfum fyrirtækja.  
Reynsla í sölu á tölvubúnaði til fyrirtækja spillir ekki fyrir. 

TÆKNIMAÐUR Á VERKSTÆÐI
Tölvuverkstæðið okkar sinnir viðgerðum fyrir marga af þekktustu 
tölvuframleiðendum heims eins og Toshiba, Asus og Acer.  
Við leitum að ö ugum tæknimanni sem hefur lokið ompTIA A  
viðgerðarnámi. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á tölvum og tækni og hafa góða þjónustulund. 

Tölvulistinn hefur á að skipa fjölda frábærra starfsmanna í verslunum okkar 
um allt land. Vegna aukinna umsvifa leitum við nú að eiri skemmtilegum 
og þjónustulunduðum tölvusnillingum til að bætast í hópinn.

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á þessum
 störfum til þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar tl.is

18. maí 2013  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Vilt þú ganga til liðs við TM snillinga?
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar

ÁHÆTTUMAT PERSÓNUTRYGGINGA
Starfshlutfall er 50%

Starfssvið
 •  Afgreiðsla vátryggingaumsókna
 •  Yfirferð heilsufarsgagna
 •  Samskipti við viðskiptavini og söluaðila
 •  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
 •  Menntun á heilbrigðissviði (hjúkrunarfræði eða sambærileg 
   menntun) eða reynsla af áhættumati
 •  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta. 
 •  Færni í einu Norðurlandamáli er kostur
 •  Góð almenn tölvukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að eiga gott með mannleg samskipti, 
vera skipulagður og jákvæður og geta unnið undir álagi. Þá þarf 
hann að geta unnið sjálfstætt og sem hluti af hópi. 

Sigmar Scheving (sigmar@tm.is) veitir frekari upplýsingar um 
starfið. 

Það er markmið TM að vera eftirsóknarverður vinnustaður þeirra sem vilja ná framúrskarandi árangri í leik og starfi. Ef það á við um þig 
og þú hefur áhuga á að komast í hóp TM snillinga skaltu senda okkur umsókn. Umsóknarfrestur  um bæði störf er til og með 20. maí 2013.

Vinsamlegast sendu umsókn auðkennda með yfirskriftinni „Áhættumat“ eða „Mötuneyti“, eftir því hvort starfið þú ert að sækja um, á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Tryggingamiðstöðin     Síðumúla 24     Sími 515 2000     tm@tm.is     www.tm.is

STARF Í MÖTUNEYTI TM
Starfshlutfall er 85%

Starfssvið
 •  Aðstoð við matreiðslu og frágang í mötuneyti
 •  Umsjón með salatbar
 •  Afleysingar fyrir matreiðslumeistara 
 •  Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur
 •  Haldgóð reynsla af matseld fyrir stærri hópa  
 •  Brennandi áhugi á matargerð
 •  Framúrskarandi þjónustulund 
 •  Góð íslenskukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera röskur og úrræðagóður, 
skapandi og hugmyndaríkur þegar kemur að matargerðinni og 
lipur í mannlegum samskiptum. Hann þarf að eiga gott með að 
vinna sjálfstætt og undir handleiðslu.  

Ragnhildur Ragnarsdóttir (ragnhildur@tm.is) veitir frekari 
upplýsingar um starfið. 

DOMINO'S LEITAR AÐ ÚRRÆÐAGÓÐUM OG 
DUGLEGUM EINSTAKLINGI Í TÖLVUDEILD.

Við viljum ráða ábyrgðarfullan einstakling sem 
hefur brennandi áhuga á tölvum, hefur þekk- 
ingu á Linux og Microsoft og grunnþekkingu á 
virkni netkerfa.

Viðkomandi mun sjá um notendaaðstoð fyrir 
verslanir okkar um land allt og aðstoða kerfis- 
stjóra við daglegan rekstur.

