
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.
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Isavia óskar eftir að ráða deildarstjóra eignaumsýslu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Deildarstjóri eignaumsýslu ber ábyrgð á viðhaldi og fasteignarekstri Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli ásamt daglegri stjórnun á viðhalds- og tæknieiningum FLE. 

Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og greining á viðhaldi og fasteignarekstri
 Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
• Dagleg stjórnun tækni- og viðhaldseininga 
• Umsjón með sorphirðu og endurvinnslu ásamt umhverfisvernd 
 í fasteignarekstri
• Umhirða lóða, göngustíga, bílastæða og annarra útisvæða
• Ráðgjöf og þjónusta við byggingarframkvæmdir og
 fjárfestingarverkefni
• Rekstur á rútum og vélbúnaði til flugstöðvarreksturs

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði byggingarverk-  eða tæknifræði eða
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla eða menntun á sviði viðhalds mannvirkja og verkstýringar 
 er skilyrði
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Þekking á gerð kostnaðar-, rekstrar- og viðhaldsáætlana æskileg
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknum skal skila inn á rafrænu formi. Umsókn og frekari upplýsingar um starfið má nálgast 
á www.isavia.is/atvinna. Einnig veitir  Guðmundur Daði Rúnarsson upplýsingar með tölvupósti 
á netfangið dadi.runarsson@isavia.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí.

Hjá Nýherja starfar samheldinn hópur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar og framsýna 
þjónustu til að mæta þörfum viðskiptavina. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 450 starfsmenn á Íslandi og í Svíþjóð.
Kíktu á fleiri áhugaverð laus störf inn á nyherji.is/atvinna.

Starfið felst í rekstri á netkerfum viðskiptavina Nýherja og viðhaldi og endurbótum á netkjarna Nýherja.  Við leitum 
að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur áhuga á að öðlast sérfræðiþekkingu á Cisco netkerfum.

Umsóknarfrestur er til og með 21. júlí 2014. Sótt er um starfið á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað.  Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is

Við leitum að
sérfræðingi í netkerfum
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Hæfniskröfur:

• Reynsla af störfum í upplýsingatækni

• Reynsla og brennandi áhugi á netkerfum

• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

• Þekking á Linux og sjálfvirknivæðingu er kostur
• Cisco sérfræðigráður og þekking á MPLS og BGP eru kostur

Hjá Nýherja er lögð áhersla á:

• Góðan starfsanda og liðsheild
• Fjölbreytt og spennandi verkefni
• Fjölskylduvænt og gott starfsumhverfi
• Uppbyggingu þekkingar og færni
• Góða starfsaðstöðu og úrvals mötuneyti



WWW.FABRIKKAN.IS BORÐAPANTANIR Í SÍMA 575 7575

Vilt þú verða þjónustustjóri
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Við leitum að kraftmiklum einstaklingi sem elskar  
mannleg samskipti og hefur mikla reynslu af 
starfsmannahaldi og þjónustu. Þessi orkubolti 
á að halda utan um þjónana okkar og tryggja 
100% þjónustuupplifun viðskiptavina. 

Þjónustustjóri skipuleggur ráðningar, sér 
um gerð vaktaáætlana, útfærir nýliða- og 
þjónustunámskeið og sér um þjálfun, hvatningu 
og eftirlit í veitingasölum Fabrikkunnar. 

Þetta eru skilyrðin: Afburða skipulagshæfileikar 
og kerfisbundin vinnubrögð, jákvæðni og 
þolinmæði, metnaður til að skara fram úr og 
vilji til að vinna undir álagi á óreglulegum tímum. 

Þessir kostir koma þér ofar í bunkann: 
Reynsla af þjónustu úr veitinga- eða flugrekstri 
og reynsla af stjórnun starfsmanna. 

Upplýsingar og skráning á www.vinna.is 
- starf merkt „Þjónustustjóri 566255” 
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Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um 
18.000 talsins. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlífi  allan ársins hring. 
Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar í botni Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey 
og Hrísey einnig innan vébanda sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að 
veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að 
samfélagi sem er gott til búsetu.
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Sérfræðingur í fjármála- og rekstrarþjónustu 

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu sérfræðings í fjármála- og rekstrarþjónustu. 

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 6 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar, starfsemi 
Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um 20 þúsund börnum og 
fjölskyldum þeirra þjónustu.

Helstu verkefni:
  •  Ábyrgð á reikningagerð fyrir leikskóla og frístunda-   
      heimili.
  •  Ábyrgð á ráðstöfun frístundakorts inn á reikninga.
  •  Samskipti við foreldra, stjórnendur og aðra aðila vegna          
     reikningagerðar fyrir leikskóla og frístundaheimili.
  •  Uppfærsla gjaldskráa í upplýsingakerfið Völu og upp-
     lýsingagjöf til foreldra og annarra vegna gjaldskrár- 
     breytinga. 
  •  Þróun á upplýsingakerfinu Völu.
  •  Þróun á þjónustu og upplýsingagjöf vegna reikninga-
     gerðar og gjaldskráa fyrir leikskóla og frístundaheimili.

Hæfniskröfur:
  •  Viðskiptafræðimenntun eða önnur háskólamenntun 
      sem nýtist í starfi.
  •  Reynsla af stjórnsýslu kostur.
  •  Þekking á upplýsingakerfum er kostur.
  •  Góð tölvukunnátta.
  •  Reynsla af reikningagerð kostur.
  •  Mikil samskiptahæfni.
  •  Rík þjónustulund.
  •  Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð. 
  •  Góð íslenskukunnátta ásamt færni  til að tjá 
      sig í ræðu og riti.
  •  Frumkvæði og sjálfstæði.

