
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Hugbúnaðarsérfræðingur  
í Vefdeild
Landsbankinn óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingi í Vefdeild bankans. Vefdeild ber ábyrgð 
á vef- og margmiðlunarmálum Landsbankans í náinni samvinnu við hagsmunaaðila innan 
bankans. Í deildinni starfar kraftmikill hópur einstaklinga með sérhæfingu á ólíkum sviðum.

Helstu verkefni

 » Hugbúnaðarsérfræðingur í Vefdeild 
starfar með grafískum hönnuðum 
og vefritstjórum við nýsmíði, þróun 
og viðhald netbanka og vefsvæða 
Landsbankans.

 » Deildin vinnur með Upplýsinga- 
tæknisviði og viðskiptaeiningum 
bankans við útfærslu veflausna  
og vöruþróun.

 » Meðal þeirra vefsvæða sem deildin 
sér um eru: netbanki einstaklinga, 
netbanki fyrirtækja, farsímabanki 
einstaklinga, landsbankinn.is, 
landsbref.is, islif.is og innri vefur 
Landsbankans.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun í tölvunarfræði  
eða sambærileg menntun. 

 » A.m.k. 3 ára reynsla í vefforritun  
er æskileg. 

 » Reynsla og góð þekking á ASP.NET, 
Node.js og nútímalegri vefforritun fyrir 
snjalltæki og aðrar tölvur. 

 » Þekking og áhugi á AngularJS, GulpJS, 
REST og JSON er kostur.

 » Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.

 » Frumkvæði, fagmennska og færni  
í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Snæbjörn 
Konráðsson, forstöðumaður Vefdeildar, 
í síma 410 7079 og Ingibjörg Jónsdóttir 
mannauðsráðgjafi í síma 410 7902. 

Umsókn merkt „Hugbúnaðarsérfræðingur 
í Vefdeild“ fyllist út á vef bankans,  
www.landsbankinn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 8. apríl nk.
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Fafnir Offshore óskar eftir að ráða öflugan fjármálastjóra sem mun starfa við hlið forstjóra.   
Mikil uppbygging er framundan hjá fyrirtækinu þar sem starfsemin felst í þjónustu við alþjóðleg 
orkufyrirtæki. Í boði er krefjandi og spennandi starf hjá fyrirtæki í alþjóðlegu starfsumhverfi.  

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

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. apríl. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

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

Hæfnisskilyrði fyrir ráðningu

•  Viðskiptafræði, verkfræði eða stjórnunarmenntun
•  Reynsla af áætlanagerð – störf á fjármálasviði
•  Reynsla af samskiptum við fjármálafyrirtæki
•  Reynsla af gerð fjárhagsáætlana, skýrslugerð – uppgjör

•  Góð enskukunnátta – Norðurlandamál mikill kostur  
•  Forystuhugsun og framkvæmdagleði  
•  Þekking á útgerð og skiparekstri er kostur
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Fjármálastjóri

Fafnir Offshore hf. er útgerðarfélag sem sérhæfir sig í þjónustu við fyrirtæki í orkugeiranum 
á norðurslóðum. Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Reykjavík en að því stendur alþjóðlegur 
hópur eigenda sem byggir á mikilli reynslu af orku og sjávarútvegi.



Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið

Við Víkurskóla í Vík, sem er sameinaður leik-, grunn-,og 
tónskóli, er laus til umsóknar staða:

Leikskólakennari
    • 100 % staða leikskólakennara við leikskóladeild Víkurskóla. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.   
Umsóknarfrestur er til 15. apríl  

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnhildur Einarsdóttir skólastjóri S. 487 1242 eða 8454270  ragnhildur@vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík 

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirMarkaðsfulltrúi í 
fjölmiðlafyrirtæki

Sölu- og markaðsstarf            
í sjávarútvegi

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hofsstaðaskóli
 • umsjónarkennarar
 • tónmenntarkennari, afleysingar
 
Álftanesskóli
 • forstöðumaður Elítunnar
 • umsjónarkennari í 1. bekk
 • grunnskólakennari í stærðfræði 
  og ensku í 8.-10. bekk
 • heimilsfræðikennsla
 
Bæjarskrifstofur
 • bókari
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirVerkefnastjóri - starf í Noregi

Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Óskum eftir reyndum verkefnastjóra á sviði lagna, bygginga- eða rafmagnsverk-
fræði fyrir öflugt fyrirtæki sem staðsett er stutt suður af Osló.

Grunnskólakennarar takið eftir!

Einstakt tækifæri býðst nú til að kenna við minnsta skóla 
landsins, Finnbogastaðaskóla, sem staðsettur er  
í Árneshreppi á Ströndum.  
Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2014. 

Sláðu til og hringdu í Elísu skólastjóra 
í síma 451-4032/691-7697 finnbs@ismennt.is  
eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001. 

Umsóknarfrestur rennur út 5. apríl.

Ferðaþjónustuaðilar 
SUMARSTÖRF
– mannskapur til reiðu!

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf leitar eftirf
samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki á landsbyggðinni 
sem vantar sumarstarfsfólk.

STARF þjónustar fólk sem er án atvinnu og eru félagar
tiltekinna stéttarfélaga. Innan þess hóps eru fjölmargir
einstaklingar sem hafa sýnt því áhuga að starfa við
ferðaþjónustu á landsbyggðinni (t.d. á gistiheimilum
eða við afþreyingarferðaþjónustu). Um er að ræða fjöl-
breyttan hóp með margvíslegan bakgrunn sem getur
hafið störf nánast strax og starfað vel inn í haustið.

Ef áhugi er fyrir hendi vinsamlegast skráið starfið á
vefsíðu STARFs www.starfid.is (atvinnurekandi – beiðni 
um starfsmann) og tilgreinið að um sumarstarf sé aðf
ræða. Einnig má senda póst á skrifstofa@starfid.is og
hefur þá atvinnuráðgjafi STARFs samband fljótlega.

Hefurðu áhuga á bleikri             ? 
Krabbameinsfélag Íslands leitar að starfskrafti í markaðs- og 

 

Krabbameinsfélag Íslands
Skógarhlíð 8
105 Reykjavík

Sími 540 1900
www.krabb.is
krabb@krabb.is

Krabbameinsfélagið

VerkefnastjórnunVerkef
Þátttaka í átaksverkefnumÞátttak
Umsjón með heimasíðu og samUmsjó -
félagsmiðlumag
Umsjón með verslun og aðstoð í          Um
afgreiðslu fg

Reynsla af markaðsstörfumm
Góð íslenskukunnátta
Reynsla af vefumsjón

Sveigjanleiki og áhugi á að taka þátt íþátt 
fjölbreyttum verkefnum 



Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent. 
Nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is), Þóra Pétursdóttir  
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent og  
Brynjar Már Brynjólfsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar 
(brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl.

Við leitum að verkefnisstjóra til að hafa umsjón með 
umhverfis  rannsóknum og vöktun umhverfisþátta 
með sérstaka áherslu á vinnslu jarðvarma. Starfið 
krefst háskólamenntunar í efnafræði, náttúrufræðum 
eða verkfræði, starfsreynslu og þekkingar á sviði 
jarðvarma rannsókna eða jarðvarmanýtingar, reynslu 
af verkefnisstjórnun og áætlana gerð, sjálfstæðis í 
vinnubrögðum og góðrar kunnáttu í íslensku og ensku. 
Helstu verkefni eru:

>  Verkefnisstjórn umhverfisrannsókna og   
umhverfisvöktunar

>  Þróun og útfærsla rannsóknaraðferða

>  Mat á umhverfisáhrifum og skipulagsáætlanir

>  Mótun virkjanahugmynda og undirbúningur virkjana

>  Gerð samskiptaáætlana og samskipti við hagsmunaaðila

>  Kynning verkefna í ræðu og riti á íslensku og ensku

>  Gerð samninga

Verkefnisstjóri með 
áherslu á umhverfis- 
mál jarðvarma

Core responsibilities:
• Analytics
• Reporting & compliance
• Project ownership
• Performance measurement
• Relationship building & 

communication
 

Requirements: 
• Business or Master’s degree, preferably in Economics or equivalent subject
• Minimum 5-7 years’ experience in financial (controlling/analysis) functions
• Knowledge of international economic and accounting principles (IFRS). 
• Excellent problem solving skills 
• Excellent data analysis and reporting skills 
• Ability to work under pressure and tight deadlines with limited supervision
• Flexibility and detail orientation 

Business Controller

Please use the application form provided on our website. The application deadline is April 7, 2014. 

For further information about the position, please contact Snorri Þorkelsson Finance Director,  
snorri.thorkelsson@marel.com, telephone 563 8000.

www.marel.com

Marel is a multinational company and 
a leading global provider of advanced 
equipment, systems and services to the fish, 
meat and poultry industries. With over 4,000 
employees worldwide our largest business 
units are located in the Netherlands, 
Denmark, and the United States with 
headquarters in Iceland. We have offices 
and subsidiaries in over 30 countries on six 
continents, a global network of over 100 
agents and distributors, and manufacturing 
facilities in 16 locations worldwide.

We are looking for an experienced business controller for our finance team in Iceland.  The position demands 
individuals with excellent financial and analytical skills, who can help promote effective performance through good 
analysis and communication. The position may involve occasional travel.