Ef þú býrð yfir góðri enskukunnáttu, hefur öku- 
réttindi, ert frábær í mannlegum samskiptum, 
fær um að vinna sjálfstætt og í hóp, þá skaltu 
endilega senda okkur ferilskrá þína og aðrar 
upplýsingar um þig á ingibjorg@dominos.is.

COMPUTER
SAYS NO...
COMPUTER
SAYS NO...

Umsóknarfrestur er til 25. júní. Öllum umsóknum 
verður svarað og fullum trúnaði heitið.
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DCG, Dempsey & Clark Group, er ráðgjafa- og fjárfestingafélag sem einbeitir sér að markaðssetningu 
á netinu, hugbúnaðarþróun og framsæknum veflausnum á sviði verslunar og þjónustu.
Nánar á: www.dcg.is

Hress og duglegur
bókari óskast
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Starfssvið:

· Umsjón með daglegum bókhaldsfærslum í DK

· Afstemmingar og virðisaukaskattsuppgjör

· Aðstoð við mánaðarleg uppgjör

· Aðstoð við ýmis dagleg og tilfallandi verkefni

 

Umsóknarfrestur er til og með 25. maí nk.
Umsókn ásamt mynd og ferilskrá sendist á umsokn@dcg.is

DCG Iceland leitar að hressum og duglegum bókara í krefjandi starf.

Hæfniskröfur:

· Reynsla úr bókhaldi er skilyrði

· Góð tölvufærni og mikil þekking á excel

· Góð enskukunnátta

· Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni, 

 útsjónarsemi og nákvæmni
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Tilboð óskast í Sprengiefna- 
geymslu á Hólmsheiði. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Kauptilboð óskast í eignarhluta ríkissjóðs Íslands í sprengi- 
efnageymslu (42,595%) á Hólmsheiði, fastanúmer 221-4051. 
Sprengiefnageymslan stendur á óskipulögðu svæði en ekki 
hefur verið ákveðið hvernig skipulagi svæðisins verður hátt- 
að í framtíðinni og selst því án sérstakra lóðaréttinda. 

Heildarstærð sprengiefnageymslunnar er 144,5 m², byggð 
árið 1969 og brunabótamat allrar eignarinnar kr. 14.060.000,- 
og fasteignamat er kr. 8.845.000,- skv. Þjóðskrá Íslands - 
fasteignaskrá. Húsnæðið selst í því ástandi sem það er. 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup  
í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum 
um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  
fyrir kl. 10.00 þann 28. maí 2013 þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist bjóðenda er þess óska. 

Dalvíkurbyggð

AUGLÝSING
um skipulagsmál  
í Dalvíkurbyggð

Hér með er lögð fram til kynningar lýsing á fyrirhugaðri 
breytingu á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar  2008-2020  
sbr. 1. mgr 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingin á við 
nýja frístundabyggð norðan Laugahlíðar í landi Tjarnar þar 
sem gert verður ráð fyrir þrem lóðum með sex frístunda- 
húsum. Skipulagslýsing liggur frammi í Ráðhúsi Dalvíkur-
byggðar og á vefsíðunni www.dalvik.is . Byggingarfulltrúi 
Dalvíkurbyggðar tekur við fyrirspurnum og athugasemdum 
á auglýsingartíma.
Athugasemdum og ábendingum skal skilað til byggingar- 
fulltrúa innan tveggja vikna frá birtingu þessarar auglýs-
ingar á skrifstofu Dalvíkurbyggðar í Ráðhúsinu, Dalvík.

Dalvíkurbyggð, 17. maí 2013

Börkur Þór Ottósson
byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

Auglýsing um nýtt deiliskipulag á Meðalfelli
Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að 
deiliskipulagi á Meðalfelli í Sveitarfélaginu Hornafirði 
skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.123/2010. Markmið 
skipulagsins felst í eftirfarandi:
Hanna vélarskemmu þar sem haft verður að leiðarljósi að 
byggingin falli vel að landslagi og þeim byggingum sem 
eru fyrir.  

