
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Ábyrgð og verkefni

Menntun og hæfni

Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013

Þar sem núverandi markaðsstjóri Pfizer á Íslandi flyst til starfa hjá Pfizer í Danmörku þann 1. ágúst nk. leitum við 
að markaðsstjóra fyrir Pfizer.

Markaðsstjóra fyrir  
Icepharma leitar að

Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  Fax 540 8001

Verkefnastjóri fasteigna hefur yfirumsjón með fasteignum og viðhaldi þeirra. Í því felst m.a. 
að fylgjast með ástandi íbúða, húsa og lóða, skipuleggja endurbætur og viðhald ásamt því 
að vera tengiliður við verktaka. Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af viðhaldi fasteigna, 
samskiptafærni og góða þekkingu á upplýsingatækni. Um fullt starf er að ræða.

Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir   
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. ágúst nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni
• Eftirlit með ástandi fasteigna
• Yfirumsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna
• Samskipti við verktaka
• Gerð verk- og kostnaðaráætlana
• Kostnaðareftirlit
• Tengiliður við viðskiptavini um viðhald og endurbætur
• Umsjón með úttektum við afhendingu og móttöku fasteigna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði byggingafræði, 
   tæknifræði eða verkfræði
• Iðnmenntun er kostur
• Reynsla af stjórnun viðhaldsverkefna fasteigna æskileg
• Þekking á gerð gæða- og vinnuferla kostur
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Verkefnastjóri fasteigna

Leigufélagið Klettur ehf. er félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Tilgangur Leigufélagsins Kletts ehf. er að bjóða
íbúðarhúsnæði til leigu víða um land með langtíma húsnæðisöryggi að leiðarljósi. Leigufélagið yfirtekur 
eignarhald og rekstur um 600 fasteigna Íbúðalánasjóðs, en meirihluti eignanna er nú þegar í útleigu.

Fjölbreytt lykilhlutverk hjá nýju leigufélagi



Um er að ræða fjölbreytt, gefandi og krefjandi starf sem snertir margar hliðar frístundastarfs. Unnið er í 
samstarfi við frístunda- og menningarfulltrúa og eldri borgara í Vogum að skipulagi og framkvæmd félagsstarfs.
 
Meðal verkefna:
• Umsjón með skipulagi og þátttaka í starfi í Álfagerði
• Umsjón með hádegisverð virka daga í Álfagerði
• Samskipti og samstarf við öldungaráð
• Samskipti við starfsfólk í félagsstarfi aldraðra í öðrum sveitarfélögum
 
Hæfni:
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Íslenskukunnátta
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Skipulagshæfileikar
• Sveigjanleiki
• Hæfni til að vinna sjálfstætt
 
Um starfið:
• Starfshlutfall er 70%. Vinnutími er kl. 11:00 – 17:00 mánudaga – fimmtudaga og kl. 11 – 13 á föstudögum.
• Starfstími er frá 1. september til 10. júní. 
• Umsækjandi þarf að vera 30 ára eða eldri
• Starfið heyrir undir frístunda- og menningarfulltrúa 

Um framtíðarstarf er að ræða. Reiknað er með að viðkomandi hefji störf 15. ágúst. Upplýsingar um starfið gefur 
Stefán Arinbjarnarson, frístunda- og menningarfulltrúi, í síma 440 6225 eða á netfangi stefan@vogar.is
Laun fara eftir samningum Starfsmannafélags Suðurnesja og Launanefndar sveitarfélaga. 

 
Umsóknafrestur er til og með 31. júlí, 2013. Umsóknum skal skilað á netfangið stefan@vogar.is

Sveitarfélagið Vogar auglýsir laust til umsóknar  
starf við félagsstarf aldraðra í Álfagerði.

MATRÁÐUR ÓSKAST

Laus er staða matráðs í Barnaskóla 
Hjallastefnunnar og Leikskólanum 
Öskju sem staðsettir eru við rætur 
Öskjuhlíðar í 101 Reykjavík. 

Viðkomandi þarf að kunna að elda 
fjölbreytta og næringarríka fæðu, 
vera flink/ur í gerð grænmetisrétta 
og fylgja þróun hollustustefnu 
skólanna þar sem allur matur er 
unninn frá grunni úr gæðahráefni.

Áhugasamir eru hvattir til að hafa 
samband við Dóru í síma 699 0513 
eða Kristínu í síma 897 2654.

Fjarðabyggð
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar leitar að öflugu starfsfólki  
til starfa hjá ört vaxandi sveitarfélagi.
Eigna- og framkvæmdafulltrúi
Hefur umsjón og eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir  
sveitarfélagsins í samvinnu við mannvirkjastjóra.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á háskólastigi.

Aðstoðarmaður skipulags- og byggingafulltrúa
Sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála í samvinnu við skipulags- og byggingarfulltrúa.
Leitað er að aðila með verkfræði, tæknifræði eða sambærileg menntun á háskólastigi.