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

www.hagvangur.is
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Laust er til umsóknar starf húsvarðar í 50% starfi  
í Sjávarútvegshúsinu Skúlagötu 4 – þar sem  
Hafrannsóknastofnun og atvinnuvega- og  
nýsköpunarráðuneytið eru til húsa.  
Vinnutími er ef tir hádegi. 
 
Um er að ræða aðstoðarhúsvörð sem vinnur  
með húsverði hússins. Nánari upplýsingar á  
www.starfatorg.is og í síma 575 2000.
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl.  
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst . 
Hreint sakavot torð er skilyrði fyrir ráðningu.  
Skriflegum umsóknum ásamt sakavot torði,  
skal skila til Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 
101 Reykjavík, eða í tölvupósti (hafro@hafro.is). 

 
Húsvörður -  

Sjávarútvegshúsinu

Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við 
Grunnskólann á Drangsnesi frá 1. ágúst 2014. Í skólanum 
er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa  
að jafnaði tveir kennarar, skólastjóri og 10-15 nemendur

Við leitum að kennara sem 
hefur réttindi til kennslu 
á grunnskólastigi og 
hefur brennandi áhuga á 
skólaþróun og framsæknu 
skólastarfi

Drangsnes er um 70 manna þéttbýliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum.  
Á Drangsnesi er kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir 
heitir pottar í fjöruborðinu, leikskóli og ómetanleg náttúrufegurð og friður.  
Í boði er ódýrt húsnæði nálægt vinnustað.

Endilega hafðu samband við Björn Kristjánsson 
skólastjóra í síma 451 3436 / 8645854 eða  
sendu póst á skoli@drangsnes.is fyrir 16. apríl. 

Hotel Kulusuk is on the east coast of Greenland 
(1h45m flight from Reykjavik) in a small settlement 
with 300 people.

Job offers great opportunity to experience the beautiful 
Greenlandic nature and culture while cooking for guests of all 
nationalities.

Contact us for more info.
Hotel Kulusuk
hotelkulusuk@arcticwonder.com

HOTEL KULUSUK
Chef needed from 
May – October 2014 1974                              2014

Rafvirkjar -  
rafvirkjanemar 

Traust rafverktakafyrirtæki óskar að ráða rafvirkja  
og eða rafvirkjanema til starfa sem fyrst. 

Mikil vinna framundan.
Umsóknir sendist á box@frett.is 

fyrir 31. mars merkt ,,Rafvirkjar-0314“

Sælkeradreifing ehf.  
óskar eftir sölumanni til starfa. 

Starfið felst í sölu til fyrir tækja og stóreldhúsa. 
Viðkomandi þarf að vera drífandi og skipulagður 
auk þess að vera góður í mannlegum sam- 
skiptum. Got t væri að viðkomandi byggi y fir 
reynslu af stóreldhússtörfum og/eða brennandi 
áhuga á matargerð. 

Þeim sem hafa áhuga er bent á að leggja inn  
umsókn og ferilskrá á póst fang  ooj@ojk.is   
Fullum trúnaði heitið.

SÉRFRÆÐINGUR Í 
VÁTRYGGINGAEFTIRLITI

  Eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins 
leitar að öflugum einstaklingi til 
að starfa við fjárhagslegt eftirlit 
með vátryggingafélögum.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Eftirlitssvið hefur yfirsýn yfir starfsemi eftirlitsskyldra aðila, fylgist með því að starfsleyfisskilyrði séu uppfyllt og 
að gripið sé til viðeigandi ráðstafana ef tilefni er til þannig að viðvarandi eftirlit sé viðhaft. Einnig að starfshættir 
á fjármálamarkaði séu í samræmi við þær réttarreglur sem í gildi eru þ. á m. varðandi heilbrigða og eðlilega 
viðskiptahætti. Þá hefur sviðið yfirumsjón með setningu reglna og leiðbeinandi tilmæla ásamt innleiðingu 
réttarreglna sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu.

Starfssvið
• Fjárhagslegt eftirlit með vátryggingafélögum
• Sértækar athuganir á vátryggingafélögum
• Tengiliður við eftirlitsskylda aðila á vátryggingamarkaði og umsjón með hæfismati
• Þátttaka í faglegri þróun og vinnu við rafræn skýrsluskil og úrvinnslukerfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins og erlendu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, einkum í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum eða fjármálamörkuðum æskileg
• Rík greiningarhæfni og nákvæmni í vinnubrögðum nauðsynleg
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum
• Frumkvæði, ábyrgð, heiðarleiki og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Umsjón með starfinu hafa Sara Sigurðardóttir hópstjóri á eftirlitssviði (sara@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is). Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu 
Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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YFIRÞJÓNN
FRAMREIÐSLUMENN
NEMAR

Við leitum að faglærðum yfirþjóni, framreiðslumönnum og þjónanemum í fullt 
starf á líflegum vinnustað.

Almennar hæfniskröfur

 Frumkvæði og metnaður til að sýna metnað í starfi
 Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 Gott vald á íslensku og ensku
 Snyrtimennska og stundvísi

Frekari upplýsingar má finna á www.grand.is
Umsóknir sendist á starf@grand.is
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Hæfniskröfur: 
• Hreint sakavottorð er skilyrði
• Framúrskarandi aksturshæfileikar
• Aukin ökuréttindi/réttindaflokkur D
• Góð íslenskukunnátta 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru: 
• Akstur eftir vakta- og vagnaferlum
• Samskipti og þjónusta við farþega
• Miðlun upplýsinga
• Vagnumsjón
• Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 
   stefnu Strætó bs.

Umsjón með ráðningum hefur Sigurborg Þórarinsdóttir
Umsóknir skulu berast í gegnum straeto.is eða með tölvupósti á sigurborg@straeto.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun maí.  
Laun fara eftir ríkjandi kjarasamningum.

Strætó bs. auglýsir eftir vagnstjórum í sumarafleysingar. Ef þér finnst gaman að keyra,
hefur unun af því að hitta nýtt fólk á hverjum degi og líst vel á sveigjanlegan vinnutíma 
þá er Strætó bs. með tækifærið fyrir þig.

Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi sem og aðstoða 
og leiðbeina farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. 
Unnið er samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

Vagnstjórar í vaktafríi geta svo notið þess að láta líða úr sér í heitapottum borgarinnar 
endurgjaldslaust og fá auk þess frítt í strætó. Þá er nú upplagt að leggja bílnum og njóta 
þess að vera til. 

Ísbíllinn leitar að sölumönnum fyrir sumarið. 
Fullt starf, kvöld eða helgarvinna.

Góð laun fyrir góða starfsmenn.

Umsókn og ferilskrá sendist fyrir 9.apríl á
isbillinn@isbillinn.is.

Sölumenn óskastSölumenn óskast

www.isbillinn.is

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 8. apríl 2014

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.

LAUGARDAGUR  29. mars 2014 7



Hugbúnaðarhetjur óskast 
– 365 miðlar eru að leita að snjöllum og framsæknum hugbúnaðarsérfræðingum 
    til að taka þátt í uppbyggingu nýrra framsækinna lausna.

Það sem við bjóðum er:

- tækifæri til að beita nýjustu aðferðum, 

- skemmtileg verkefni

- lifandi og fjölbreytt starfsumhverfi.

Við keyrum agile-verklag, og lean startup hugmyndafræðina. Við bjóðum við upp á líflegan og fjölbreyttan 
vinnustað þar sem þú getur bætt við þekkingu þína og vaxið sem einstaklingur.

Við hugsum eins og frumkvöðlar.

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfumsóknir ber að senda á netfangið starfsumsokn@365.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. april nk.

• Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða sambærileg reynsla er skilyrði 
• Gott frumkvæði og eldmóður

Hugbúnaðarsérfæðingur I
Umsækjendur þurfa að hafa þekkingu á python, java ,
sql, rest/json,  git og linux.  Góð grundvallar þekking á JS,
jQuery, CSS og HTML er einnig góður kostur.  Ef í þér býr 
eldmóður og ef þú ert að leita þér að starfi þar sem beitt er
nútímalegum aðferðum við úrlausn verkefna, þá langar 
okkur að heyra í þér. 

Hugbúnaðarsérfæðingur II
Umsækjendur þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
Microsoft .NET, umhverfi og C#, MVC, WS/WebApi og 
MS SQL. Það spillir heldur ekki fyrir að hafa reynslu í  t.d. 
JQuery, Javascript, Bootstrap og t.d. python.

Midi.is óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum
Midi.is er stærsti og vinsælasti miðasöluvefur á Íslandi. Við önnumst miðasölu á mannfagnaði og viðburði svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, 
íþróttaleiki og fleira.  
 
Við leitum að hugbúnaðarsérfæðingum í þétt teymi sem leiðir fjölbreytta þróun. 
Það sem við tileinkum okkur í hönnun og forritun er  .NET, C#, MVC, jQuery, Javascript, HTML5/CSS3, SQL, WS WebApi, Responsive Design og Agile aðferðafræði. 
Hæfniskröfur: 
- Háskólamenntun eða sambærileg menntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði. 
- Lágmark tveggja ára reynsla í þróun hugbúnaðar.
Í boði er:
- Hvetjandi starfsumhverfi. 
- Krefjandi verkefni. 
- Tækifæri til að móta og skapa nýjar lausnir.
 