Deiliskipulag  ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu 
verður til sýnis á bæjar-skrifstofu Hornafjarðar Hafnar-
braut 27  á opnunartíma frá og með 17. maí til og með 
28. júní 2013. Breytingartillagan ásamt greinargerð erá 
heimasíðu sveitarfélagsins. http://www2.hornafjordur.is/
stjornsysla undir skipulag í kynningu.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kosturá að gera athugasemdir við breytingartil-
löguna. Frestur til að skila innathugasemdum er til 28. 
júní 2013. Athugasemdum skal skilað skriflega á bæjar-
skrifstofur Hornafjarðar Hafnarbraut 27, 780 Höfneða á 
netfangið runars@hornafjordur.is.Hver sá sem ekki gerir 
athugasemdir við breytingartillöguna innantilskilins frests 
telst henni samþykkur.

F.h. Sveitarfélagsins Hornafjarðar  17. maí 2013. 
Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson,  
umhverfis og skipulagsfulltrúi    

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Tengivirki á Ísafirði

Lands net óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, byggingu og 
fullnaðarfrágang húss og lóðar fyrir nýtt tengivirki á Ísafirði 
í samræmi við útboðsgögn ISA-01.
Verkið felur í sér jarðvinnu og byggingu staðsteypts húss 
yfir rofabúnað, spenna og stjórnbúnað á einni hæð. Húsið 
verður í tveimur hlutum, rofasalur og spennahólf sem verða 
samtals um 300 m² að grunnfleti og stjórnhluti sem verður 
um 70 m² að grunnfleti. 

Helstu verkliðir eru: 
• Grafa fyrir og fylla að húsi, lögnum og plönum. 
• Leggja jarðskautskerfi í steypu og jörð.  
• Steypa upp rofasal og spennahólf. 
• Steypa upp stjórnhús. 
• Leggja lagnakerfi. 
• Fullnaðarfrágangur utan- og innanhúss. 
• Frágangur lóðar. 

Húsið skal vera tilbúið til uppsetningar á háspennu- og 
stjórnbúnaði 15. febrúar 2014. 

Verkinu skal að fullu lokið 30. júní 2014. 

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets, 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með miðvikudeginum  
22. maí 2013. 

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9,  
112 Reykjavík fyrir kl. 10:00 föstudaginn 7. júní 2013 þar  
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum  
sem þess óska. 

ÚTBOÐ ISA-01

Tengivirki Stuðlum
Byggingarvirki

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og byg-
gingu undirstaða og spenniþróa vegna stækkunar 
tengivirkis í landi Stuðla við Reyðarfjörð og vinna það 
annað sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum STU-01.

Helstu verkþættir eru:
• Jarðvinna, gröftur og fylling.
• Gerð forsteyptra undirstaða og frágangur á þeim  
 í tengivirki.
• Gerð staðsteyptra spennaþróa og frágangur á þeim  
 ásamt frárennslislögn.
• Smíði og frágangur trémastra.
• Lagning lagnaleiða og jarðskauta.
• Færsla og lagning á háspennustrengjum  
 og ljósleiðara.

Verkinu skal lokið 29. ágúst 2013 nema færslu á 
jarðstrengjum sem fara skal fram á tímabilinu frá  
30. október til 4. nóvember 2013.  

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku 
Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með  
miðvikudeginum 22. maí 2013.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 
9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 föstudaginn 7. júní 
2013 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Útboð STU-01
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

www.postur.is

Bílstjóra
vantar

Meiraprófsbílstjórar 
til sumarafleysinga

Útkeyrsludeild Íslandspósts óskar eftir að
ráða bílstjóra með meirapróf til afleysinga
í sumar.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Hreint sakavottorð
• Stundvísi, snyrtimennska og góð þjónustulund

Gott væri að viðkomandi gæti byrjað sem fyrst.