Þjónustufulltrúi á framkvæmdasviði   
Dagleg umsjón með skjala- og teikningavörslu.
Leitað er að aðila með menntun sem nýtist í starfi og almenna tölvukunnáttu

Nánari starfslýsingar eru á vefforsíðu fjardabyggd.is undir „Laus störf“.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við viðkomandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson, mannvirkjastjóri, í síma 470 9019. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt umsókn um starf á framkvæmdasviði.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2013.  

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríflega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðar-
fjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarfi við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar 
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverfi og jöfn tækifæri karla og kvenna.

Ert þú röskur og lífsglaður sölusnillingur sem 
hefur áhuga á heilbrigðu líferni?   Í boði er starf 
á líflegum vinnustað í jákvæðu starfsumhverfi. 
Á meðal verkefna er að annast tilboðsgerð 
og frágang sölusamninga auk þess að annast 
viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra 
viðskiptavina.   Vinnutími  er 11-19 mán til fim 
og 09-17 á fös.   Viðkomandi þarf að uppfylla 
eftirfarandi hæfniskröfur:

Hefur reynslu af sölustörfum
Er samviskusamur og metnaðarfullur
Býr yfir framúrskarandi þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum
Hefur frumkvæði og á gott með að vinna í teymi
Er reyklaus

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá  
með mynd og upplýsingum um meðmælendur á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 22. júlí.

SÖLUSNILLINGUR

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 

lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 

og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og IGUZZINI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í verslun
Rafkaup óskar eftir sölumanni í verslun sína við Ármúla  

Starfslýsing:
Almenn verslunarstörf, s.s. sölumennska, vöruframsetning, innkaup, 
áfylling og fleira. Vinnutími er alla virka daga frá  kl.  10:00 -  18:00 og 
tveir laugadagar í mánuði frá  kl.  11:00 -  16:00.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum, sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, 
stundvísi og gott skipulag.

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.

Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknir ásamt 
ferilskrá skal senda til atvinna@rafkaup.is  fyrir 19. júlí.

Trésmiðir / Kranamenn

Smiðir og kranamenn óskast til starfa sem fyrst 
vegnaaukinna verkefna fyrirtækisins.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Eyktar. eykt@eykt.is

Nánari upplýsingar veitir Heiðdís Búadóttir
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma  822-4415

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400



| ATVINNA | 

JIVARO
Web Developer

Designer

jobs@jivaro.com

Jivaro is a 2 year old startup company in Kópavogur with 10 people working on a 

groundbreaking site and applications for online poker players.   We offer an exciting 

environment and for you to play an important role in bringing to market something new.

Sölu-og markaðsfulltrúi
– 365 miðlar óska eftir öflugum sölu- og markaðsfulltrúum.

Starfið felst í sölu og ráðgjöf á auglýsingum í miðla 365.
Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund.
Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri fyrir metnaðarfullt fólk. 
 
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla – www.365midlar.is. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir veitir Jón Laufdal, jonl@365.is.

Sölu- og markaðsstjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
í síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.   
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Starfssvið  

Traust og framsækið fyrirtæki óskar eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur
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NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
KJÖTSTJÓRA

Við gerum meira fyrir þig

HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Starfssvið 
• Stýra upplýsingatækni, 

gæðamálum  
og vefmálum LÍN.

• Umsjón með þróun og rekstri 
tölvukerfa sjóðsins, virkni upplýs-
ingavinnsla  
og úrvinnslu úr gagnagrunni 
sjóðsins.

• Samþætting tölvukerfa sjóðsins og 
gæðastjórnunar.

Eiginleikar umsækjanda
• Góðir samskiptahæfileikar.
• Skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Jákvæðni og samstarfsvilja

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði, 

viðskiptafræði, verkfræði eða 
sambærilegt.

• Þekking og reynsla af verkefnas-
tjórnun nauðsynleg. 

• Æskilegt væri að hafa reysnlu af 
stýringu upplýsingatækniverkefna.

• Þekking og reynsla af gæðamálum 
mikilvæg.

• Reynsla af forritun, SQL  
og rekstri kerfa æskileg.

Deildarstjóri upplýsingatækni hjá LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða deildarstjóra upplýsingatækni (UT) sjóðsins. 
Hugbúnaðarþróun og stórum hluta rekstrar á kerfum sjóðsins er úthýst. UT annast verkefnastjórnun 
upplýsingatæknimála, gæðamál,tækniþjónustu við starfsmenn og ýmis dagleg rekstrarmál.

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hen-
dur.  Umsóknir skulu sendar á gudrun@lin.is, merktar „Deildarstjóri UT LÍN“. Umsóknarfrestur er til 21. júlí 2013.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsnámið er alhliða þjálfun í almennum lyflækningum.
Námslæknar starfa á flestum deildum lyflækningasviðs.
Sérstök áhersla er lögð á starf á dag- og göngudeildum. 
Námslæknar eru einnig hvattir til að sinna
vísindarannsóknum á námstíma.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi á Íslandi
» Brennandi áhugi á lyflækningum og undirgreinum þeirra
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

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 8. ágúst 2013. 
» Upplýsingar veita Hrafnkell Stefánsson, læknir, 

hrafnks@landspitali.is, sími 825 3574 og Már
Kristjánsson, yfirlæknir, markrist@landspitali.is,
sími 824 5607.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi. 