 
Umsókn fylgi starfsferilskrá og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí nk.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri, og Íris Björk Pétursdóttir, deildastjóri í síma 411-1111.  
Netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is , iris.bjork.petursdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 

fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Leikskólinn Barnaból Skagaströnd
Leikskólakennarar óskast frá ágúst 2014. Barnaból er 
tveggja deilda leikskóli með um 35 nemendum. Starfað er 
skv. kenningum John Dewey og Howards Gardner undir
kjörorðinu  „

UmUmsósóknknararfrfresestuturr erer t tilil 1 18.8. J úlí 2014.
Móttaka umsókna og upplýsingar á skrifstofu
sveitarfélagsins Túnbraut 1-3 og í sími 455 2700 og hjá 
ÞóÞórurunnnnii BeBernrnódódusdóttur  leikskólastjóra  gsm 860 2592.

UmUmsósóknknarareyeyðuðublb að er á heimsíðu Barnabóls
á á w wwwww.l. eikskolinn.is/barnabol

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

ERTU ÖFLUGUR RAFVIRKI?
VIÐ LEITUM AÐ RAFVIRKJA TIL FRAMTÍÐARSTARFA

Norðurál leitar að metnaðarfullum og reyndum 
rafvirkja. Verkefnin eru fjölbreytt og felast m.a. í 
viðhaldi, endurnýjun og endurbótum á tæknibúnaði 
Norðuráls, með áherslu á fyrirbyggjandi viðhald.

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran 
starfs anda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð 
starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður 
og fagmennska eru í fyrirrúmi.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa rúmlega 500 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí næstkomandi.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsóknum verður svarað.

NÁNARI UPPLÝSINGAR: Guðmundur Óskar 
Ragnarsson, formaður A hóps á Aðalverkstæði,  
simi 430 1000.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Sveinspróf í rafvirkjun og a.m.k. tveggja ára 

starfsreynsla

• Sterk öryggisvitund og fyrirmynd í öruggum 

vinnubrögðum

• Reynsla af vinnu við háspennubúnað æskileg 

• Góð þekking á viðgerðum 

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd

• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 

• Góð almenn tölvukunnátta 

Leitum að fjölhæfum og
framsæknum matreiðslu-

manni sem hafið getur
störf sem fyrst.

Matreiðslumaður
í stöðu vaktstjóra

sushisamba.is
Umsóknir sendist til

eythor@sushisamba.is
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VERKEFNASTJÓRI
Ert þú týpan sem elskar að halda utan um verkefni frá A til Ö?
Við leitum að ofurskipulögðum aðila sem elskar að hugsa í lausnum.

BIG DATA SÉRFRÆÐINGUR
Sérfræðingur í vinnslu og greiningu gagna.
Við erum á fullu við að byggja upp og þróa viðskiptagreind og greiningu hjá Nova. 
Okkur vantar sérfræðing til að leiða það starf.

HJÁ 01101110 01101111 01110110 01100001 ER FORRITAÐ OG FORRITAÐ
Ef þú skildir þetta erum við kannski að leita að þér.
Við leitum að starfsmanni í þróun hugbúnaðarlausna, bæði í framenda og afturenda.

SÖLURÁÐGJAFI — FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
Ertu þessi hressi?
Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að bæta í hópinn og leitum 
við því að drífandi söluráðgjafa.

Nova leitar öflugra liðsfélaga til að slást í hópinn og takast á við 
krefjandi og skemmtileg verkefni. Viðskiptavinum fjölgar hratt og 
þess vegna vantar okkur fleiri hausa til að halda partíinu gangandi á 
stærsta skemmtistað í heimi. Allar nánari upplýsingar um Nova, 
störfin og hæfniskröfur er að finna baksviðs á nova.is.

REIKNINGAGERÐ
Starfsmaðurinn sem kann alla Excel-galdrana.
Talnaglöggur einstaklingur óskast við vinnslu reikninga, afstemmingar og gæðaeftirlit.

SÖLU- OG ÞJÓNUSTURÁÐGJAFAR Í VERSLUN OG ÞJÓNUSTUVER
Hér óskum við eftir keppnisskapi.
Við leitum að framúrskarandi skemmtilegum starfsmönnum til að taka dansinn með 
okkur í verslunum og þjónustuveri Nova.

FRÆÐSLU- OG HÓPSTJÓRI
Ertu fæddur leiðtogi?
Hér óskum við eftir mjög miklu frumkvæði. Starfið er einungis fyrir þá sjálfstæðu og 
skipulögðu sem geta hrifið aðra með sér.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 13. júli. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, sími 519 6770.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri

Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Sæktu
um fyrir

13. júlíÁTT ÞÚ HEIMA
HJÁ NOVA?

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

2014
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Umsóknarfrestur er til 13. júlí nk. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason verslunarstjóri 
í tölvupósti, agnar@byko.is eða í síma 8214005.

STARFSSVIÐ:
Starfið felst í samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og 
einstaklinga auk sölumennsku og heimsókna á verkstaði. 
Mjög góð vinnuaðstaða og miklir framtíðamöguleikar.

Kostur er að hafa þekking á timburvörum og lagnaefni. 
Lyftarapróf er kostur. Bæði kynin eru hvött til að sækja 
um starfið. Starfið er laust nú þegar.

Við erum að leita eftir starfsmanni í 
timbursölu og lagnadeild BYKO Granda.

SÖLUMAÐUR Í TIMBURSÖLU 
OG LAGNADEILD Í 
BYKO GRANDA

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI – 
SAMVINNA – FRAMSÆKNI. Við ráðningar í störf er tekið mið 

af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem  er reyklaus vinnustaður.

Forstöðulæknir slysa-  
og bráðalækninga

Laus er til umsóknar staða forstöðulæknis við slysa- og 
bráðalækningar við Sjúkrahúsið á Akureyri. Staðan veitist 
frá 1. október 2014 eða eftir nánara samkomulagi. Um er að 
ræða 80 -100% starfshlutfall og stöðunni fylgir vinnuskylda 
við slysa- og bráðamóttöku og sjúkraflug. Staðan er veitt til 
5 ára.