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  
Umsóknarfrestur er til 5.april  2014.     Vinsamlega sendið allar umsóknir á netfangið olafur@midi.is.

hugbúnaðarsérfræðingar 

VANTAR ÞIG  VINNU Í SUMAR?
SÆKTU UM SUMARSTÖRF HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ

Á WWW.HAFNARFJORDUR.IS
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Eykt ehf óskar eftir öflugum og áreiðanlegum verkstjóra 
til starfa  vegna vaxandi verkefna fyrirtækisins .
Æskilegt er að viðkomandi hafi meistararéttindi  
í húsasmíði. 
Umsóknir skulu sendast á tölvupóstfang   
eykt@eykt.is fyrir 4. apríl næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir sviðsstjóri  
framkvæmdasviðs Eyktar Páll Daníel Sigurðsson í 
síma  822-4422

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

    Verkstjóri óskast 

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa í endurhæfingu LR sem 
er meðferðar- og endurhæfingardeild fyrir ungt fólk með
byrjandi geðrofssjúkdóm.

Deildin er með 7 einstaklinga í sólarhringsþjónustu en að 
stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar sem
um 60 einstaklingar sækja þjónustu. Deildin er mjög sérhæfð
og þjónar einstaklingum á aldrinum 18-25 ára eftir fyrsta 
geðrof.  Unnið er mjög fjölbreytt og sérhæft starf hvað varðar 
endurhæfingu fyrir þennan hóp og er starfssemin í stöðugri
þróun. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu og virkt 
samstarf við fjölskyldur.

Leitað er eftir hjúkrunarfræðingi með leiðtogahæfileika og
getu til að hafa góða yfirsýn yfir fjölþætta starfsemi deildar.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Virk þátttaka í fjölfaglegu samstarfi og framþróun í starfi 

deildar
» Hafa með höndum málastjórn fyrir einstaklinga sem sækja 

þjónustu og taka þátt í almennri uppvinnslu á einkennum, 
færni og getu sem og áætlanagerð er varðar þjónustu

» Teymisstjórnun og almennt meðferðarstarf
» Virk þátttaka í fjölbreyttu fræðslustarfi deildar
» Markviss vinna með fjölskyldum

Hæfnikröfur
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Einlægur áhugi á geðhjúkrun og að starfa með ungu fólki 
» Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði sem og 

leiðtogahæfileikar
» Sveigjanleiki og jákvæðni gagnvart öllum störfum sem til 

falla í starfsemi deildar
» Reynsla af starfi í geðheilbrigðisþjónustu er æskileg en ekki 

skilyrði

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
» Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 2014.
» Starfshlutfall er 100%, eingöngu dagvinna.
» Starfið er laust 16. maí 2014 eða eftir samkomulagi.
» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá og íslenskt

hjúkrunarleyfi.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veitir Magnús Ólafsson, deildarstjóri,

magnuso@landspitali.is, sími 824 5537.

GEÐSVIÐ 
Hjúkrunarfræðingur 

 

· Þjónustulund

· Almenn tölvukunnátta
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MEÐAL VERKEFNA ER EFTIRFARANDI:

Undirbúningur og daglegt eftirlit með   
 skoðunum ásamt verkstjóra

Gerð framleiðsluáætlana, rekstraráætlana o.fl.

Uppbygging þekkingarbanka um skipulag  
 og stýringu skoðana

Umbótaverkefni og innleiðing nýrra verkfæra  
 í verkstjórn

Uppgjör og innleiðing lærdóma að verkefnum  
 loknum

HÆFNISKRÖFUR:

Meistarapróf eða sambærilegt í verkfræði   
 eða viðlíka námi sem tengist greiningu rekstrar,  
 fjármála og/eða framleiðslu

Enskukunnátta er skilyrði

Frumkvæði, hugmyndaauðgi og lausnahugsun

Ríkur áhugi á verkefnastjórnun, skipulagi  
 og utanumhaldi verkefna

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is
Theodór Brynjólfsson I tbrynjol@its.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 8. apríl 2014.

VERKEFNASTJÓRI Í FRAMLEIÐSLUSTJÓRNUN
Icelandair auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingi til að sinna starfi verkefnastjóra í framleiðslustjórnun á 
tæknisviði félagsins. Í flugskýli Icelandair á Keflavíkurflugvelli fara fram stórskoðanir á flugvélum og mun 
viðkomandi stýra og hafa eftirlit með nýtingu á mannafla og aðföngum auk þess að leggja til umbótaverkefna 
og leiða þau til að ná fram meiri skilvirkni og skýrleika í framkvæmd þessara stóru verka. Um er að ræða nýja 
stöðu og leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt og mótað starfið.
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Vélstjóri / Vélvirki
Olíudreifing ehf. leitar eftir öflugum vélamanni (vélstjóra/
vélvirkja) í fjölbreytt og spennandi verkefni á þjónustusvið 
fyrirtækisins.

Helstu verkefni
• Uppsetning,nýsmíði og viðhald á tækja- og dælubúnaði  
 tengdum eldsneytissölu/dreifingu
• Bilanagreining og viðgerðir
• Vettvangsþjónusta til viðskiptamanna

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í vélstjórn/vélvirkjun
• Tölvukunnátta
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hóp
• Þjónustulund

Upplýsingar veitir Árni Jónas Kristmundsson, arnij@odr.is
Umsóknir sendist á odr@odr.is, merkt vélstjóri / vélvirki
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl næstkomandi.
Að loknu ráðningaferli verður öllum umsóknum svarað. Við 
hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Starfsmaður á járnsmíðaverkstæði
Olíudreifing ehf. leitar eftir duglegum, reglusömum og 
stundvísum starfsmanni í fjölbreytt og spennandi verkefni á 
járnsmíðaverkstæði sitt.

Helstu verkefni
• Almenn smíðavinna og aðstoð við uppsetningu, nýsmíði  
 og viðhald á tækja- og dælubúnaði tengdum eldsneytis - 
 sölu/dreyfingu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla í málmiðnaði kostur
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hóp
• Þjónustulund

Upplýsingar veitir Árni Jónas Kristmundsson, arnij@odr.is
Umsóknir sendist á odr@odr.is, merkt starfsmaður á járn - 
smíðaverkstæði
Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl næstkomandi.
Að loknu ráðningaferli verður öllum umsóknum svarað.  
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið 
rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Verkstæðin sjá um 
viðhald og uppbyggingu á eignum félagsins auk þess að sjá um viðhald og uppbygg 
-ingu á tæknibúnaði þjónustustöðva olíufélaga og viðhaldsverkefni fyrir ýmsa aðila. 
Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 34 starfsstöðum víðsvegar um landið.  
Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. má nálgast á www.oliudreifing.is

Verkamenn
STOÐ pallaleiga óskar eftir verkamönnum til uppsetningar 
á vinnupöllum sem og allri almennri verkamannavinnu

Afgreiðslumaður
STOÐ pallaleiga óskar eftir afgreiðslumanni á lager við 
útleigu á pöllum sem og öðrum vörum
Kröfur og hæfni:
• Rík og góð þjónustulund
• Iðnaðarmaður – kostur
• Reynsla á byggingamarkaði – kostur
Umsóknir vinsamlegast sendist á  
pallaleiga@pallaleiga.is            Elías s. 660 7602 

Starfsmaður í verslun fyrir ferðamenn við gömlu 
höfnina í Reykjavík. 
Óskað eftir starfskrafti í fullt starf . Einnig er óskað eftir 
starfskrafti í hlutastarf.  Um er að ræða vaktavinnu. 

Hæfniskröfur: 

- Tungumálakunnátta  nauðsynleg 
- Reynsla i verslun og góð þjónustulund 
- Snyrtimennska og stundvís  

Umsókn ásamt ferilskrá og mynd sendist á  
birgittagudmundsdottir@hotmail.com  fyrir 5. apríl 2014 

 

KRANAMENN

www.tgverk.is - Fyrirtækið.
534 8400

ÞG Verk vantar vana menn með 
mikla reynslu á byggingarkrana 
bæði á Íslandi og í Færeyjum.

Rekstrarstjóri Leigunnar
Ert þú öflugur rekstrarstjóri með brennandi áhuga á kvikmyndum og 
sjónvarpi? Viltu starfa á líflegum vinnustað og takast á við fjölbreytt og 
krefjandi verkefni? Þá gæti starf rekstrarstjóra Leigunnar í Vodafone 
Sjónvarpi verið framtíðarstarfið þitt. Meðal helstu verkefna er 
yfirumsjón með Leigunni, sala, framsetning og val á vöruframboði, 
samningagerð og viðhald viðskiptatengsla. 

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er 
að finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 
næstkomandi.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið

Flere og fl ere oppdager fordelene med å jobbe periodevis i Norge. Vi kan tilby 
god lønn og gratis reise og bolig. Kom og treff  Centric Care 3 april, så forteller vi 
mer om hvilke muligheter som fi nnes for deg!

Sykepleier/spesialsykepleier?
Hva med et jobbeventyr i 
Norge med god lønn?