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda
rafrænt skulu berast Má Kristjánssyni, yfirlækni og
framhaldsmenntunarstjóra lyflækningasviðs, LSH
C9 Fossvogi.

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum

Störf deildarlækna í starfsnámi í almennum lyflækningum
á lyflækningasviði Landspítala eru laus til umsóknar.
Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. september
2013 eða eftir samkomulagi. Miðað er við að ráðningartími
sé eitt ár í senn, í allt að þrjú ár en unnt er að ljúka 3 
árum sem nýtast til veitingu sérfræðileyfis í almennum
lyflækningum. Einnig er möguleiki á styttri ráðningu sem 
nýtist til náms í öðrum sérgreinum.

Námið og skipulag þess hefur verið endurskoðað og er
nánari upplýsingar að finna á meðfylgjandi slóð: www.
landspitali.is/klinisk-svid-og-deildir/lyflaekningasvid/p / g / y g /
framhaldsnam-i-alm.-lyflaekningum/y g /

Nýtt vaktakerfi er í mótun þar sem markmiðið er sett á
fjölskylduvænni vinnutíma og lengri samfellda dvöl á 
hverri deild en nú er unnt að veita.

Deildarlæknar í starfsnámi  
í lyflækningum

Job Opportunity – UKTI Market Advisor

An excellent opportunity has arisen within the British  
Embassy for a suitably qualified individual to join our 
Trade and Investment team on a full time basis. We are 
seeking to recruit an enterprising, results-oriented  
MARKET ADVISER to deliver business development 
projects for UK companies in the Icelandic market and 
facilitate opportunities for Icelandic companies seeking  
to invest in the UK. 

Please visit: 
https://www.gov.uk/government/world/organisations/
british-embassy-reykjavik/about/recruitment
for full information regarding the role.  

Interested parties should send a CV and covering letter to 
nbn.recruitment@fco.gov.uk, the closing date for applica-
tions is Sunday 21 July 2013.  Please note, we are unable 
to confirm receipt of applications, only those candidates 
who are successful in the initial sift will be contacted and 
invited to attend an interview.

Follow us on facebook.com/UKinIceland



Frístunda- og forvarnafulltrúi 
 
Laus er til umsóknar staða Frístunda- og forvarnafulltrúa 
í Sandgerðisbæ.  Um er að ræða spennandi og gefandi 
framtíðarstarf fyrir metnaðarfullan einstakling.
 Meðal verkefna: 
• Efla og styrkja íþróttastarf meðal barna,  

unglinga og fullorðinna í Sandgerði. 
• Stuðla að fjölbreytni í íþrótta- og frístundastarfi.  
• Starfa með íþrótta- og félagasamtökum í bænum.
•Uppbygging og þátttaka í forvarnaverkefnum  

og lýðheilsustarfi.
• Ábyrgð  og skipulag árlegrar heilsuviku.
• Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Skýjaborgar. 
• Ábyrgð og skipulag sumarnámskeiða og vinnuskóla.
• Vinna með frístunda-, forvarna- og jafnréttirsráði  

Sandgerðisbæjar. 
• Vinna með Ungmennaráði Sandgerðisbæjar.
• Stefnumótun og gerð fjárhags- og framkvæmdaáætlana. 
• Þátttaka í undirbúningi og framkvæmd bæjarhátíða  

og annara hátíðahalda. 
 Hæfniskröfur:
• Háskólapróf  eða önnur menntun sem nýtist í starfinu.
• Starfsreynsla á sviði íþrótta og æskulýðsmála æskileg.
• Færni í samskiptum og samstarfi.
• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæði  

í vinnubrögðum.
• Gott vald á mæltu og rituðu máli.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. september. Laun 
greiðast samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist 
á skrifstofu Sandgerðisbæjar, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði, 
merktar „Starfsumsókn“ eða á netfangið  
sigruna@sandgerdi.is. 
Umsóknarfrestur er til kl. 15:00 föstudaginn 26. júlí.

Sandgerðisbær, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði  www.sandgerdi.is

Héraðsprent á Egilsstöðum óskar eftir að ráða prentara. 
Æskilegt að hann hafi nokkra reynslu af vinnu á Roland 
200 4ra lita og Heidelberg GTO.
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er  
nákvæmur í vinnubrögðum, jákvæður og góður í 
mannlegum samskiptum. 
 
Um er að ræða framtíðarstarf.   
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur í síma 863 9102 
eða Þráinn í síma 896 6422.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
 
gunnhildur@heradsprent.is  fyrir 1. ágúst.

Prentari  - Atvinna.

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.

Helstu áherslur

· Stjórnun á úrvinnslu bíla
· Vinna við niðurrif
· Losun spilliefna

Hæfniskröfur

· Lyftarapróf
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
· Stundvísi og snyrtimennska
· Góð mannleg samskipti
· Öguð vinnubrögð

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

Áhugasamir geta sótt um með því að senda umsókn fyrir 19. júlí á starf@vakahf.is.