Ábyrgðarsvið: 
• Forstöðulæknir veitir slysa- og bráðalækningum  
  faglega forstöðu, ber rekstrarlega ábyrgð og starfs-
  mannaábyrgð. 
• Tekur þátt í kennslu heilbrigðisstétta og 
   rannsóknarvinnu. 
• Hefur umsjón með starfsmannamálum aðstoðar- og
   deildarlækna og tekur þátt í þjálfun þeirra og kennslu. 
• Læknisfræðilegri þjónustu sjúkraflugs er stýrt af 
  forstöðulækni slysa- og bráðalækninga.

Hæfniskröfur: 
• Umsækjandi skal hafa íslenskt lækningaleyfi og fullgild 
  réttindi í slysa- og bráðalækningum en til greina kemur 
  að horfa til annarra sérfræðiréttinda. 
• Auk fræðilegrar þekkingar og æskilegrar reynslu af 
  stjórnun og kennslustörfum er lögð áhersla á leiðtoga-
  hæfileika og hæfileika á sviði samskipta.

Slysa- og bráðamóttakan sinnir móttöku veikra og slasaðra, 
hún er opin allan sólarhringinn og er sú stærsta á landinu 
utan höfuðborgarsvæðisins. Á ársgrunni eru um 13.500 
komur á slysa- og bráðamóttöku. 
Næsti yfirmaður er Hildigunnur Svavarsdóttir framkvæmda-
stjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem gefur nánari 
upplýsingar um starfið í síma 8600588 og í tölvupósti  
hildig@fsa.is.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og 
fjármálaráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2014
Umsóknum skal skilað, á umsóknareyðublaði Embættis 
landlæknis, um læknisstöður sem er á vef sjúkrahússins 
www.fsa.is. Umsóknir sendist til Þóru Ákadóttur, starfs-
mannastjóra Sjúkrahússins á Akureyri, Eyrarlandsvegi, 600 
Akureyri eða á netfang thora@fsa.is Umsóknum skulu fylgja 
ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt með upp-
lýsingum um fræðilegar rannsóknir og ritstörf, auk kennslu-
starfa og staðfest afrit fylgigögnum.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hofsstaðaskóli
 • umsjónarkennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri

Sjálandsskóli
 • kennari á unglingastigi

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Ertu framúrskarandi bókari?

Starfið felst í skönnun og bókun reikninga, 

afstemmingum og uppgjörum ásamt samskiptum við 

viðskiptamenn og lánadrottna. Einnig þarf viðkomandi 

að vinna að ýmsum fjárhagsgreiningum og hafa 

samskipti við rekstrareiningar félagsins erlendis.

Menntunarkröfur:

Hæfniskröfur:

Tryggvi Þór Marinósson fjármálastjóri

atvinna@creditinfo.is

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun 

fjárhags- og viðskiptaupplýsinga og veitir 

einnig fjölbreytta fjölmiðlaþjónustu. 

Creditinfo leitar að öflugum bókara á fjárreiðusvið félagsins í 
framtíðarstarf 

5. júlí 2014  LAUGARDAGUR6
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Öldrunarheimili Akureyrar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða til starfa, 
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og starfsfólk við umönnun.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og 
áhugaverð starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir 
Eden hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan 
heimilisbrag og lífsgæði íbúana.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Húnaþing vestra

Sviðsstjóri framkvæmda-  
og umhverfissviðs.

Framkvæmda- og umhverfissvið Húnaþings 
vestra auglýsir laust til umsóknar starf 
sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.

Nánari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu 
Húnaþings vestra www.hunathing.is

 

ICELAND GEOSURVEY

Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, leita að metnaðarfullum einstaklingi til að bætast í hóp 
þeirra sem leiða rannsóknir og þróun á sviði jarðvarma, grunnvatns og kolvetna í jörðu.

Sérfræðingur á sviði efnafræði jarðhitakerfa

Starfið felur í sér vinnu við efnafræði jarðhitakerfa, 
einkum samspil vökva og gastegunda við berg 
jarðhitakerfa, en einnig eftir atvikum almennar 
rannsóknir og ráðgjöf auk kennslu og þjálfunar. 

Ráðningartími er tvö ár með möguleika  
á föstu starfi í framhaldinu.

Fastur vinnustaður er á skrifstofum ÍSOR  
í Reykjavík eða á Akureyri. Starfið getur  
falið í sér vinnu utanbæjar eða utanlands  
og langan vinnudag á köflum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
- Meistara- eða doktorspróf í jarðefnafræði  
 eða skyldum greinum.
- Reynsla á sviði efnafræði jarðhitakerfa æskileg.
- Góð kunnátta í efnavarmafræði og eðlisefnafræði.
- Frumkvæði og öguð vinnubrögð.
- Lipurð í mannlegum samskiptum.
- Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti.
- Kunnátta í öðrum tungumálum, svo sem  
 spænsku, frönsku eða þýsku, er kostur.

ÍSOR leggur áherslu á að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í starfsliði sínu. 
Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Ö. Þorbjörnsson deildarstjóri (ingo@isor.is). 
Umsóknir má senda á netfangið gudny@isor.is, eigi síðar en 21. júlí 2014. 

www.isor.is
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Sérfræðingur á Fjármálasviði
Borgun leitar að reyndum og öflugum starfsmanni á Fjármálasvið  
fyrirtækisins. Starfsmaður tilheyrir reikningshaldsdeild Fjármála-
sviðs og vinnur í nánu samstarfi við deildarstjóra reikningshalds.