Hægt er að sækja um á heimasíðu
Íslandspósts: www.postur.is

Einnig má senda umsóknir til:
Íslandspósts hf. Póstmiðstöð, 
Stórhöfða 32, 110 Reykjavík.
Merkt: Sumarstarf bílstjórar meirapróf.
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Útboð nr. 20137
Reykjaheiðarvegur - 1. áfangi

Húsavík – Höskuldsvatn 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum  í endurbætur 

og uppbyggingu á 1. áfanga Reykjaheiðarvegar 

frá Húsavík að Höskuldsvatni samkvæmt 

útboðsgögnum nr. 20137. Um er að ræða 7,7 km. 

langan vegarkafla og eru verk að mestu lagfæring 

og endurbygging á núverandi vegi. Í þessum 

verkáfanga er gert ráð fyrir að ljúka vinnu við 

fyllingar og neðra burðarlag.

Helstu magntölur eru: 
Bergskeringar: 1.300 m3

Fyllingar:  88.000 m3   

Fláafleygar:  38.000 m3

Neðra burðarlag: 37.000 m3

Frágangur fláa: 126.000 m2     

  

Verkinu skal að fullu lokið 1. nóvember 2013.  

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef 

Landsvirkjunar, http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 

þriðjudaginn 4. júní 2013. 

Tilboð verða  opnuð  sama dag  kl. 14:00 og lesin 

upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Útboð nr. 15467 Rammasamningur; 

Sjónvarpsmyndavélar  
og tilheyrandi fyrir RÚV ohf.

Ríkiskaup, fyrir hönd RÚV ohf., óskar eftir tilboðum í  u.þ.b. 
15 - 20 HD sjónvarpsmyndavélar ásamt tilheyrandi búnaði 
fyrir utanhúss- og myndversframleiðslu, sem samstæð 
kerfi af sama vörumerki, með kaupum innan rammasamn-
ings til tveggja ára,  með heimildi til framlengingar samn-
ings til allt að fjögurra ára samtals. 
Í fyrsti áfanga innan rammasamningsins verða keyptar 
8 - 10 myndavélar. En samningur verður gerður við einn 
aðila og áskilur kaupandi sér rétt til þess að aðlaga fjölda 
myndavéla og tilheyrandi búnað til kaupa miðað við þarfir 
sínar á hverjum tíma innan samningstímans og kaup- 
skylda skapast ekki fyrr en með staðfestingu á pöntun frá 
kaupanda. 

Nánari kröfulýsingu er að finna í útboðsgögnum sem 
verða aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is miðvikudaginn 22. maí nk. 

Opnunartími tilboða er 2. júlí 2013 kl. 11:00, hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurnýjun götulýsingar og veitukerfa 2. áfangi 2013 
– Bergstaðastræti, nr. 13046.

• Endurnýjun gönguleiða 2013, nr. 13042

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
15469 - Breytingar á Strandveg 52, 

Vestmannaeyjum 

Ríkiskaup fyrir hönd Íslandspósts hf. óska eftir tilboðum í 
verkið: Breytingar á Strandveg 52, Vestmannaeyjum. 

Verkið felur í sér stórvægilega breytingu á húsnæðinu. 
Utanhúss verður skipt út gluggum og hurðum, þak einan-
grað og dúklagt og ný utanhúsklæðning. Innanhúss koma 
nýjar raflagnir, ný loftræsting, nýtt hitakerfi og neyslu-
vatnslagnir. Nýjir milliveggir, gólfefni, innihurðir, sjálfvirkar 
hurðir, kerfisloft og gólfdúkur. 