Við bjóðum fjölbreytt verkefni og gott starfsumhverfi.

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði
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Félagsráðgjafi 

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir eftir félags- 
ráðgjafa. Um er að ræða  100%  starf félagsráðgjafa í  
félagsþjónustu sveitarfélaganna á Snæfellsnesi. 
Íbúafjöldi þjónustusvæðisins er um 4 þúsund.   
Hjá FSS starfa forstöðumaður,  2 sálfræðingar,  
þroskaþjálfi,  kennslu- og starfsráðgjafi, ráðgjafi félags- 
þjónustu, 2 talmeinafræðingar auk  starfsmanna heima- 
þjónustu, liðveislu og málaflokks  fatlaðs fólks.  

Viðfangsefni
• Barnavernd
• Málefni fatlaðs fólks
• Ráðgjöf
• Þverfagleg teymisvinna
• Önnur verkefni félagsþjónustu sveitarfélaga

Hæfniskröfur
• Starfsbundin réttindi félagsráðgjafa
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Samskipta- og samstarfshæfni

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.  
Æskilegur upphafstími starfs er 1. september n.k.

Umsókn er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnar- 
aðila berist Sveini Þór Elinbergssyni, forstöðumanni 
Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4, 360  
Snæfellsbæ fyrir 30. júlí n.k. Frekari upplýsingar veitir 
forstöðumaður í síma 430 7800, netfang:  sveinn@fssf.is. 

Landvernd óskar eftir að ráða starfsmann við verkefnið 
Skólar á grænni grein – Grænfánaverkefnið.  Verkefnið er 
alþjóðlegt umhverfismenntaverkefni sem rekið er í yfir 200 
skólum á öllum skólastigum á Íslandi. Ráðið verður til sex 
mánaða frá byrjun september með möguleika á áfram-
haldandi ráðningu. 
 
Starfssvið
Starfsmaður tekur m.a. þátt í úttektum á umhverfisstarfi 
þátttökuskóla, veitir skólum ráðgjöf um umhverfismál, 
kemur að gagnaöflun, úrvinnslu og skýrsluskrifum og tekur 
þátt í þróun verkefnisins. 
 
Menntun og hæfniskröfur
Krafist er háskólaprófs á sviði umhverfisfræða og/eða 
menntavísinda, og áhuga á umhverfismálum. Þekking og 
reynsla af skólastarfi, þ.m.t. af menntun til sjálfbærni, er 
æskileg. Góðir samskiptahæfileikar eru nauðsynlegir, jafnt 
hvað varðar börn, unglinga og fullorðna. Gerð er krafa 
um frumkvæði, sjálfstæði og jákvæðni í starfi og öguð og 
skipulögð vinnubrögð. Starfið felur í sér allmörg ferðalög 
innanlands. 
 
  Kröfur til umsóknar og frestur 
Umsókn þarf að fylgja ferilskrá og greinargerð þar sem 
ástæða umsóknar er útlistuð, hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu lýst og listi yfir 2-3 meðmælendur gefinn.  
Umsóknir skulu sendar á mummi@landvernd.is, merktar 
„Grænfáni umsókn“. Umsóknarfrestur er til 9. ágúst n.k.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar í s. 552-5242. 

Starfsmaður – Grænfánaverkefni 
Landverndar

Ísbíllinn leitar að sölumönnum í fullt starf 
eða kvöld og helgarvinnu.

Góð laun fyrir góða starfsmenn.

Umsókn og ferilskrá sendist fyrir 19.júlí á
isbillinn@isbillinn.is.

Sölumaður óskastSölumaður óskast

www.isbillinn.is

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á arekstur@arekstur.is fyrir 1. ágúst nk.

arekstur.is sérhæfir sig í
þjónustu við tryggingafélög og
viðskiptavini þeirra, lendi þeir í
umferðaróhöppum. Starfsmenn
arekstur.is eru með mikla reynslu  
af vinnu þar sem umferðaslys  
og umferðaróhöpp hafa átt sér stað. 
Reynslan hefur skilað sér í
faglegum vinnubrögðum þar sem
nauðsynlegra gagna er aflað á
vettvangi tjóns. Starfsmenn
A&Ö eru þjálfaðir í skyndihjálp  
og vanir að takast á við
erfið mál á vettvangi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•    Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði

•    Æskilegt er að viðkomandi hafa lokið skyndihjálparnámskeiði

•    Gott vald á íslensku, bæði í riti og ræðu

•    Þekking á íslenskum umferðarlögum

•    Góð almenn tölvukunnátta
   
 

Gert er ráð fyrir að rannsóknarfulltrúi hefji störf Fljótlega.  
Fyrstu vikur í starfi munu fara í ítarlega starfsþjálfun.
 

arekstur.is óskar eftir að ráða rannsóknarfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert framtíðarstarf. Rannsóknarfulltrúi  fer á vettvang minniháttar  
umferðaróhappa. Hannrannsakar vettvang, mælir og ljósmyndar, aðstoðar við að 
fylla út tjónaskýrslur og gengur í önnur verkefni sem til falla. Rannsóknarfulltrúi 
tekur einnig við símtölum og svararfyrirspurnum, er í samskiptum við fjölmiðla  
og uppfærir reglulega vefsíðu arekstur.is
 
Rannsóknarfulltrúi þarf að vera heiðarlegur, nákvæmur, áreiðanlegur, líkamlega og 
andlega hraustur, með miklasjálfstjórn, hafa yfirburða samskiptahæfni, þarf að geta 
unnið sjálfstætt og framvísað hreinu sakavottorði, sé þess óskað.