Helstu verkefni
 Bókun og afstemmingar
 Aðstoð við innleiðingu á bókhaldshluta  

 nýs kortakerfis
 Uppgjörsvinna
 Skýrslugerð
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf á sviði viðskipta eða fjármála
 3-5 ára reynsla af bókhaldsstörfum skilyrði
 Góð tölvukunnátta, t.d. Excel
 Reynsla úr fjármálageiranum er kostur
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið 
á www.borgun.is fyrir 27. júlí nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is. 

Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími  560 1600  |   w w w.borgun. is
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Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir 
lausa til umsóknar stöðu leiðara í 
víóludeild frá og með starfsárinu 
2014–15.

Hæfnispróf fer fram 2. október 2014  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 30. júlí 
2014. Umsóknir, ásamt ferilskrá 
og fylgiskjölum, skulu berast til 
Unu Eyþórsdóttur mannauðsstjóra 
(una@sinfonia.is). 

Einleiksverk:
 Fyrsti kafli & kadensa úr  
 Hoffmeister eða Stamitz konsert. 

 Fyrsti kafli úr einum af eftirfarandi 
 konsertum: Bartók, Walton eða 
 Hindemith – Der Schwanendreher.

Hljómsveitarpartar verða aðgengi-
legir þátttakendum að minnsta kosti 
tveimur vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna 
á vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands, www.sinfonia.is, og hjá 
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is)  
í síma 898 5017.

www.sinfonia.is  »  545 2500

 

 

Bormenn 

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða á Selfossi 
óskar eftir að ráða menn til vinnu við 

jarðboranir. Mikil vinna framundan. Reynsla 
æskileg en ekki skilyrði. Nánari upplýsingar 

veitir Steinn í síma 860-2054. Umsóknir 
sendist á steinn@raekto.is. 

Við leitum að vönu fólki sem vill slást í
hóp hressra vinnuþjarka á verkstæði okkar.

 Listhafendur sendi umsókn á
 bilaretting@bilaretting.is
 
 Frekari upplýsingar veitir
 Gestur í síma 842 1502

BÍLASMIÐUR & BÍLAMÁLARI ÓSKASTTeledyne Gavia ehf. specializes in the manufacturing of Autonomous Underwa-
ter Vehicles. Teledyne Gavia is owned by the US company Teledyne Technolo-
gies; for more information visit our website at www.gavia.is

Teledyne Gavia is seeking a Field Support Engineer who will provide both internal 
and external customer support for Gavia Autonomous Underwater Vehicles

Please send a current CV to sreynisson@teledyne.com on or before 21st of April.

Position:
• Conduct Acceptance tests for Gavia vehicles, both in Iceland
   and abroad
• Provide technical support to Gavia users 
• Provide on-site operational support to customers
• Conduct Gavia training courses

Education and qualification:
• Degree in Engineering or equivalent
• Excellent technical knowledge
• Excellent communication skills
• Experience working at sea or marine equipment preferred
• Ability to travel up to 50%
• Must be able to work in a fast paced and international  
   environment.
• Excellent computer skills

Please send a current CV to asteingrimsson@teledyne.com on or before 13th of July.

www.teledynegavia.com 



ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA:
Rafmagns verkfræðinga, tæknifræðinga eða iðnfræðinga 
með reynslu af iðnstýringum og skjástýrikerfum, reynsla af 
forritun iðntölva er kostur en þó ekki skilyrði. 
 
Raftákn verkfræðistofa er með starfsstöðvar bæði á 
Akureyri og í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu vinna á þriðja tug 
starfsmanna í þessum tveim starfsstöðvum.  
Umsóknir sendist á raftakn@raftakn.is eða Raftákn ehf, 
Glerárgötu 34, 600 Akureyri.  
Upplýsingar um starfsemina eru fúslega veittar af  
Árna V. Friðrikssyni framkvæmdastjóra í síma 464-6404, 
einnig er að finna upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu 
www.raftakn.is

Spennandi tímar framundan  
hjá fimleikadeild Aftureldingar

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst á  
fimleikar@afturelding.is eða hafið samband við  
yfirþjálfara deildarinnar, Rebekku Y. Rogers í síma 772-1133.

Fimleikadeild Aftureldingar er að leita að fimleikaþjálfara til 
að taka þátt í uppbyggingu á deildinni í glænýju og glæsilegu 
fimleikahúsi sem tekið verður í notkun haustið 2014.

Við leitum að fimleikaþjálfurum með reynslu af hópfimleikum 
og þjálfaragráðu í fimleikum eða sambærilega menntun. 
Einnig leitum við af parkourþjálfurum sem hafa áhuga á að 
byggja upp parkourdeild innan félagsins.

Hafmynd ehf was acquired by Teledyne Benthos, a subsidiary of Teledyne 
Technologies Incorporated on September 20, 2010. Hafmynd will operate as 
Teledyne Gavia ehf. We specialize in the manufacturing of Autonomous Under-
water Vehicles. Gavia is owned by the US company Teledyne Technologies, for 
more information visit our website at www.gavia.is

Teledyne Gavia ehf. is hiring for a Service Technician

Please send a current CV to jferguson@teledyne.com on or before 15 February.

Position :
• Provide Technical Support to our global customers 
• Field Service Support, must be willing and able to travel  
 internationally when necessary
• Diagnose and complete maintenance, service reports and  
 quotations for repairs for all service jobs within strict deadlines
• Regular customer interface, running Advanced Maintenance   
 Training

Education and Qualifications:
• Immediate availability is highly desirable 
• Journeyman Certificate (Rafeindavirki)
• 3+  years work experience
• Working knowledge of Windows
• Experience with Linux is desirable but not required
• Must be able to work independantly and meet strict deadlines
• Must be very organized and adhere to strict company processes  
 and procedures to maintain our customer service standards

Teledyne Gavia ehf. specializes in the manufacturing of  
Autonomous Underwater Vehicles. Teledyne Gavia is owned by 
the U.S. company Teledyne Technologies; for more information  
Visit our website at www.teledynegavia.com

Please send a current CV to jferguson@teledyne.com on or before 13 July.