Verktaki skal skila verkinu af sér til verkaupa 
þann 06.08 2013 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is  
miðvikudaginn 22. maí nk. 
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem  þess 
óska 04. júní  2013 kl 14:00 hjá  Ríkiskaupum, Borgartúni 
7C, 105 Reykjavík

ÚTBOÐ
Útboð nr. 15352 Flugvallarslökkvi-

bifreiðar fyrir Isavia ohf. 
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia,  óska eftir tilboðum í fjóra nýja 
flugvallarslökkvibíla er eiga að afhendast á eftirfarandi 
hátt: 
a. Tveir bílar með 10.000 lítra vatnstank og 600 lítra létt  
 vatnstank, með vatnsbyssu á þaki sem afkastar minnst  
 4.000 lm og vatnsbyssu á framstuðara sem afkastar  
 minnst 1.500 lm. Fyrri bíll skal vera til afhendingar fyrir  
 31-12-2013 og sá seinni fyrir 15 -02-2014. 
b. Tveir bílar með 6.000 lítra vatnstank og 400 lítra lét 
 tvatnstank, með vatnsbyssu á þaki sem afkastar minnst  
 3.000 lm og vatnsbyssu á framstuðara sem afkastar  
 minnst 1.500 lm. Fyrri bíll skal vera til afhendingar fyrir  
 31-12-2013 og sá seinni fyrir 15 -02-2014. 
c. Kaupandi áskilur sér rétt, sem valkvæðan möguleika, til  
 að kaupa átta flugvallaslökkvibifreiðar til viðbótar innan  
 sex ára: 
o Tvo bíla með 10.000 lítra vatnstank og 600 lítra lét 
 tvatnstank, með vatnsbyssu á þaki sem afkastar minnst  
 4.000 lm og vatnsbyssu á framstuðara sem afkastar  
 minnst 1.500 lm. 
o Einn bíl með 6.000 lítra vatnstank og 400 lítra lét  
 tvatnstank, með vatnsbyssu á þaki sem afkastar minnst  
 3.000 lm og vatnsbyssu á framstuðara sem afkastar  
 minnst 1.500 lm. 
o Fimm bíla með 3.000 lítra vatnstank og 200 lítra lét 
 tvatnstank, með vatnsbyssu á þaki sem afkastar minnst  
 2.000 lm og vatnsbyssu á framstuðara sem afkastar  
 minnst 750 lm. 

Í 10.000 og 6.000 lítra slökkvibílunum skal vera öflug 
fjórgengis dísilvél sem getur afkastað það mikið að bílarnir 
geti farið úr kyrrstöðu upp í 80 km hraða á klst. á eða in-
nan við 35 sekúndum. Fyrir 3.000 lítra bílana skal þessi tími 
vera 25 sekúndur eða minna fyrir sömu aðstæður. 

Allar flugvallarslökkvibifreiðarnar skulu uppfylla alla 
við eigandi ICAO- og Evrópustaðla sem og Íslenskar 
reglugerðir og lög varðandi notkun þeirra. 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem fáan-
leg eru á vefsíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is miðviku-
daginn 22. maí nk.   
Opnun tilboða verður hjá Ríkiskaupum 20. júní 2013 kl. 
11.00  að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

ÚTBOÐ
Ofanflóðavarnir á Ísafirði 

Byggðin neðan Gleiðarhjalla 
ÚTBOÐ NR. 15320 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Ísafjarðabæjar og Ofan-
flóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið Ofanflóðavarnir 
á Ísafirði - Byggðin neðan Gleiðarhjalla. 

Verkið felst í að grafa fyrir aur- og snjóflóðavar-
nargörðum og skeringarsvæðum flóðmegin garða. 
Hlaða skal upp aurflóðavarnargarð með jarðvegsfyl-
lingu og bratta snjóflóðavarnargarða með aðkeyrðri 
unninni fyllingu með styrkingarkerfi flóðmegin og fylla 
að þeim með jarðvegsfyllingu, sem er efni úr skerin-
gum, hlémegin. Jafna skal og sá í allt svæðið. 

Verktaki skal hanna og teikna styrkingarkerfið og 
útvega allt efni í það. 

Í þessu útboði eru fjórir garðar. Innst er garður A þar 
Tutan við er garður 3 (aurflóðagarður) og garðar 4b  
og 4a. 
Áætlanir gera ráð fyrir að vinna garð A og 3 á árunum 
2013 og 2014 og garða 4a og 4b á árinu 2015 og 2016. 