Interessert i 
å jobbe i Norge? Registrer din CV på centric.eu/care

CARE | IT & FINANCE | PARTNER NETWORK | SOFTWARE SOLUTIONS WWW.CENTRIC.EU/CARE

Sted:   Grand Hotel (møterom Galleri)
Tid:     Åpent Hus:  13:00-18:00    
Informasjonsmøter:   13:30 og 17:00
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Staða skólastjóra við Hamraskóla

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjakvíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, 
fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Hamraskóla.
Hamraskóli er í Grafarvogi í Reykjavík. Í skólanum eru um 140 nemendur í 1.-7. bekk og um 30 starfsmenn. Góðvild, ábyrgð 
og tillitssemi eru einkunnarorð skólans. Lögð er áhersla á vinsamleg samskipti og vellíðan nemenda. Unnið er samkvæmt 
jákvæðu agastjórnunarkerfi, PBS, þar sem góð hegðun er styrkt markvisst með hrósi og umbun. Skólinn er Heilsueflandi 
grunnskóli og unnið er að innleiðingu Grænna skrefa Reykjavíkurborgar. Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytta kennslu- 
hætti, einstaklingsmiðað nám, læsi í víðum skilningi og lífsleikni. Starfsfólk skólans býr yfir víðtækri þekkingu og færni,  
stöðugleiki er í starfsmannahaldi og hefð fyrir öflugu þróunar- og umbótastarfi. Náið samstarf er við heimilin í hverfinu, 
 leikskóla, frístundaheimilið, tónlistarskóla og aðrar stofnanir í nærumhverfi.

Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn til að viðhalda heimilislegum skólabrag og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum.  
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna 
skólasýn og er tilbúinn til að leiða skólann inn í framtíðina.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf,  
leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt  
og annað er málið varðar. 
 
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2014.  Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl 2014. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á  
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf. 
 
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Meginhlutverk skólastjóra er að:   Menntunar- og hæfniskröfur:
   • Veita skólanum faglega forystu og móta       • Leyfi til að nota starfsheitið 
      framtíðarstefnu hans innan ramma laga og         grunnskólakennari.
      reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá       • Viðbótarmenntun í stjórnun eða 
      grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.         kennslureynsla á grunnskólastigi.
   • Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri      • Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og 
      starfsemi skólans.              þróunar í skólastarfi.
   • Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.      • Stjórnunarhæfileikar.
      ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun.      • Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.                   
            • Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og 
   • Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.        leiða framsækna skólaþróun.
   • Lipurð og hæfni í samskiptum.

Seltjarnarnesbær auglýsir laust starf

 Skólastjóri Tónlistarskóla 
Seltjarnarness 

Skólaskrifstofa Seltjarnarness auglýsir lausa stöðu 
skólastjóra við Tónlistarskóla Seltjarnarness. Skólinn 
sinnir almennri tónlistarmenntun Seltirninga, með 
áherslu á grunn- og framhaldsskólaaldur. Um 220  
nemendur stunda nám við skólann, sem býður upp á 
grunn-, mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. Tónlistar-
skólinn er einn af burðarásum í menningarlífi Seltjarnar-
nesbæjar auk þess sem hann á í miklu samstarfi við  
leik- og grunnskóla bæjarins og íþróttafélagið Gróttu. 

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að leiða  
nemendur, starfsfólk og foreldra í öflugu skólastarfi. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
  • Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri   
  starfsemi 
  • Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og   
  þróunar í skólastarfi 
  • Þátttaka í menningarlífi Seltjarnarnesbæjar 

Menntunar og hæfniskröfur 
  • Framhaldsmenntun á sviði tónlistar 
  • Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi 
  • Menntun og reynsla í stjórnun og rekstri æskileg 
  • Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum samskiptum 

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
ásamt greinargerð um ástæðu umsóknar og rökstuðningi 
fyrir hæfni viðkomandi til starfans. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að 
sækja um starfið.  
Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á heimasíðu 
Seltjarnarnesbæjar undir  
www.seltjarnarnes.is/stjornsysla/starfsmenn/ibodi/ 
 
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl 2014.  
Upplýsingar um starfið veitir Baldur Pálsson,  
fræðslustjóri, netfang baldur@seltjarnarnes.is 
eða í síma 5959100.
 
 
Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið 
er upp á metnaðarfullt og framsækið skólastarf, sem byggir á góðu 
starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og  
ýta undir hæfileika þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks, 
nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að vel 
takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Vantar starfsfólk á  
Tokyo sticks & sushi í Kópavogi

Tokyo sushi hefur slegið svo rækilega í gegn að við 
höfum var t undan að opna nýja staði. Nú opnum við nýjan 
og spennandi Tokyo stað á Nýbýlavegi í Kópavogi. Nýi 
staðurinn býður að sjálfsögðu hið geysivinsæla Tokyo 
sushi  - en nú bætist við  
Tokyo sticks – ljúf fengir bitar á spjóti -  sem taka öllu 
fram sem sést hefur hérlendis áður. 
Tokyo sticks & sushi leitar að metnaðargjörnu og drífandi 
fólki með mikla þjónustulund til þess að star fa á þessum 
nýja, spennandi stað. 

VAKTSTJÓRI
Leitum að ábyrgri manneskju með skipulagshæfi 
leika og hæfni t il að vinna með öðru fólki.  
Vaktstjóri ber ábyrgð á því að vaktin gangi vel  
og þarf að vera vakandi y fir ánægju gestanna.  
Aðeins röggsamt og jákvæt t fólk kemur t il greina. 

STARFSFÓLK Í SAL OG ELDHÚSI
Leitum að brosmildu og duglegu fólki með ríka 
þjónustulund og mikla ábyrgðar tilf inningu, fólki  
sem setur viðskiptavininn alltaf í f yrsta sæti og skilur 
hvað það þýðir að veita góða þjónustu. Leitað er ef tir 
star fsmönnum í fullt star f og í hlutastör f. 

Sendu okkur umsókn á tokyo@ tokyo.is og lát tu 
fylgja ferilskrá og mynd. Nánari upplýsingar um 
Tokyo sushi eru á tokyo.is

Farþegaþjónustusvið Strætó bs. leitar að verkstjóra sem er í senn handlaginn og lipur 
í mannlegum samskiptum. Starfið snýst um umsjón og eftirlit með þrifum, viðhaldi og 
viðgerðum á búnaði og aðstöðu við skipti- og stoppistöðvar á höfuðborgarsvæðinu. 
Verkstjóri skipuleggur vinnufyrirkomulag, raðar niður verkefnum og hefur umsjón með 
innleiðingu verkferla í samvinnu við þjónustuver, tengiliði sveitarfélaga og aðra 
hagsmunaaðila.

Verkstjóri 
með allt á hreinu

 Menntun og hæfni:
• Iðnmenntun er kostur 
• Reynsla af verkstjórn er kostur
• Tölvukunnátta
• Handlagni og verkkunnátta eru skilyrði

Eiginleikar: 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Auðvelt með að tileinka sér nýjungar
• Þarf að geta unnið sjálfstætt 
• Vandvirkni og samviskusemi
• Þjónustulund og reglusemi

Um er að ræða 100% starf í dagvinnu. Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri. Laun 
fara eftir ríkjandi kjarasamningum og við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 
Staðan er laus nú þegar og kostur væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir sendist til Júlíu Þorvaldsdóttur, sviðsstjóra farþegaþjónustusviðs, með tölvupósti 
á netfangið julia@straeto.is fyrir 12. apríl og nánari upplýsingar um stafið veitir Júlía í sama 
netfangi. Öllum umsóknum verður svarað.  
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Staða skólastjóra við Síðuskóla á Akureyri er laus til um- 
sóknar.  Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem 
sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vel-
líðan og árangur nemenda í góðu samstarfi við aðra starfs-
menn skólans.  Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, 
sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi 
þarfa, áhuga og getu nemenda.

Starfssvið:
 • Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi   
       skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun  
       og framgang faglegrar stefnu.
 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
 
Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2014

Skólastjóri Síðuskóla

Laus er til umsóknar 100% staða verkefnisstjóra PMTO 
foreldrafærni og SMT styðjandi skólafærni við Skóladeild 
Akureyrarbæjar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, 
sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á 
gott samstarf og góða þjónustu. Einnig er mikilvægt að við- 
komandi geti unnið utan dagvinnumarka þegar það á við. 
Starfið er laust frá 1. júlí 2014 eða eftir samkomulagi.

Starfssvið:
 •  Ber ábyrgð á og stýrir þjónustueiningunni, en í því felst   
        að hafa umsjón með gerð fræðsluefnis fyrir foreldra  
     og  fagfólk, halda utanum árangursmælingar, sinna    
        PMTO foreldrameðferð, annast kennslu á PMTO  
     foreldranámskeiðum, annast fræðslu fyrir starfsfólk  
        SMT skóla og sjá um eftirfylgd með SMT skólum.
 •  Hefur eftirlit með því að framkvæmd handleiðslu,  
        meðferðar, fræðslu og grunnmenntunar sé í samræmi  
        við fagleg markmið og gildar starfsaðferðir. 
 •  Önnur þau verkefni sem honum eru falin og falla að    
     starfssviði hans.
 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
 
Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2014

Skóladeild Akureyrarbæjar

Viltu vera með í að 
styrkja samstarf á 
Norður-Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarfið leitar eftir
verkefnastjóra til starfa á aðal- 
skrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum.

Umsóknarfrestur: 2. maí 2014.

Nánari upplýsingar um NORA og  
um stöðuna á www.nora.fo

Nordic Atlantic Cooperation

AUGLÝSING
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STARFSSVIÐ

Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af svipuðum störfum.