Veitingastaðurinn NAM á
Nýbýlavegi hefur fengið
frábærar viðtökur og þarf
að bæta við sig
vaktstjóra í eldhúsi.

Viðkomandi þarf búa yfir:

-ástríðu fyrir matargerð
-reynslu á sviði matreiðslu
-frumkvæði og metnaði í
starfi

Snyrtimennska og
stundvísi er skilyrði!
Lágmarksaldur umsækjenda 
er 20 ár.

Sendu umsókn og ferilskrá á

eða fáðu upplýsingar í síma
858-0974 á dagvinnutíma.

Umsóknarfrestur er til
14. júlí.

NAM er nútíma asísk
matargerð. Fallegur, frum-
legur og ferskur matur undir
áhrifum frá Austur-Asíu.

Hefurðu ástríðu fyrir mat?

kristleifur@namreykjavik.is

Rekstrarþjónusta Íslandsbanka

Sérfræðingur á  
sviði upplýsingatækni 

Nánari  upplýsingar:  
Jón Ingi Björnsson, forstöðumaður Rekstrarþjónustu, 
440 4330, jon.bjornsson@islandsbanki.is

Ásta Sigríður Skúladóttir, Mannauðssviði,  
440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is

Rekstrarþjónusta Íslandsbanka leitar að öflugum einstaklingi til starfa í upplýsingatækni með 
áherslu á greiningu og fjármál tengd hugbúnaðar- og viðhaldssamningum. Viðkomandi verður  
í samskiptum og samstarfi við aðrar deildir bankans sem og erlenda og íslenska birgja. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð þekking og reynsla í upplýsingatækni

• Reynsla af leyfismálum og hugbúnaðarúttektum

• Rík greiningarhæfni, talnaskilningur og nákvæmni 

• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Helstu verkefni:

•  Umsjón og eftirlit með leyfismálum

• Samningagerð við birgja í upplýsingatækni

• Þátttaka í áætlunargerð og upplýsingagjöf  
til deilda bankans

• Kostnaðareftirlit og greiningarvinna vegna 
upplýsingatæknimála

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1.000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. 
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Snyrtiakademían í Kópavogi óskar eftir 
kennara  til starfa í Snyrtiskólann.

Snyrtiskólinn er einkarekinn framhaldsskóli með
starfsleyfi frá mennta- og menningamálaráðuneytinu.

Í Snyrtiakademíunni eru 3 skólar, Snyrtiskólinn,
Förðunarskólinn og Fótaaðgerðaskóli Íslands.

Um er að ræða   50% stöðu  við kennslu í snyrtigreinum.
Ráðið verður í stöðunaRáðið verður í stöðuna frá 1 ágústfrá 1.ágúst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Framhaldskólakennsluréttindi til kennslu.
    •  Starfsreynslu krafist.
    •  Frumkvæði, metnaðður og jsjálálffstætæðiði í í v vininnunubrbrögögðuðumm.
    •• J Jákákvævæðnðnii ogog l lipipurð í samskiptum.

Umsóknir sendist á  
halldora@@snyrtiiakkadedemimianan i.iss 

eieigigi s síðíðarar e enn 1313.jjúlí.

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður landsins með um
4.800 starfsmenn. Spítalinn leggur áherslu á öryggi, skilvirka
verkferla, ábyrgan rekstur og góða vinnustaðamenningu.
Mannauðsdeild leggur drög að stefnu spítalans í mannauðs-
málum og er öðrum skipulagseiningum spítalans til ráðgjafar
um starfsmannatengd mál.

Við leitum eftir jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi,
karli eða konu, með gott viðmót, til að vera andlit þeirrar
þjónustu sem við veitum. Viðkomandi fær góða starfsaðlögun
hjá reyndum skrifstofumanni.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Móttaka og símsvörun
» Upplýsingagjöf og samskipti við viðskiptavini og starfsmenn
» Almenn og sérhæfð skrifstofustörf á deild
» Skráning og skjalavarsla
» Innkaup, pantanir fyrir mannauðsdeild
» Ýmis tilfallandi verkefnavinna í samráði við 

starfsmannastjóra

Hæfnikröfur
» Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
» Gott ritað og mælt íslenskt mál, önnur tungumálakunnátta

æskileg
» Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
» Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og metnaður í starfi
» Góð tölvukunnátta

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 21. júlí 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Ráðið er í starfið frá og með 15. ágúst 2014 en upphafs-

dagur og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um

ráðningu í starfið verður byggð á innsendum gögnum 
og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.

» Upplýsingar veita Arna Pálsdóttir, verkefnastjóri, 
netfang arnap@landspitali, sími 543 1334 og
Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmannastjóri, netfang
bryndishlo@landspitali.is, sími 543 1343.

MANNAUÐSDEILD
Skrifstofustarf

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

 Hjúkrunarfræðingur
 deildarstjóri

Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými þar af eru 4 rými fyrir hvíldarinnnlagnir.

Starfinu fylgir spennandi vinna við stefnumótun og uppbyggingu á starffsemi heimilisins
með nýjum aðilum sem tóku við rekstri heimilisins frá síðustu áraamótum.
Starfið er laust frá 1. október 2014 eða eftir nánara samkomulagi..