RAFMAGNSVERKFRÆÐINGUR/RAFMAGNSTÆKNIFRÆÐINGUR

Vegagerðin auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi eða rafmagnstæknifræðingi í fullt 
starf. Viðkomandi mun starfa á siglingasviði stofnunarinnar,sem fyrst um sinn er  
staðsett í Kópavogi, með áherslu á leiðsögukerfi á sjó og landi og m.a. rekstri, við- 
haldi og þróun leiðbeiningamerkja á sjó og landi. Viðkomandi mun einnig sinna 
tilteknum verkefnum í samvinnu við þjónustudeild stofnunarinnar. Í boði er spennandi, 
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf.

Starfsviðið er tvíþætt:
Annars vegar að sjá um rekstur á leiðsögukerfi og 
upplýsingakerfi fyrir skip og ökutæki.  Leiðsöguk-
erfin fyrir skip eru sjálfvirkt auðkennikerfi fyrir skip ( 
AIS), ljósvita, siglingabaujur, radarsvara, leiðarmerki, 
öldubaujur, uppsetning leiðsögukerfa ofl. Hlutverk 
viðkomandi er að hafa umsjón með, þjónusta, setja 
upp, prófa og reka þessi kerfi.Stofnunin veitir höfnum 
landsins auk þess tæknilega aðstoð.
Hins vegar að starfa með upplýsingaþróun þjónustu- 
deildar að ýmsum verkefnum sem tengjast mæla- og 
upplýsingakerfum við vegi, ferilvöktunarbúnaði,  
samskiptabúnaði o.fl. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í rafmagnsverkfræði eða  

 rafmagnstæknifræði
• Farsæl reynsla í rafmagnsverk- eða tæknifræði

• Þekking á fjarskiptakerfum
• Þekking á leiðsögukerfum er æskileg
• Þekking á hugbúnaðasviði
• Reynsla og þekking á störfum á sjó er æskileg
• Skipstjórnarréttindi eru æskileg 
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum  

og teymisvinnu
• Hæfni til að ná yfirsýn yfir flókin verkefni fljótt  

og örugglega.
• Gott vald á íslensku, ensku og æskilegt á einu 

norðurlandamáli
• Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfs-
mannastefnu Vegagerðarinnar eru konur með tilskyldar 
menntunar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að 
sækja um starfið.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 6.ágúst  2013. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað  
er eftir, þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Ólafsson í síma 522 1000.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

13. júlí 2013  LAUGARDAGUR6
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Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita:
Elín Erlingsdóttir I starf@icelandair.is
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is 

LAUST ER TIL UMSÓKNAR STARF Á SKRIFSTOFU YFIRFLUGSTJÓRA.  
(FLIGHT STANDARDS SPECIALIST, CHIEF PILOT OFFICE).

Skrifstofa yfirflugstjóra sem staðsett er á aðalskrifstofu Icelandair, annast utanumhald um ýmis kerfi og 
staðla á flugrekstrarsviði, ásamt ýmsum öðrum verkefnum fyrir flugdeild.

+ Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn  
 eigi síðar en 21. júlí 2013.

STARFSSVIÐ: 
Dagleg umsjón með kerfum og stöðlum  

 flugdeildar 
Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu og  

 hleðslu flugvéla 
Samskipti við Flugmálastjórn Íslands og erlenda  

 samstarfsaðila
Önnur tilfallandi verkefni innan starfssviðs  

 skrifstofu yfirflugstjóra

HÆFNISKRÖFUR: 
Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á  

 sviði flugumsjónar, flugrekstrar eða önnur 
 sambærileg menntun tengd flugrekstri

Æskilegt er að viðkomandi hafi bakgrunn úr  
 flugheiminum 

Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel)
Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi með skemmtilegu starfsfólki, 
þar sem nákvæm vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Liðsmanni með jákvætt hugarfar og framúrskarandi 
samskiptahæfileika sem á auðvelt með að vinna sem hluti af liðsheild.

KOMDU TIL LIÐS 
VIÐ OKKUR

MATREIÐSLUMAÐUR ÓSKAST 
 

Við óskum eftir faglærðum matreiðslumanni í framleiðslueldhús Te & Kaf . 
Um er að ræða krefjandi y rmannsstöðu og framtíðarstarf.