Helstu magntölur eru: 
Skering í fláafleyga  101.000 m3
Skering á losunarstað  83.300 m3
Jöfnunarfylling  20.400 m3
Styrktarfylling  40.300 m3
Styrkingarkerfi  6.700 m²
Jöfnun og sáning  82.000 m²

Vettvangsskoðun verður haldin 5. júní 2013 kl. 13:00 að 
viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. 
október 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaup um, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 21. maí n.k.. Útboðsgögn verða ennfre-
mur til sýnis hjá Tæknideild Ísafjarðarbæjar. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 20. júní 2013 kl. 
11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Tilboð í ráðgjafavinnu 
S30 fasteignafélag hf. óskar eftir tilboðum 
frá ráðgjafahópum í arkitekta- og 
verkfræðihönnun. Um er að ræða hönnun 
á efri hæð Strandvegs 30 auk húsnæðis 
sem er samliggjandi svokallað Vigtarhús í 
Vestmannaeyjum. Alls eru þetta tæplega 
2000 m2 með nýbyggingu og skal hönnun 
að fullu lokið í lok ágúst 2013. 
 

Skráning fyrir tilboðsgögnum er hjá 
framkvæmdastjóra ÞSV. Tilboðsgögn eru 
afhent frá og með þriðjudeginum 21. maí, 
gegn 3.000 kr. skráningargjaldi. Tilboðum 
skal skilað eigi síðar en kl. 14:00, 
þriðjudaginn 4. júní 2013. 
 

Tengiliður og umsjónarmaður verkkaupa 
vegna þessa tilboðs er Páll Marvin 
Jónsson, framkvæmdastjóri ÞSV, 
Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjar, 
tölvupóstur pmj@eyjar.is, sími 694-1006. 
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Bæjarlind - Verslunarhúsnæði 

STRANDVEGUR - BÍLAGEYMSLA 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 21. MAÍ KL. 17 00 TIL 17 30 

AÐ STRANDVEG 8. GARÐABÆ.

Til leigu mjög gott  233,7 fm verslunarhúsnæði. Húsið stendur á 
áberandi stað og er með góðri aðkomu og bílastæðum. Á gólfum 
er massíft parketi, loftakerfi í loftum, tölvulagnir, myndavélakerfi, 
þjófavarnarkerfi og góð lýsing. Húsnæðið skiptist verslunarsal, lager, 
kaffistofu og salerni. Laust við samning. Uppl. Ísak S: 822-5588

Í einkasölu falleg 77,2 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 
við Strandveg í Garðabæ. Verönd í suður. Verð 25,9 m Uppl. gefur Ísak 
s 822-5588

Ísak
gsm 822 5588

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS SUMARHÚS VIÐ ÞINGVALLAVATN

Frábærlega staðsett 63 fermetra sumarhús í Grafningi alveg niður við Þingvallavatn auk 30 fermetra bátaskýlis. Bústaðurinn stendur á einkar falleg-
um útsýnisstað í lítilli vík syðst við Þingvallavatn, Hellisvík. Útsýnið er allur fjallahringurinn við vatnið og allt Þingvallavatn blasir við. Mikill gróður er 
í lóðinni, talsvert af stórum trjám og mikil veiði í vatninu fyrir framan.  Fáir sumarbústaðir eru á svæðinu og þessi innstur þar sem vegurinn endar, 
aðkoma góð. Um 30 mínútna akstur er frá Rauðavatni að bústaðnum. Verð 34,9 millj. 
Bústaðurinn verður til sýnis í dag laugardag, sunnudag og mánudag frá kl. 13.00-17.00. Gísli sýnir s. 899- 6315. Verið velkomin.