Umsóknir sendist til: Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóririi
S: 894-4128, dagmar@sunnuhlid.is, sem jafnframt veitir nánari upplýplýsingar.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Enskukennari Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201407/535
Forstöðulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201407/534
Verkefnastjóri HÍ, EDDA - öndvegissetur Reykjavík 201407/533
Verkefnastjóri HÍ, rannsóknast. í jafnréttisfræðum Reykjavík 201407/532
Akademískur sérfræðingur HÍ, Stofnun rannsóknasetra Egilsstaðir 201407/531
Sérfræðingur í alþj. jafnréttisfræðum HÍ, Jafnréttisskóli Háskóla SÞ Reykjavík 201407/530
Doktorsnemi HÍ, Lífvísindasetur Reykjavík 201407/529
Verkefnastjóri HÍ, Jafnréttisskóli Háskóla SÞ Reykjavík 201407/528
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Efra-Breiðholti Reykjavík 201407/527
Móttökuritari Heilsugæslan Efra-Breiðholti Reykjavík 201407/526
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201407/525
Dýralæknir Matvælastofnun Landið allt 201407/524
Sérfræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201407/523
Meðferðaraðili / Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201407/522
Lögfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201407/521
Sérfræðingur Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201407/520
Skrifstofustarf á mannauðsdeild LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201407/519
Sjúkraliði LSH, birgðastöð Reykjavík 201407/518
Kennari á rafiðnasviði Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201407/517
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201407/516
Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi Matvælastofnun Selfoss 201406/515
Dýralæknir Matvælastofnun Reykjavík 201406/514
Umsjónarmaður bygginga Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201406/513
Kennari og umsjónarmaður Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201406/512

sími: 511 1144
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Rótgróið sölu- og markaðsfyrirtæki óskar eftir að ráða sölumann á Suðurlandi.

Sölumaður á Suðurlandi
Starfssvið Menntun og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til 18. júlí.

· Sérhæfð sölustörf
· Ráðgjöf til viðskiptavina
· Tilboðs- og samningagerð
· Eftirfylgni söluherferða og tilboða

· Menntun á sviði viðskipta-/markaðsmála er æskileg
· Reynsla af sölu- og/eða heildsölumarkaði
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Samningatækni og þjónustulund
· Góð almenn tölvukunnátta
 

TRÉSMIÐIR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi 
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun 
og OSHAS 18001 öryggisvottun.

Vegna aukinna verkefna hér heima og í Noregi 
óskar ÍAV eftir að ráða duglega smiði til starfa 
sem fyrst.

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu, 
suðurnesjum og í Noregi. 

Verkþættir eru af ýmsum toga meðal annars: Uppsteypa, 
glugga- og hurðaísetningar, utanhússklæðningar, 
innanhússfrágangur og margt fleira. 

Fyrir rétta aðila eru í boði góð laun, góður starfsandi og 
góð starfsaðstaða.

Verkefnastaða ÍAV er mjög góð og má þar nefna m.a.

Fangelsi á Hólmsheiði
Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
Stækkun Methanólverksmiðju  í Svartsengi
Verkefni í Noregi
Ýmis smærri verkefni á sviði endurinnréttinga, 

 gluggaísetninga og utanhússklæðninga

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðs-
stjóri í síma 530-4200. 

Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir aðstoð/tanntækni 
til starfa.
Um er að ræða 70% starf til klukkan 18 alla virka daga.
Umsóknir skuli berast í box@frett.is merkt:  Aðstoð-0507
Umsóknarfrestur er til 13. júlí.

Aðstoð óskast á tannlæknastofu í Reykjavík

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynninga-
starf 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. Athugið tekjur eru árangurstengdar en 
tekjumöguleikar miklir!
Umsóknir skulu sendar á netfangið 
umsokn@sagaz.is fyrir 11. júlí nk.

Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk

VANTAR AFLEYSINGA 
STÝRIMANN  OG VÉLSTJÓRA

Dögun ehf. leitar að stýrimanni og yfirvélstjóra á rækjuskipið 
RÖST SK-17 til afleysinga frá og með mánudeginum 07. Júlí   
Vélstjóri þarf að vera með tilskilin réttindi og með reynslu til 
sjós, helst sem yfirvélstjóri.  Skipið er með 684Kw aðalvél.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 

reyktal@reyktal.is.  
 

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson í síma  
896-9713 og Ólafur Óskarsson í síma 895-9713.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið 
stundar rækjuvinnslu og útgerð, og er með 
aðsetur á Sauðárkróki.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Öldrunarheimili Akureyrar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða til starfa, 
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og starfsfólk við umönnun.

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og 
áhugaverð starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir 
Eden hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan 
heimilisbrag og lífsgæði íbúana.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.
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LÁGAFELLSSKÓLI AUGLÝSIR EFTIRLL
•   Deildarstjóra í stjórnendateymi.
•   Umsjónarkennurum á yngsta stig.
•   Tónmenntakennara á yngsta stig.
•   Sérkennara.
•   Stuðningsfulltrúum.
•   Skólaliða.
•   Þroskaþjálfum.
•   Bókasafnsfræðing á skólabókasafn.
•   Frístundaleiðbeinendum.

Allar nánari upplýsingar um laus störf hjá 
Mosfellsbæ á www.mos.is/lausstorf

Fjallabyggð óskar eftir 
starfskrafti til afleysinga í starf 

tæknifulltrúa til eins árs

Fjallabyggð leitar að áhugasömum og framsæknum  
einstaklingi til að sinna starfi tæknifulltrúa á tímabilinu  
15. ágúst 2014 – 15. ágúst 2015.

Tæknifulltrúi starfar með  deildarstjóra tæknideildar 
að verkefnum á sviði byggingar-, tækni-, lóða- og 
skipulagsmála.

Tæknifulltrúi hefur umsjón með; 
- gerð lóðaleigusamninga. 
- skráningu mannvirkja og lóða í Bygging, skráningarforrit 
 fasteignamats. 
- undirbúningi, boðun og afgreiðslu funda skipulags- og 
 umhverfisnefndar, ritar fundi nefndarinnar.
- skipulagningu og skráningu teikninga á vegum 
 sveitarfélagsins. 
- umsýslu er tengist dýraeftirliti. 
- móttöku erinda til tæknideildar og skráningu í málakerfi 
 Fjallabyggðar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun sem nýtist við starfið.
• Víðtæk tölvuþekking.
• Færni í að vinna með skipulagsgögn og teikningar.
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði við lausn verkefna.