Menntun og hæfniskröfur:
· Menntun á sviði matreiðslu skilyrði
· Reynsla í stjórnun framleiðslueldhúsa er nauðsynleg
· Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
· Þekking og fagmennska í öllum vinnubrögðum

Vinnutími er frá kl. 7:00-15:00 alla virka daga. Nánari upplýsingar eru veittar  í síma 555 1910.
Umsóknir sendist á atvinna@teogkaf .is. Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2013.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Y rmaður ber ábyrgð á rekstri framleiðslueldhúss 
Te & Kaf , þ.m.t. innkaupum, samningum við birgja, 
hámörkun á nýtingu hráefna og vinnuskipulagi þeirra 
sem starfa í eldhúsinu. Verkefnin eru fjölbreytt en 
auk þess að taka virkan þátt í daglegum verkefnum 
er y rmaður framleiðslueldhússins virkur þátttakandi 
í matvælavöruþróun Te & Kaf .

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi 
starf í góðu starfsumhver

Framreiðslumenn og nemar
Grand Hótel Reykjavík óskar eftir faglærðum þjónum og 
þjónanemum.
Um er að ræða bæði 100% starf og unnið er á vöktum

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á veitingar@grand.is

Grand Hótel Reykjavík er fjögurra stjörnu hótel sem
leggur mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

Grand Hótel Reykjavík - Sigtúni 38 - 105 Reykjavik - grand.is

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
 for the position of  Security Guard. 
The closing date for this postion is July 26, 2013. 
Application forms and further information can be found on 
the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : 
 reykjavikvacancy@state.gov

Icewear leitar eftir jákvæðu,
ábyrgðarfullu og kraftmiklu
starfsfólki sem hefur gaman
af mannlegum samskiptum,
flottri hönnun og sölumennsku.

Sölu- og afgreiðslustarf
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölumennsku og afgreiðslustörfum
• Góð framkoma og snyrtimennska
• Metnaður og heiðarleiki
• Frumkvæði og drífandi vinnubrögð
• Enskukunnátta

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið:
eyglo@icewear.is fyrir 27. júlí.  
Umsóknum ekki svarað í síma.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. september.

Héraðsprent á Egilsstöðum óskar eftir að ráða grafískan  
hönnuð eða prentsmið.  
 
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og fengist við fjöl-
breytt verkefni.  Æskilegt að hann hafi nokkra reynslu. 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er nákvæmur 
í vinnubrögðum, jákvæður og góður í mannlegum samskiptum.
 
Um er að ræða framtíðarstarf.  Starfið er laust 1. ágúst, eða 
eftir samkomulagi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur í síma 863 9102 eða 
Þráinn í síma 896 6422.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
 
gunnhildur@heradsprent.is  fyrir 1. ágúst.

Grafískur hönnuður - Prentsmiður.
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TÖLVARI - REYKJAVÍK

Starf tölvara á upplýsingatæknideild Vegagerðarinnar er laust til umsóknar.  
 Um 100% starf er að ræða og þarf viðkomandi að ganga bakvaktir á móti öðrum  
starfsmönnum deildarinnar.

 

Starfssvið
Rekstur upplýsingakerfa Vegagerðarinnar og þjónusta við notendur þeirra. Innkaup á tölvum og rekstrarvörum í  
umboði og samstarfi við rekstrardeild, ásamt innkaupum á stöðluðum hugbúnaði. Ýmis eignaumsjón.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Þekking á Linux stýrikerfum og netsamskiptum
• Þekking á Microsoft stýrikerfum og hugbúnaði
• Reynsla af rekstri upplýsingakerfa
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar
• Skipulögð vinnubrögð  

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinnar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið. Vegagerðin er 
með virka starfsmannastefnu þar sem markmiðið er að viðhalda jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til  6. ágúst 2013. Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@ vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar upplýsingar ásamt menntunar- og starfsferilsskrá.

 
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar  um starfið veitir Íris Leósdóttir í síma 522 1000 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Ljósmóðir - afleysing í ár Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201307/036
Embætti framkvæmdastjóra LÍN Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201307/035
Verkefnastjóri fasteigna Íbúðalánasjóður Reykjavík 201307/034
Framhaldsskólakennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201307/033
Nýdoktor á sviði eldgosarannsókna Jarðvísindastofnun Háskólans Reykjavík 201307/032
Sérfræðingur Litla Hraun/Sogn Árborg/Ölfus 201307/031
Starfsmaður í móttöku Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201307/030
Starf doktorsnema eða nýdoktors Verkfr.- og nátt.vís.svið - Félagsvís. Reykjavík 201307/029
Lektorsstörf við Háskóla Íslands Háskóli Íslands Reykjavík 201307/028
Starfsmaður Vínbúðin Höfn Höfn 201307/027
Deildarlæknar í starfsn. í lyflækn. LSH Aðstoðarlæknar lyflækninga Reykjavík 201307/026
Tölvari Vegagerðin Reykjavík 201307/025
Heilbrigðisritari - skrifstofumaður Dag- og göngud. blóð- og krabbam. Reykjavík 201307/024
Rafmagnsverkfr./Rafmagnstæknifr. Vegagerðin Kópavogur 201307/023
Verk- eða Tæknifræðingur Vegagerðin Reyðarfjörður 201307/022
Starfsmenn í eldhús Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Bolung. 201307/021
Landfræðingur Forsætisráðuneytið Reykjavík 201307/020

Umsókn sendist rafrænt á marta@elite.is
fyrir 18. júlí 2013.