Upplýsingar veitir verlunarstjóri Nettó Mjódd  
í síma: 848 6918 umsóknir sendist á mjodd@netto.is

Nettó Mjódd leitar að öflugum aðstoðar-
verslunarstjóra til starfa sem fyrst

AÐSTOÐAR-
VERSLUNARSTJÓRI

Nettó starfrækja 11 lágvöruverðsverslanir á landinu, þar af 4 á höfuðborgarsvæðinu, þ.e.a.s. á Grandanum,  
í Mjódd, Hverafold og við Salaveg í Kópavogi

Össur leitar að metnaðargjörnum einstaklingum til að taka þátt 
í  uppbyggingu og rekstri viðskiptalausna á upplýsingatækni sviði 
 fyrirtækisins. Teymið vinnur í dag að innleiðingum, uppfærslum, þjónustu 
og samræmingu á ferlum innan allra dótturfélaga Össurar í upplýsinga-
kerfum eins og Dynamics NAV, Dynamics CRM, Sharepoint o.fl.

Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, sýna 
 frumkvæði, geta unnið sjálfstætt og verið skipulagður.

STARFSSVIÐ: 

• Verkefnastjórnun
• Greining á lausnum
• Þarfagreining
• Val á hugbúnaðarlausnum
• Umsjón með innleiðingum/uppfærslum
• Þjónusta við notendur

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólapróf
• A.m.k. 4 ára starfsreynsla
• Reynsla af ERP kerfum skilyrði
• Þekking á CRM kerfum kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Mjög góð enskukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 7. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.  

Hjá félaginu starfa um 2100 manns í 18 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR

Hæfniskröfur:
 •  Rík þjónustulund
 •  Sjálfstæði í starfi
 •  Skipulagshæfni
 •  Leiðtogahæfni
 •  Góð samskiptahæfni

Hæfnfnfnfnisi krröfööö ur:
 •  RíRíRíRík kk þjjónóóó ustuuuululululullll ndndndnd
 • Sjjjjjálálálálfsff tætæææðiði í ssssttatatatattt rfirfififi
   ••• SkSkSkipipipuluulagagaga shshshhæfæfæfæfæfffffninini
 •  Leiððððttot gahæhæhææææææfnfnnnni
 ••••• Góð ðð sammsm kikik ptptpttahahhæfffnii

ÞaÞaÞarfr fr aðaðððð gettatatat hahahahahah fifif iff iððððð sttttttööööörö f fflflf jóóójóótltllegega.a UUUnUnUU ninn ððð err ááááá 1212121212 títíííímmmamaa
vöktumuummmmm 2-2-2222 3-3-33-3-3-2222.222.2.   
UmUmUmsósósóknkknara fresesestututut rr r errer 77 7. . apapapprríríl. ViVViVinsnsnsamamamlelelegagaaststst sendddiðið
umsóknirumumu sósóknknir á:á:á:ááá:á: v valaldidis@s@vavaldldisis i.issvvvalalaa diidiis@s@s@s vavavav ldldldldissisis iisss



KERFISFRÆÐINGUR
REYKJAVÍK 
Vegagerðin í Reykjavík auglýsir starf kerfisfræðings á upplýsingatæknideild  
laust til umsóknar.  Um 100% starf er að ræða auk þess sem viðkomandi sinnir  
bakvöktum vegna vöktunar á tölvukerfi ásamt öðrum starfsmönnum deildarinnar.

Starfssvið 
   •  Gagnastjórnun tölvutækra gagna. Veitir ráðgjöf,             
       leiðbeinir notendum og tekur þátt í áframhaldandi þróun  
       gagnauppbyggingar
   •  Þjónusta við notendur á sviði hópvinnulausna, leiðbeinir   
       og heldur námskeið
   •  Verkefnastýrir hópvinnuverkefnum og gagna-
       stjórnunarverkefnum
   •  Gengur bakvakt ásamt öðrum starfsmönnum upp- 
       lýsingatæknideildar
  

 
Menntunar- og hæfniskröfur  
   •  Þekking og reynsla af rekstri upplýsingakerfa
   •  Þekking og reynsla af stjórnun rafrænna gagna
   •  Reynsla af umsjón hópvinnukerfa
   •  Háskólapróf eða önnur menntun sem nýtist í starfi.   
   •  Frumkvæði, metnaður og hæfni til að vinna sjálfstætt  
       og sem hluti af hópi
   •  Vandvirk og skipulögð vinnubrögð

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinnar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til  7. apríl  2014.  Umsóknir ásamt náms- og starfsferilskrám berist mannauðsstjóra á  
netfangið oth@vegagerdin.is.
 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.  
Nánari upplýsingar  um starfið veitir Íris Leósdóttir  í síma 522 1000
 

Hellulagnir 
Stjörnugarðar leita af vönduðum mönnum í hellulagnir  
og ýmsa jarðvinnu,næg vinna framundan.  
Reynsla af hellulögnum er æskileg. 

Umsóknir sendist til thorir@stjornugardar.is
Nánari upplýsingar veitir Þórir í síma 698-0098     

Stjörnugarðar er löggilt skrúðgarðyrkjufyrir tæki og  
aðilar að meistaradeild Samtaka Iðnaðarins.

www.stjornugardar.is

Laus er til umsóknar staða skólastjóra og stöður grunn- og 
leikskólakennara við Grímseyjarskóla. 
Grímseyjarskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Þar verða 
á næsta ári 11 nemendur á grunnskólastigi á aldrinum 6 – 14 
ára og 4 nemendur á aldrinum 1 – 5 ára. Nemendur í 9. og 10. 
bekkjum fara í skóla í landi  
Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði! 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.
 
Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2014

Grímseyjarskóli

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

DEILDARSTJÓRI Í
MÁLNINGARDEILD 
GRANDA

STARFSMAÐUR Í 
HREINLÆTISTÆKJA-
DEILD BREIDD

STARFSMAÐUR Í 
MÚRDEILD BREIDD

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI!

Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskipta vina 
á hreinlætistækjum og tengdum vörum.  
Þekking og reynsla af sölumennsku er 
góður kostur ásamt því að viðkomandi hafi 
þekkingu á hreinlætistækjum og tengdum 
vörum. Viðkomandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund.

Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskipta vina 
á múrvörum og tengdum vörum.Þekking 
og reynsla af sölumennsku er góður kostur 
ásamt því að viðkomandi hafi þekkingu á 
múrvörum og tengdum vörum.  Múrarar eru 
hvattir til að sækja um. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi 
BYKO og við erum ávallt að leita 
að góðu fólki. Það fólk sem við 
ráðum til starfa þarf að búa yfir 
hæfileikum til að starfa sjálfstætt, 
vera jákvætt og eiga mjög gott 
með að vinna með öðrum.

Starfið felst í ráðgjöf og sölu á málningu 
og tengdum vörum. Þekking og reynsla af 
sölumennsku er góður kostur ásamt því að 
viðkomandi hafi þekkingu á málningu og 
tengdum vörum. Viðkomandi þarf að hafa 
ríka þjónustulund.

Umsóknarfrestur er til 
6. apríl nk. og sótt er um 
störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir  
Guðríður H. Baldursdóttir 
mannauðsstýra í tölvupósti  
gudridur@norvik.is eða í 
síma 458-1000. 

Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um störfin.

Umsókn
6. apríl 
störfin á
Nánari u
Guðríðu
mannau
gudridu
síma 45

Bæði ko
hvött til

578 4000             
keilir.net      

KEILIR             
ÁSBRÚ

Tæknifræðinemar óskast 
til að mæta auknu samstarfi 
við atvinnulífið
Samstarf tæknifræðinemenda Keilis við atvinnulíf og 
iðnað á Íslandi blómstrar sem aldrei fyrr. Vegna góðrar 
verkefnastöðu vantar okkur fleiri nemendur í tæknifræði.

Háskólanám (BS gráða) í tæknifræði í Keili er á vegum Háskóla 
Íslands. Boðið er upp á orku- og umhverfistæknifræði og 
mekatróník tæknifræði.

Komdu í nútímalegt, metnaðarfull og skemmtilegt 
nám sem mætir bæði kröfum þínum og atvinnulífsins. 
Komdu í Keili.

Umsóknarfrestur er til 5. júní næstkomandi.
Nánari upplýsingar er að finna á keilir.net.
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Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að 
stýra tómstundamiðstöð. Verkefnastjóri tómstundamið- 
stöðvar stýrir starfsemi frístundaheimilis fyrir 6-9 ára börn 
og félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn. Næsti yfirmaður er 
æskulýðs- og forvarnarfulltrúinn í Hafnarfirði. 
  
Helstu verkefni:
  • Umsjón og ábyrgð með starfsemi tómstundamiðstöðvar
  • Skipulagning og framkvæmd verkefna og viðburða
  • Fagleg forysta
  • Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráðamenn 
Menntunar og hæfniskröfur:
  • Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði  
    eða sambærileg háskólamenntun á uppeldissviði
  • Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
  • Reynsla af starfi með börnum og unglingum
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
  • Almenn tölvukunnátta
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags. 
 
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um þessi störf.
 
Nánari upplýsingar veita Andri Ómarsson og  
Linda Hildur Leifsdóttir verkefnastjórar á skrifstofu  
tómstundamála. Senda má fyrirspurnir á  
ith@hafnarfjordur.is eða hafa samband við skrifstofu 
tómstundamála í síma 585-5500. 
 