Launakjör eru skv. kjarasamningi Fjallabyggðar við 
viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á vef og 
skrifstofum Fjallabyggðar. Umsóknum skal skilað á skrifstofu 
Fjallabyggðar eða með tölvupóst á tengilið eigi síðar en 24. 
júlí næstkomandi.
Tengiliður: Ármann Viðar Sigurðsson deildarstjóri 
tæknideildar, netfang: armann@fjallabyggd.is 
s.464 9100 / 864 1491
-----------------------------------------------------------------------
Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og Siglu-
fjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga. 
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að mestu 
á sjávarútvegi, vinnslu fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar greinar 
iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin í atvinnu-
lífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar fjarvinnslu 
fyrir  fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um 
sveitarfélagið. 
Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og tónskóli. Góð 
aðstaða er til íþróttaiðkunar.
Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn og menningarlífið blómstrar.  Fjallabyggð er 
fjölskylduvænt sveitarfélag.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Stærðfræðikennari í Smáraskóla

· Kennari í dönsku í Snælandsskóla

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Hörðuvallaskóli

· Aðstoðarskólastjóri 

· Íþróttakennari/stundakennari

· Umsjónarkennari á yngsta stig

Álfhólsskóli

· Stuðningsfulltrúi

· Sérkennari

· Náttúru- og stærðfræðikennari á unglingastigi

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 

Grindavíkurbær óskar eftir  
starfsmanni í þjónustumiðstöð

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstakling sem 
hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
     •   Starfsmaður er  umsjónarmaður fasteigna  
         Grindavíkurbæjar
     •   Áætlunargerð og skipulagning
     •   Stýrir verkum iðnaðarmanna, verkamanna og verktaka  
          við viðhald fasteigna
     •   Þarf að vinna ýmsa viðhaldsvinnu innan sem utan   
          stofnana bæjarins.
     •   Fer með dagleg innkaup tengda viðhaldsvinnu.
     •   Bakvaktir skv. bakvaktarkerfi Þjónustumiðstöðvar.
     •   Öll önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.  
          afleysingar á þjónustubifreið, snjómokstur ofl.

Hæfniskröfur
     •   Sveinspróf í húsasmíði eða a.m.k. 5 ára starfsreynsla 
          sem nýst getur í starfi.
     •   Tölvukunnátta í outlook, word og excel.
     •   Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
     •   Bílpróf, og vinnuvélaréttindi
     •   Rík þjónustulund við íbúa bæjarins
     •   Lipurð í mannlegum samskipum
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 18. júlí nk. 
 
Senda skal umsókn og starfsferilskrá til  
Sigmar B. Árnason byggingafulltrúa  á bygg@grindavik.is ,  
nánari uppl. í síma 420 1100

 
 

Grindavíkurbær
 

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir öflugum aðstoðarmönnum 
til starfa í umbúðadeild og frágangsdeild.

Meðal verkefna:
-  Móttaka verka úr stönsun.
-  Röðun umbúða í límingarvél.
-  Eftirlit með umbúðum sem koma úr límingarvél.
-  Röðun umbúða og pökkun úr límingarvél.
-  Brot hefting, upptaka, líming, plöstun og innpökkun 

á prentgripum.

Þekking og hæfni:
Óskum eftir einstaklingum sem eru duglegir og geta unnið 
hratt undir álagi, eru nákvæmir og handlagnir.

Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu 
og þekkingar umsækjenda.

Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði  
og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.  
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmda stjóri  
mann auðs sviðs, ingasteina@prentmet.is, s. 856 0601.

Atvinnuumsókn er á prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn. 
Umsóknarfrestur er til 25. júlí nk.

Aðstoðarfólk í 
prentsmiðju óskast

 Skagafjörður leitar að fagfólki 
Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að starfsfólki með 
fagmenntun, t.d. í þroskaþjálfun, iðjuþjálfun, kennslufræði, 
félagsráðgjöf, sálfræði eða aðra sérmenntun sem nýtist í 
starfi með fötluðu fólki. 
Um er að ræða afleysingar frá ágúst 2014 til eins árs  
í eftirfarandi störf. 

Forstöðumaður skammtímavistunar á Sauðárkróki, 50% starf 
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í 
m.a. faglegri og rekstrarlegri stjórnun, áætlanagerð, rekstri, 
starfsmannahaldi og samhæfingu starfseminnar. Því er 
reynsla af stjórnun mikilvæg. Viðkomandi ber ábyrgð á 
starfs-, þjónustu- og rekstraráætlunum stofnunar í samráði 
við félagsmálastjóra og aðra yfirmenn. Samskipti og ráðgjöf 
við aðstandendur eru einnig snar þáttur starfsins. 
 
Ráðgjafi í málefnum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra,  
50% starf 
Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist 
m.a. í ráðgjöf, fræðslu, frumgreiningu og stuðningi við  
þjónustunotendur, stjórnendur, og starfsmenn. Reynsla af 
stefnumótun og innleiðingu nýjunga æskileg. Áhersla á 
reynslu á framangreindum sviðum.  
Deildarstjóri skammtímavistunar 80% starf 
Starfið felur í sér aðstoð við notendur og umsjón sérstakra 
verkefna og samræmingu faglegs starfs í skammtímavistun. 
Viðkomandi veitir ráðgjöf til samstarfsaðila og starfar í nánu 
samstarfi við forstöðumann.  
Annað: 
Æskilegt þykir að umsækjandi geti tekið að sér tvö af þessum 
störfum í 100% starfi. Í dag gegnir sami þroskaþjálfi starfi 
ráðgjafa og forstöðumanns. Við leitum að samstarfsmanni 
með góða vitund fyrir sjálfum sér og hvernig hann geti nýtt 
hæfileika sína sem best í þágu notenda, ríka ábyrgðar- 
tilfinningu, virðingu í mannlegum samskiptum og skilning 
á valdeflingu, er opinn og jákvæður í viðmóti, tilbúinn að 
tileinka sér nýjar hugmyndir og hafa metnað í starfi. 