WWW.FASHIONACADEMY.IS 

Óskum eftir reyndum snyrtifræðingum til kennslu 
við Beauty Academy. Í boði eru bæði heilar og 

y y g

hálfar stöður.

Beauty Academy er hluti af Fashion Academy 
Reykjavík. Við bjóðum upp á nám í snyrtifræði til 
undirbúnings fyrir sveinspróf. Beauty Academy 
er viðurkenndur einkaskóli á framhaldsskólastigi 
og lánshæfur hjá LÍN.

Nánari upplýsingar um starfssvið og 
hæfniskröfur veitir Stefanía Marta
Katarínusardóttir, skólastjóri - marta@elite.is

KENNARAR Í SNYRTIFRÆÐI
BÝR Í ÞÉR ÁHUGI TIL AÐ MIÐLA TIL ANNARA?

Starf sérkennara og stuðningsfulltrúa  

í Grunnskóla Grindavíkur.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir sérkennurum og 
stuðningsfulltrúa til starfa á næsta skólaári.  M.a. er um 
að ræða verkefni á elsta stigi og við leitum sérstaklega 
eftir karlmanni í starf stuðningsfulltrúa.

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 
skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 
170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 
Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi 
sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafnræði, 
jákvæðni, þekking, framsækni og traust.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu.  Starfsemin skal 
einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni þar sem 
tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.  
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá 
nánar á heimasíðu skólans 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknir  skulu berast 
Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík eða sendist  
á netfangið halldorakm@grindavik.is fyrir 31. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir  
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 660-7330.
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Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

Útboð

Grundartangi Harbour, Tangabakki Phase 3
Steel Sheet Piling and Anchorage Material

Áætlað magn efnis er:

skrifstofu Mannvits hf

ÚTBOÐ

Menntaskólinn við Sund
- viðbygging  

Aðstaða - rif - jarðvinna
Útboð 15508

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar, óskar 
eftir tilboðum í framkvæmdir við undirbúning viðbygg-
ingar við Menntaskólann við Sund, Gnoðarvogi 43,  
104 Reykjavík.  Um er að ræða aðstöðusköpun, rif á 
tveimur húsum og förgun efnis og að lokum jarðvinnu 
vegna væntanlegrar viðbyggingar. 

Helstu magntölur eru: 
 • Girðingum                              um 300 lm 
• Rif á tveimur byggingum:  

grunnflötur                         um 1.400 lm
 steypa                                    um 500 lm 
• Fyllingar                                 um 800 lm 
• Fleygun                                  um 700 lm 

Vettvangsskoðun verður haldin  
fimmtudaginn 18. júli kl. 11 að viðstöddum fulltrúa 
verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en  
föstudaginn 20. september 2013.   

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 16.júlí 2013.  Tilboðin verða opnuð hjá 
Ríkiskaupum þriðjudaginn 30. júlí kl. 11 að viðstöddum 

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Breyting á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2001-2024. 

Sogamýri. 
Breytt landnotkun

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 4. júlí 2013, 
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 
2001-2024, varðandi breytta landnotkun í Sogamýri. 
Opið svæði til sérstakra nota er breytt í miðsvæði. Á 
miðsvæðinu er einkum gert ráð fyrir stofnunum og 
þjónustustarfsemi.

Tillagan var kynnt í samræmi við 30.-31. 
gr. skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á 
aðalskipulagi. Tillagan var kynnt samhliða tillögu að 
deiliskipulagi svæðisins. Tillögurnar voru kynntar 
á tímabilinu 26. apríl til 12. júní 2013. Frestur til að 
gera athugasemdir rann út 12. júní 2013. Engar 
athugasemdir bárust á auglýsingatímanum.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, 
embætti skipulagsfulltrúa.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg
Umverfis- og skipulagssvið 

Helsta framleiðsla fyrirtækisins eru kókosbollur, rís / buff 
borgarar, bananstangir, froskar auk nýrra vörutegunda. 
Erum með samninga við helstu stórmarkaðina.  
Verksmiðjan er staðsett á Akureyri en ekki er mikið 
vandamál að flytja hana á milli landshluta.  
 
Uppl í síma  775 3200  
 eða á netfangið. runartumi@simnet.is

- Sælgætigerð til sölu !

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

Opið hús laugardaginn 13. júlí kl. 15:00 - 15:30 

ÞINGVAÐ 9 - EINBÝLI - 110 REYKJAVÍK

Fallegt og vel staðsett einbýli á einni hæð við Þingvað 9. Húsið er 252 fm að stærð með 
bílskúr sem er 34 fm. Í húsinu eru vandaðar, sérsmíðaðar innréttingar. Frágangur, allt skipulag 
og efnisval er vandað. Mikið hefur verið lagt upp úr smáatriðum. Stórt, hellulagt og upphitað 
bílaplan sem rúmar nokkra bíla. Stór afgirt timburverönd með gróðurhúsi og steyptur veggur sem 
afmarkar veröndina og næsta hús. Húsið stendur innarlega í botnlanga. Húsið samanstendur af 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhúsi, sjónvarpsholi, fjórum svefnherbergjum, tveim baðherbergjum, 
þvottahúsi og bílskúr. Gólfefni eru eikarparket. Flísar eru á baðherbergjum og þvottahúsi og 
epoxý á bílskúr. Sérhönnuð lýsing. Góð lofthæð í stofu og eldhúsi. Um er að ræða glæsilega eign 
fyrir vandláta þar sem vandað hefur verið til alls og hugsað fyrir öllu. Einstök staðsetning, stutt í 
Heiðmörk. Stutt í skóla. Ásett verð 77,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson, löggiltur fasteignasali. 
Sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is
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Fasteignasalan Bær • Sími 864 8090 • Ögurhvarf 6 • 203 Kópavogur • www.fasteignasalan.is