 
Umsóknarfrestur er til og með 13. apríl næstkomandi. 
 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar“  
eða með rafrænum hætti á ith@hafnarfjordur.is

Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar

 
leitar að tveimur framúrskarandi 
lögfræðingum.

 
á sviði viðskipta. Stofan veitir völdum fyrirtækjum, stórum og smáum, þjónustu við  
úrlausn margvíslegra lögfræðilegra verkefna. Stofan er ört vaxandi og vinnur að mörgum 

Við leitum að tveimur vel menntuðum og metnaðarfullum  
einstaklingum til að vinna með okkur við úrlausn þessara verkefna. 

Þeir sem koma til greina þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Fullnaðarpróf í lögfræði með fyrstu einkunn
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Brennandi áhugi á lögfræði og viðskiptum 
Geta til að skara fram úr, metnaður til að bæta sig og ákafur 

Starfsreynsla á sviði lögfræði og lögmannsréttindi eru kostur

 
Nánari upplýsingar veitir Daníel Isebarn Ágústsson hrl. – daniel@msr.is.  
Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 7. apríl 2014.

REYKJAVÍK LEGAL

Hús verslunarinnar
Kringlan 7
103 Reykjavík
Sími: 571 5400
msr.is

MÁLFLUTNINGSSTOFA 
REYKJAVÍKUR

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201403/186
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201403/185
Fulltrúi Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201403/184
Leikarar / listrænir stjórnendur Þjóðleikhúsið Reykjavík 201403/183
Landamæraverðir Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201403/182
Aðstoðarmaður dómara Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201403/181
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfing LR Reykjavík 201403/180
Lektor HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201403/179
Kynningar- og upplýsingafulltrúi Landgræðsla ríkisins Hella 201403/178
Húsvörður Sjávarútvegshúsið Reykjavík 201403/177
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Blönduósi Blönduós 201403/176
Ljósmæður LSH, meðgöngu- og sængurlegud. Reykjavík 201403/175
Aðstoðardeildarstjóri LSH, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201403/174
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201403/173
Sérfræðingur í upplýsingaöryggi Persónuvernd Reykjavík 201403/172
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201403/171

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Deildarstjóri á leikskólann Núp

· Deildarstjóri á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari vegna stuðnings á

leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Læk

· Leikskólakennari á leikskólann Grænatún

· Sérkennslustjóri á leikskólann Kópastein

· Iðjuþjálfi hjá félagslegri heimaþjónustu

Minnum á að opið er fyrir umsóknir um sumarstörf.

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is
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Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.  
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan  
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,  
sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en  
ekki skilyrði. Árangurstengd verktaka laun.Umsóknir  
skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is fyrir 4. apríl

Sölufulltrúi

Daldrup og Söhne er framsækið borfyrirtaki sem er með 
borverkefni á evrópusvæðinu.

• Jarðvarmi.
• Neysluvatn.
• Olía & Gas.

Við leytum að borverkfræðingum (Drilling Engineer) 
með megináherslu á jarðvarma boranir.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við:
Sigurpál D. Ásgeirsson. Sigurpall.asgeirsson@exorka.com
Sími +4917610363054. 
http://www.daldrup.eu/de/?id_seite=1

Ferðaþjónustuaðilar 
SUMARSTÖRF
– mannskapur til reiðu!

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf leitar eftir f
samstarfi við ferðaþjónustufyrirtæki á landsbyggðinni
sem vantar sumarstarfsfólk.

STARF þjónustar fólk sem er án atvinnu og eru félagar 
tiltekinna stéttarfélaga. Innan þess hóps eru fjölmargir 
einstaklingar sem hafa sýnt því áhuga að starfa við 
ferðaþjónustu á landsbyggðinni (t.d. á gistiheimilum 
eða við afþreyingarferðaþjónustu). Um er að ræða fjöl-
breyttan hóp með margvíslegan bakgrunn sem getur 
hafið störf nánast strax og starfað vel inn í haustið.

Ef áhugi er fyrir hendi vinsamlegast skráið starfið á 
vefsíðu STARFs www.starfid.is (atvinnurekandi – beiðni 
um starfsmann) og tilgreinið að um sumarstarf sé að f
ræða. Einnig má senda póst á skrifstofa@starfid.is og
hefur þá atvinnuráðgjafi STARFs samband fljótlega.

Safari hjól leitar að leiðsögumanni fyrir 
fjórhjólaferðir fyrirtækisins. Viðkoman-
di verður að hafa ríka þjónustulund, vera
ábyrgðarfullur og hafa mikinn áhuga á
útivist.

virka daga. Mikil og góð vinna í boði fyrir 
réttan einstakling.

Helstu kröfur
Gott skipulag og einbeiting
Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi og heiðarleiki
Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum
Fullkomið vald á ensku er algjört skilyrði
Meirapróf er kosturóf

Kíktu á heimasíðu okkar Kíktu á heimasíðu okkar www.quad.is fyrir 
frekari upplýsingarkari upplýsingar

Umsókn um starf ásamt ferilsskrám starf ás
sendist á quad@quad.isad@quad.is

Leiðsögumaður 
fjórhjólaferðir

Orkuveitan er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast 
við að vera í fremstu röð hvað 

og möguleika starfsfólks 
til að samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Sóst er eftir starfsmönnum 
sem eru jákvæðir, sjálfstæðir 
í vinnubrögðum, með góða 
samstarfshæfni og mikla 
þjónustulund. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla 
til að sækja um. 

Umsjón með úrvinnslu umsókna hefur 
Jóna Björk Sigurjónsdóttir  
(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um á heimasíðu Capacent 
Ráðninga, www.capacent.is.

Umsóknarfrestur er til og með  
13. apríl 2014.  Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Ný tækifæri fyrir þig hjá Orkuveitu Reykjavíkur
Verkefnastjóri  
framkvæmdaverka

til þess að stýra framkvæmdaverkum í 
veitukerfum fyrirtækisins. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Verkefnastýring framkvæmdaverka á 

skipulags-, hönnunar- og framkvæmdastigi
• Umsjón með gerð útboðsgagna og 

verksamninga
• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna, 

gerð framvinduskýrslna og skilamats
• Samskipti við ráðgjafa, framkvæmdaaðila, 

sveitarfélög, stjórnsýslu og aðra 
hagsmunaaðila

• Undirbúningur og gerð framkvæmda-, 
kostnaðar- og greiðsluáætlana og eftirlit 
með framkvæmd þeirra

• Umsjón og eftirlit á verkstað 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða 

skyldum greinum
• Reynsla af verkefnastjórnun 

framkvæmdaverka æskileg
• Vottun í verkefnastjórnun eða MPM-nám 

æskilegt
• Góð almenn tölvufærni áskilin auk færni í 

ritun texta og framsetningu gagna

Launafulltrúi
Starfsmannamál leita að reynslumiklum 
launafulltrúa til til starfa. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Vinnsla launabókhalds, þ.m.t. útreikningur 

og greiðsla launa og skil launatengdra gjalda
• Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna 

útborgunar launa
• Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á 

sviði kjaramála
• Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, 

stéttarfélög og opinbera aðila
• Útreikningar á kjörum og réttindum 

starfsmanna skv. kjarasamningum
• Ýmis önnur störf í tengslum við mannauðs- 

og kjaramál starfsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg, 

sem og þekking á kjarasamningum og lögum 
um réttindi og skyldur starfsmanna

bókari eða sambærileg menntun

kostur
• Góð kunnátta og færni í Excel

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatækni leitar að starfsmanni í 
krefjandi og fjölbreytt starf þar sem reynir á 
forritun, verkefnastýringu og rekstur kerfa. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Forritun í .Net
• Rekstur kerfa
• Verkefnastjórnun 
• Samskipti við ráðgjafa, framkvæmdaaðila og 

aðra hagsmunaaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða 

• Reynsla af forritun í .Net
• Reynsla af forritun í C#, CSS og JavaScript 

er kostur
• Reynsla af verkefnastýringu er kostur
• Þekking á Microsoft SQL gagnagrunnum

HAGSÝNI - FRAMSÝNI - HEIÐARLEIKI

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
Jafnréttisráðs árin 2002 og 2013.
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Vegna veikindaforfalla vantar okkur kennara á yngsta stig í 
nokkrar vikur í 100% starf. Viðkomandi þarf helst að geta hafið 
störf strax.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara
• Áhugi á starfi með börnum
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð færni í samskiptum

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og KÍ. 

Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.

ION Luxury Adventure Hotel er nýt t 4* hótel 
sem opnaði í febrúar 2013. ION Hótel er staðset t  
í nát túruperlunni á Nesjavöllum við Þingvallavatn  
aðeins í 30 mín fjarlægð frá Reykjavík.

ION hótel auglýsir  
lausar stöður

ION Luxury Adventure Hotel óskar eftir  
fólkií fullt starf/hlutastarf  
í eftirfarandi stöður: 
 
     • Gestamóttöku (vana)
     • Þernur
     • Þjóna (faglærða/vana)
     • Uppvaskara
     • Morgunverðarþjóna
     • Barþjóna (vana)
     • Næturverði

Við leitum að starfsfólki sem:   
     • Er faglært eða með reynslu 
        af hótelstörfum 
     • Hefur jákvætt viðmót og góða 
        samskiptahæfileika
     • Hefur fágaða og góða framkomu
     • Er lausnarmiðað og vinnur vel í heild
     • Opið fyrir nýjungum og tilbúið að 
        fara nýjar og spennandi leiðir
     • Kann að brosa 
     • Vill starfa á einu flottasta hóteli    
        landsins 
Ekki er nauðsynlegt að vera á eigin bíl  
en það er kostur.
 