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúm-
góðum 34 fm bílskúr og auka 2ja herbergja íbúð með sér- 
inngangi. Stórkostlegt útsýni, sólstofa með heitum potti, björt 
og falleg stofa með arni og stórar svalir.  
Möguleg skipti á minni eign. V. 59 m. 2030

Haukshólar - frábært útsýni og tvær íbúðir

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Dalatangi 27 - 270 Mosfellsbær 

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 15:00
Glæsilegt og mikið endurnýjað 306,6 m2 tvílyft einbýlishús með 
aukaíbúð við Dalatanga 27 í Mosfellsbæ. Á aðalhlæð er stofa, 
borðstofa, glæsilegt eldhús, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, tvö 
baðherbergi og þvottahús. Á neðri hæð eru þrjú góð svefnherbergi, 
salerni, geymsla og stórt unglingaherbergi með sérútgangi.  
Á neðri hæð er einnig aukaíbúð með sér inngangi, þar er stofa, 
svefnherbergi, eldhúskrókur og baðherbergi. Lækkað verð 64,9 m.

OPIÐ HÚS
Laugardag 18. maí 14:00 - 15:00

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 14,9 millj.

• Náttúruperla • Áhvílandi 8.milljónir

40,8 fm bústaður í Þormóðsdal 
við Hafravatn

SVEIT Í BORG

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 25,7 millj.

Seilugrandi 3ja herbergja m/bílskýli
• Góð 3ja herbergja

• Sérinngangur

• Viðhald að utan gott

• Sjávarútsýni

• Stæði í bílageymslu

Vinsæl staðsetning 
hjá ungu fólki

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI
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SVARFHÓLL - JÖRÐ Í DÖLUNUM
FERÐAÞJÓNUSTA

Hafðu samband 
HARALDUR ÓMARSSON 
Sölufulltrúi. Sími 845 8286

Jörðin Svarfhóll í Miðdölum, Dala-
byggð. Jörðin er talin vera um 350 ha 
þar af ræktað land um 15 ha. 

Á jörðinni í dag er rekin ferðaþjónusta 
með gistirými fyrir allt að 40manns.

Heitt vatn frá Reykjadal. Tveir heitir 
pottar á staðnum.

VERÐ - TILBOÐ ÓSKAST

HHHH
H
S

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

VEITINGASTAÐUR - SPÁNN 
Höfum fengið í sölu glæsilegan veitingastað stutt frá Alicante á Spáni.
Staðurinn er starfræktur í 150 fm. húsnæði.  Frábær staðsetning.   
Nýleg tæki og áhöld. Ýmiss skipti koma til greina.

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða gullfallega 90 fm 3ja herbergja íbúð á 3ju 
hæð á þessum eftirsótta stað í Kópavoginum. Fallegar inn- 
réttingar. Parket og flísar. Yfirbyggðar svalir í suður. Stutt í 
alla þjónustu7 svo sem heilsugæslu, þjónustu fyrir aldraða, 
smáratorg, smáralindina, íþróttaiðkun o.fl. Allt í göngufæri. 
Verð 26,9 millj.
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur. 
Íbúð merkt 03-03

Gullsmári 10 Kópavogi.
Opið hús í dag laugardag á milli kl. 14 og 16.

OPIÐ HÚS

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu 
vantar allar stærðir 

eigna á skrá.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Vatnsstígur - Glæsileg íbúð með góðu útsýni  

Glæsileg fullbúin 166,1 fm. íbúð á 6. hæð á frábærum útsýnisstað 
í miðborginn. Íbúðin stendur tóm, ekkert áhvílandi og er tilbúin til 
afhendingar. Sjón er sögu ríkari! Verð 80.9 m

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ís
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Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, 
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót 
og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti 
frétta- og afþreyingarvefur ársins 
á Íslensku vefverðlaununum 2012.

Minna 
að fletta
meira 
að frétta

Færri flettingar

Ferskar fréttir

Fjölbreytt efnisval

Myndrænt og notendavænt viðmót

Áberandi auglýsingar, réttar staðsetningar

Skemmtiefni og afþreying
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BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. 
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“
 