Snorri Sigurfinnsson, 
löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali:
Sími 480-2901
steindor@log.is

Garðyrkjubýlið Asparlundur, 
Laugarási, Bláskógabyggð

Um er að ræða garðyrkjubýlið Asparlund. Landið er 1,2 ha að stærð
og er skógi vaxið. Á landinu eru m.a. gróðurhús og pökkunarhús. 
Gróðurhúsin eru um 1.489,4 fm að stærð en húsin eru byggð á
árunum 1976-1988. Lýsing er í um 1.000 fm en stofnar og spennar 
miðast við lýsingu í öllu saman.  Rafmagnsopnun er á mæni húsanna.
Rósaræktun hefur verið í húsunum undanfarin ár.  Pökkunarhús og
geymsla er samtals 134,9 fm. Býlinu fylgja 2 sekúndulítrar af u.þ.b. 
90C°heitu vatni. Ásett verð er 26.5 millj.

g g ygg

Um er að ræða garðyrkjubýlið Asparlund Landið er 1 2 ha að stærð
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Hrauntunga - 200 Kópavogur
Glæsilegt og mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús í suðurhlíðum
Kópavogs. Stórar stofur, sólstofa m.30 fm suðursvalir útaf, 4 svefn-
herbergi, tvö flísalögð baðherb. Stór innbyggður bílskúr með miklu
geymslurými þar fyrir innan. Gólf eru granítlögð. Eign í sérflokki.
Verð 57,9 millj.

Litlagerði - 108 Reykjavík
Fallegt 272 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Bústaðahverfi.
Á hæðinni eru stofur, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Úr stofu
er gengi niður í stóra sólstofu með útgengi í gróinn og fallegan garð.
Í risi eru þrjú svefnherbergi og vandað baðherbergi. Í kjallar er ein-
staklingsíbúð með sérinngangi. Stórt íbúðarherbergi, þvottahús og
geymsla. Góður bílskúr. Verð 72 millj.

Skyggnisbraut - 801 Selfoss
46,2 fm sumarbústaður sem stendur á 14.200 fermetra eignarlandi
á fallegum og kyrrlátum stað við bauluvatn í landi hæðarenda, rétt
innan við jörðina Búrfell. Landið er fallegt og gróið. Bústaðurinn
þarfnast endurbóta. Möguleiki er að reisa fleiri sumarbústaði á
landinu. Verð 14,8 millj.

Borgarholtsbraut - 200 Kópavogur
Vandað 284 fm tvílyft einbýlishús í vesturbæ Kópavogs. Stórar stofur, 
arinn. Fjögur svefnherbergi. Eldhús með borðkrók. Stórt þvottahús og
tvær geymslur. Bílskúr fyrir tvo bíla. Möguleiki á að skipta húsinu í 
tvær íbúðir. Húsið er nýlega steinað að utan. Fallegur gróinn garður.
Verð 55 millj.

Ásakór - 203 Kópavogur
Mjög falleg 3ja herbergja 100,7 fm íbúð í góðu fjölbýlishúsi með
lyftu. Tvö svefnherbergi með innb. skápum. Baðherbergi, flísalagt,
baðkar og sturtuklefi. Stór stofa. Eldhús, góð innrétting. Þvottahús í 
íbúð. Stórar flísalagðar vestursvalir. Verð 27,8 millj.

Asparteigur - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt og nánast fullbúið 223,5 fm parhús með innb. bílskúr á
góðum stað í Mosfellsbæ. Rúmgóð stofa, fallegt eldhús með útgangi
á afgirta verönd, þrjú svefnh., sjónvarpshol, vandað baðh., gesta-
snyrting og þvottahús. Parket og flísar á gólfum.Verð 49,5 millj.

Rekagrandi 3 - Opið hús á laugardag milli kl. 14 og 15
Falleg og björt 132,7 fm 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Á neðri hæð er

p
stór stofa með suðursvölum. Svefnherbergi. Eldhús, falleg innrétting. Baðherbergi, baðkar og sturtuklefi, t.f þvottavél.
Í risi eru þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og geymsla (á teikn. baðherbergi.) Parket og flísar á gólfum. Stæði í bílskýli.
Íbúðin er 106 fm og stæðið 24,7 fm. Verðtilboð. Íbúðin er til sýnis í dag, laugardag, milli kl. 14 og 15. 

OPIÐ HÚS
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