Nánari upplýsingar veitir Davíð Kjartansson,  
hótelstjóri ION Luxury Adventure Hotel,  
david@ioniceland.is eða í síma 777-5775 
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2014. 
 
Umsóknum skal skilað á netfangið job@ioniceland.is. 
Þeim skal fylgja ítarleg ferilskrá með mynd.

 Sími: 482 3415       www.ioniceland.is

Sölumenn óskast 
Leitum að sölumönnum bæði á einstaklingssviði og með 

reynslu á fyrirtækjasviði.
Góð laun í boði fyrir harðduglegt fólk.

Áhugasamir sendi uppl. á:  sales@salesehf.is

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi Útboð  

1. Yfirlagnir í Hafnarfirði 2010 

Opnun tilboða miðvikudaginn 9. april kl. 10:00 

Áætlað magn ca 22.000 m² 

Útboðsgögn afhent á geisladisk og verða seld hjá 
Umhverfi og framkvæmdir 
Norðurhellu 2 
Hafnarfirði 
Frá og með mánudeginum 31. mars á kr. 3.000.- fyrir hver 
tilboðsgögn. Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka 
hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Umhverfi og framkvæmdir 

Hafnarfjarðarbær.

 ÚTBOÐ 

Bugðufljóti 19 :: 270 Mosfellsbæ :: Sími 530 2700 :: istak.is

Vinnubúðir til sölu
Til sölu eru 4 vinnubúðareiningar, sem standa við Búðar- 
hálsvirkjun með samtals 176 svefnherbergjum.

Hver vinnubúðaeining er á tveimur hæðum og saman- 
stendur af 32 Moelven tréeiningum með 44 svefnherbergj- 
um, öll með snyrtiaðstöðu og sturtu, 2 einingar stiga- 
gangur, 4 einingar setustofur og 4 einingar fatageymslur 
og þvottaaðstaða. Húsin eru með vatnsslökkvikerfi og 
brunaviðvörunarkerfi og svefnrými er aðskilið frá sameigin- 
legu rými með brunavegg

Hægt er að skoða vinnubúðirnar eftir nánari samkomulagi.

Athugið að vinnubúðirnar verða seldir á staðnum og sér 
kaupandi um niðurrif og flutning af svæðin. 
Eingöngu verða seldar heilar vinnubúðaeiningar (32 stk.)

Upplýsingar veitir: 
Teitur Gústafsson 
á skrifstofutíma í 
síma 897 0087

umsóknum um styrki úr Forvarnasjóði Kópavogs.

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi 18. apríl 2014.

Umsóknareyðublöð fást á vef Kópavogsbæjar
eða hjá þjónustuveri bæjarins í Fannborg 2.

Vinsamlega sendið umsóknir sem viðhengi
á netfangið forvarnasjodur@kopavogur.is.

Forvarnasjóður 
Kópavogs

Aðalfundur MATVÍS
Aðalfundur MATVÍS verður haldinn miðviku- 
daginn 2. apríl n.k kl. 16.00 Fundurinn er haldinn á 
Stórhöfða 31, gengið inn Grafarvogsmegin.  

Fundurinn hefst kl. 16.00.

Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf

Afhending sveinsbréfa.

sími: 511 1144
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Auðlind-Náttúrusjóður auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr sjóðnum fyrir árið 2014.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki til endurheimtar 
votlendis.

Hámarksfjárhæð styrkja fyrir hvert verkefni er kr 500.000.

Upphæð styrks getur numið allt að 50% hluta kostnaðar. 
Rannsóknarverkefni eru almennt ekki styrkt.  
Umsóknareyðublöð eru á www.audlind.org.  
Upplýsingar má fá hjá raga@nett.is.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014. 
Umsóknir skal senda á: Auðlind Náttúrusjóð,  
pósthólf 1358 121 Reykjavík

Hljóðvistarstyrkir 
Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg auglýsir nú eftir umsóknum í styrki til 
bættrar hljóðvistar í íbúðarhúsum samkvæmt aðgerða-
áætlun borgarinnar gegn hávaða. Veittir eru styrkir sem 
ætlaðir eru til að skipta út hefðbundnu gleri fyrir hljóð-
dempandi gler sem bæta á hljóðvist innandyra í þeim 
húsum þar sem umferðarhávaði er mikill, yfir 65dB. 
 Upplýsingar um styrk til bættrar hljóðvistar vegna um-
ferðarhávaða og umsóknareyðublað má finna rafrænt á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar undir „Mínar síður“. Þar 
má einnig finna reglur um úthlutun styrkja.

Samgönguskrifstofa umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar usk@reykjavik.is 

Borgartúni 12-14. Sími 411 1111
105 Reykjavík

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin sem hér 
segir:

Í matvælagreinum í maí. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bílgreinum í maí-júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí-júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í hársnyrtiiðn í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
Í ljósmyndun í september – október. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.
 
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2014.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Útboð nr. 20172
Rekstur mötuneytis í Kröflu 

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur mötuneytis í Kröflu 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20172.

Vettvangsskoðun fer fram í Kröflustöð þriðjudaginn  
1. apríl 2014 kl. 11:00

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef  
Landsvirkjunar utbod.lv.is  
 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
103 Reykjavík, fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 16. apríl   
2014 þar sem þau verða opnuð  kl. 14:00 sama dag og lesin  
upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Leikskóla- og skólalóðir – Leiktæki,  
 2ja umslaga kerfi,  útboð nr. 13179.

• Árbæjarskóli, endurgerð lóðar 2014 
 - 1. áfangi,  útboð nr. 13181. 
• Breiðagerðisskóli, endurgerð lóðar 2014  
   - 1. áfangi, útboð nr. 13182.

• Gangstéttaviðgerðir 2014, útboð nr. 13203.

• Malbiksviðgerðir 2014,  útboð nr. 13202.

• Úlfarsárdalur hverfi 1 –  
 Yfirborðsfrágangur 2014, útboð nr. 13212
 

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

Útboð 
Viðgerðir og viðhald utanhúss 

 
Álfaskeið 102-104 óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald 
utanhúss. Um er að ræða fjögurra hæða fjölbýlishús í 
Hafnarfirði.  
 
Helstu verkþættir og eru: 

 Hreinsun og viðgerðir á steypu.  
 Viðgerðir á tréverki og glerskipti. 
 Málun steyptra flata, tréverks og stáls.  

 
Verklok 15. sept. 2014. 
 
Útboðsgögn verða afhent endurgjaldslaust í gegnum 
heimasíðu Strendings, veffang: www.strendingur.is  
 
Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14.00 þann 10. apríl 2014 á 
skrifstofu Strendings ehf, verkfræðiþjónustu að Fjarðargötu 
13-15, 220 Hafnarfirði 
 

 

Útboðsgögn nr. 20177
Jarðhitavirkjanir á Norðausturlandi

 Rannsóknarboranir 2014
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í borun rannsóknarhola vegna 
fyrirhugaðra jarðhitavirkjana á Þeistareykjum og Bjarnarflagi í 
Þingeyjarsýslu í samræmi við útboðsgögn nr. 20177,  
Jarðhitavirkjanir á Norðausturlandi - Rannsóknarboranir 2014.  
Verkið felst í borun á niðurrennslis- og neyðarlosunarholum, 
vatnstökuholum og hitaveituholu, auk smærri rannsóknarhola 
eins og nánar er lýst í útboðsgögnum. Alls er um að ræða 13-14 
rannsóknarholur og er verkinu skipt í tvo hluta og miðast  
skiptingin við stærð þeirra bortækja sem verkefnin krefjast. 
Bjóðendum er frjálst að bjóða í annan hvorn verkhluta eða báða.

Áætluð verkbyrjun er 2. júní 2014 og verklok 30. september 2014. 
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is   
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00  þriðjudaginn 15. apríl  2014 þar sem þau 
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

 
 
 
 

Útboð 
 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Hafnargata á Grundartanga 
Gatnagerð 2014 

 
Verkið felst í viðgerðum á slitlagi. Steypa skal plötu á 
álagsmesta svæðinu, gera við skemmdir í malbiki og 
leggja malbiksyfirlag á alla götuna. 
 
Helstu magntölur: 
 Malbikun 2.300 m² 
 Malbiksviðgerðir 500 m² 
 Steypt plata  410 m² 
 
Verklok eru 30.maí 2014. 
 
Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi 
með því að senda beiðni á netfangið 
akranes.utbod@mannvit.is frá þriðjudeginum 1.apríl. 
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
þriðjudaginn, 8. apríl 2014 kl. 11:00. 
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VESTURBERG 14 - 111 RVK.

Opið hús sunnud. 30. mars kl. 16.00 – 16.30
- 155,5 fm. 5 herb.  Parhús
- Frábært fjöldskylduhverfi, mikið endurnýjað . 
- Eign sem stoppar stutt við.
- Bílskúr 24,6 fm.
- V.  34,9 millj.

DALTÚN 8 - 200 KÓP.

Opið hús sunnud. 30. mars kl. 17.00 – 17.30
- 235.6 fm. 7 herb.  Parhús
- Frábært fjöldskylduhverfi, vel viðhaldið hús. 
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
- Bílskúr 33.7 fm.
- V. 54,9 millj.

ÁLFKONUHVARF 27 – 203 KÓP.

Opið hús mánud. 31. mars kl. 17.30 – 18.00
- Vel skipulögð 2ja herb. 73 fm íbúð
- Afgirt suður-verönd
- Stæði í bílgeymslu / lyftuhús
- Getur losnað fljótt
- V. 25, 5 millj.

MARÍUBAUGUR – 113 RVK

- 148 fm einnar hæðar raðhús
- Snyrtilegt og vel skipulagt
- Afgirt suður-verönd
- Bílskúr í lengju við hús
- V. 45,9 millj.

ÁSHOLT 42 – 105 Rvk

Opið hús mánud. 31. mars kl. 18.00 – 18.30
- Falleg 2ja herb. íbúð, 66,2 fm.
- 26,8 fm stæði í bílageymslu
- Íbúðin er á efri hæð. Geymsla í sameign
- V. 26,0 - millj.

TEIGASEL 1 – 109 RVK

Opið hús mánud. 31. mars kl. 17.30 – 18.00
- Verulega björt 89,9 fm 3ja herb íbúð.
- Opin íbúð með góðu útsýni á Esjuna.
- Utanhússframkvæmdir afstaðnar.
- Leik- og grunnskóli mjög skammt frá.
- V.21.9.- millj.

DALALAND 10 – 108 RVK

Opið hús mánud. 31. mars kl. 18.20 – 19.00
- Falleg 90,6 fm 4ra herb íbúð á jarðhæð.
- Útgengt í fallegan garð.
- Nýbúið að klára viðhald að utan.
- Stutt ganga í Fossvogsdalinn.
- V.29.9.- millj.

KLEPPSVEGUR 2 - 105 RVK

Opið hús mánud. 31. mars kl. 17.30 – 18.00
- Virkilega falleg 128,3 fm. 6 herb. íbúð á 2. hæð 
- Lyftuhús. Tvennar svalir. Snyrtileg eign.
- Nýlegt gluggar og gler
- Nýlega sprunguviðgert og málað 
- Íbúðin getur verið laus fljótlega.
- V. 37,9 millj.

Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 30. MARS KL: 15:30 - 16:00 

- Höfum hafið sölu á björtum og vel skipulögðum 
114 fm 4ra herb. íbúðum í nýjasta hverfi Kópavogs.

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: Mars - des 2014

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

l k l ð

SÖLUSÝNING SUNNUD. 30. MARSKL: 15:30 - 16:00 

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Magnús
Einarsson
Löggiltur

fasteignasali
Sími 897 8266

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali

Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS









Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402, www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is, www.facebook.com/husaskjol



Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús auk ca. 22 fm sólstofu í rólegri, lokaðri 
götu á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur, sér hjóna- 
svíta, 5-6 svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. 
Gróinn og fallegur garður, gott útsýni. Stutt í alla þjónustu, verslanir 
og góða skóla. Einstök eign á frábærum stað.
Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali, sýnir eignina.  
Gsm: 893 2495

Stigahlíð 90, 105 Reykjavík
Opið hús sunnudag 30. mars frá kl. 16:00-16:30

OPIÐ HÚS

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Stórglæsileg 188,5 fm. 4ra herb. lúxusíbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
lyftuhúsi á vinsælum stað í 101 Skugga. Yfirbyggðar svalir til vesturs 
og stórar þaksvalir til suðurs. Sér stæði í bílageymslu. Einstakt útsýni. 
Stutt göngufæri í verslanir, veitingastaði og menningu miðborgarinnar. 
Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali, sýnir eignina.  
Gsm: 893 2495

Vatnsstígur 19, íb. 301
Opið hús sunnudag 30. mars frá kl. 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr á þessum frábæra útsýnisstað. 
Húsið er 220 fm. Glæsilegur garður, tvennar svalir (terras) 
ofl. Myndir og upplýsingar á netinu.  
Verð 55 milljónir. Verið velkomin.

Lindarhvammur 12 – Hafnarfjörður – Einbýli 
Opið hús sunnudaginn 30.mars milli kl. 15.30 og 16.

Starfsmaður/bakari óskast! 
Myllan óskar eftir starfsmanni/bakara til starfa. 

Um er að ræða starf í bakaríum verslana  
sem fyrirtækið er í samstarfi við.

Frekari upplýsingar gefur Ólöf Ásgeirsdóttir  
olof@myllan.is.

Nánari uppl. gefur Dórothea, sölufulltrúi í GSM:898-3326.

GULLSMÁRI 9, 201 KÓPAVOGUR

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali

Verð: 29,5 millj. Herbergi:  3   Stærð  75,6 fm

OPIÐ HÚS SUNNUD. 30.MARS  KL.14:00-15:00
Eign fyrir 60 ár og eldri, þjónusta í boði m.a. heitur matur í 
hádeginu.  Vel skipulögð 75,6 fm 3ja herbegja íbúð á 9.hæð 
með stæði í bí lageymslu. Eikarparket á gólfi. Yfirbyggðar 
suðvestursvalir frá stofu, got t útsýni.  Forstofa er með 
skápum, flísar á gólfi. Svefnherb. tvö eru með fataskápum.  
Eldhús með góðum borðkrók við glugga, innaf eldhúsi er 
búr með hillum. Baðherbergi með stur tuaðstöðu, tengi 
fyrir þvot tavél. Sérgeymsla í sameign. 

OPIÐ
HÚS

Stórglæsileg hæð og ris, 200fm.
6 svefnherbergi, 2 stofur, hol og 3 
baðherbergi/salerni. 

Risið allt endurnýjað. Franskir gluggar. Fallegt 
eldhús. Einstök fjölskyldueign á besta stað í 
Hlíðunum. Skipti möguleg á minni eign í 

OPIÐ HÚS MIÐVIKUD. 2. APR. FRÁ 17.30-18.00 

Upplýsingar veitir Axel lögg. fasts. í síma 
650 8866. Sjón er sögu ríkari. Kaupsamningsstofan

Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

BLÖNDUHLÍÐ 5 - REYKJAVÍK 
VERÐ: 55.900.000 | STÆRÐ: 200,6fm 
HERBERGI: 6 | BYGGINGARÁR: 1947 
FASTEIGNAMAT: 46.200.000

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
axel@kaupsamningsstofan.is
Sími: 650 8866

OPIÐ
HÚS

Glæsileg 111,8 fm. 3ja herbergja íbúð 
í Tröllakór í Kópavogi með sérstæði í 
bílakjallara.  Granít er á eldhúsbekkjum, á 
baðherbergi og öllu sólbekkjum íbúðarinnar.  
Stutt í leikskóla, skóla og þjónustu.

OPIÐ HÚS MÁNUDAG. 31. MARS KL. 17.30-18:00

Upplýsingar veitir Axel lögg. fasts. í síma 
650 8866. Sjón er sögu ríkari.

Kaupsamningsstofan
Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

TRÖLLAKÓR 2 - KÓPAVOGUR
VERÐ: 31.400.000 | STÆRÐ: 111,8fm 
HERBERGI: 3 | BYGGINGARÁR: 2007 
FASTEIGNAMAT: 26.750.000

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
axel@kaupsamningsstofan.is
Sími: 650 8866

Jörðin Eyjar II í Kjósarhreppi

Jörðin Eyjar II í Kjósarhreppi, landnúmer 125-987. 
Jörðin á land að Meðalfellsvatni og Laxá í Kjós. Einnig rennur 
Sandá við jörðina og hluti af Eyjatjörn er innan jarðarinnar. 
Skv. Þjóðskrá Íslands er ræktað land talið verið 54,4 hektarar. 
Jörðin 50% hlut í Eyjadal sem talin mun vera alls 1.200 hektara 
að stærð. V. 130 m. ,- Allar nánari upplýsingar gefur Einar 
Páll Kjærnested, löggiltur fasteignasali í síma 586 8080.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

 110 RVK
Glæsileg 118,5 fm íbúð á 3.hæð ásamt stæði í   
bílageymslu. Björt og falleg íbúð með góðu útsýni.
Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, sjónvarp-
shol, stóra stofu og borðstofu, opið eldhús, 3 
svefnherbergi, þvottahús og geymslu. 
Íbúðin hefur verið innréttuð á skemmtilegan hátt. 
Allar nánari upplýsingar veitir Þorgeir - 696-6580

33,9

Þorgeir 
Viðskiptafr./
Sölufulltrúi

696-6580

Kristján Ólafsson hrl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

Opið hús laug 29. mars kl 14:30 - 15:00

stæði3119

pppOpið hús

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  29,9 millj.

Sóleyjarimi  1 1 2 
Reykjavík

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

• Glæsileg 3ja herbergja íbúð

• Fyrir 50+

• Á annarri hæð

• Yfirbyggðar suður svalir

•  Allt tréverk úr eik

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Langalína 34
Garðabær
Glæsileg íbúð með miklu útsýni

Stærð: 119,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 30.650.000

Verð: 50.900.000
Stórglæsileg 119,8fm 3herb.íbúð á annari hæð í þessu einstaklega vel staðsetta húsi
með frábæru útsýni. Stæði fylgja í lokaðri bílageymslu.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Gunnar Sverrir í síma 8622001 gunnar@remax.is og Ástþór
Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 30/3 KL16 -16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3