Störfin henta bæði körlum sem konum.  
Nánari upplýsingar veita Gunnar M. Sandholt, 
félagsmálastjóri, sandholt@skagafjordur.is , farsími 897-5485, 
vinnusími 455-6000, og Dóra Heiða Halldórsdóttir  
doraheida@skagafjordur.is , 455-6000, farsími: 692-7511. 
Umsóknarfrestur er til 18. júlí 2014 
 Sótt er um störfin á heimasíðu sveitarfélagsins  
www.skagafjordur.is (störf í boði) eða í íbúagátt 
sveitarfélagsins.
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Glæsilegt húsnæði til leigu undir veitingastað 
/ kaffihús/ísbúð/útsölustað fyrir bakarí.

Allt til staðar, 70 stólar, borð, kælir, frystir og önnur aðstaða 
sem nýtist með öðrum veitingastað.

Áhugasamir sendi inn á box@frett.is merkt “ Einfalt og ódýrt“

Embassy – Housing
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house in the Reykjavik area as of August 1st. 2014.
 Required size is 180 – 240 square meters, 
2 bathrooms and permission to keep pets.

Lease period is for 3 years. Please send an e-mail to:  
eyjolfssongt@state.gov before July 18th. with information about 
the location (street and house number) and phone number of the 

contact person showing the property.

Sendiráð – Húsnæði
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 
Hús á höfuðborgarsvæðinu frá 1. Ágúst 2014.

  Æskileg stærð 180 – 240 fermetrar, 
2 baðherbergi og leyfi til að hafa gæludýr.

Leigutími 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  
eyjolfssongt@state.gov fyrir 18. júlí með upplýsingum um 

staðsetningu eignarinnar (götuheiti og húsnúmer) 
og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

TIL LEIGU

15688 - Útleiga á hluta húsnæðis RÚV við Efstaleiti 
RÚV ohf. hyggst leigja út hluta skrifstofuhúsnæðis á 4. 
og 5. hæð að Efstaleiti 1, Reykjavík. Um er að ræða bjart 
og glæsilegt skrifstofuhúsnæði með útsýni til allra átta á 
frábærum stað. Heildarfermetrafjöldi hæðanna er 966 fm. 
Mögulegt er að leigja aðra hæðina eða báðar.  Gert er ráð 
fyrir að leigutímabil hefjist í fyrsta lagi 1. september 2014 
og eigi síðar en 1. október 2014. 

Leitað er eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í forvali. 
Í kjölfar forvals verður hæfum aðilum gefinn kostur á að 
leggja inn tilboð í lokuðu útboði í leigu húsnæðisins. 

Forvalsgögn þar með talin þátttökutilkynning í forvali, 
teikningar og önnur forvalsgögn er að finna í skjalinu 
„15688 FORVALSGÖGN“ sem nálgast má á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is. 
Forvalstilkynning og -gögn skulu send á rafrænu formi á 
netfangið utbod@rikiskaup.is merkt 15688 – Útleiga á hluta 
húsnæðis RÚV eigi síðar en miðvikudaginn 16. júlí 2014. 
Sjá nánar á vef  
Ríkiskaupa. 

Glæsilegar skrifstofuhæðir á útsýnisstað í 
Reykjavík til leigu frá 1. september 2014 

Greiningar- og rannsóknarstörf um málefni lífeyris- 
sjóðakerfisins eru afar mikilvæg fyrir íslenskt þjóð- 
félag. Því vilja Landssamtök lífeyrissjóða (LL) styðja 
við rannsóknir um málefni sem tengjast starfsemi 
lífeyrissjóða. Þeir sem vilja standa að greiningu eða 
annarri rannsóknarvinnu á sviði lífeyrissmála eru hér 
með hvattir til að gera grein fyrir hugmyndum sínum 
og senda erindi þess efnis á stjórn LL fyrir 1. 
september 2014.

Umsóknir vegna rannsóknarverkefna verða yfirfarnar 
af þriggja manna umsagnarnefnd sem skipuð er 
framkvæmdastjóra, formanni eigna- og áhættu- 
stýringarnefndar og formanni réttindanefndar LL.

Stjórn samtakanna tekur endanlega ákvörðun um 
stuðning við tiltekin rannsóknarverkefni en áskilur sér 
jafnframt rétt til að hafna öllum hugmyndum og 
tillögum sem berast.

– umsóknir vegna rannsóknarverkefna

Stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða

Lífeyrismál

ll.is

Auglýsing
Starfræktur er sérstakur rannsóknarsjóður, Jafnréttissjóður. 
Tilgangur hans er að efla kynjarannsóknir og stuðla þannig 
að bættri stöðu kvenna og karla og framgangi jafnréttis. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Jafnréttis- 
sjóði. Í samræmi við hlutverk sjóðsins verða veittir styrkir til 
rannsókna sem tengjast jafnréttismálum. 

Gert er ráð fyrir að sjóðurinn hafi 9,8 milljónir króna til 
ráðstöfunar fyrir hvert starfsár og að styrkir séu ekki færri 
en þrír og ekki fleiri en fimm. 

Gerðar eru skýrar faglegar og fræðilegar kröfur til um-
sækjenda. Ekki verða veittir styrkir til verkefna sem þegar 
er lokið. 

Vakin er athygli á því að umsækjendum er gert að sækja 
rafrænt um á eyðublaðavef ráðuneytanna, minarsidur.stjr.is. 
Nánari upplýsingar má finna á vef ráðuneytisins  
forsaetisraduneyti.is/jafnrettissjodur.

Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2014 og verður úthlutað 
úr sjóðnum á degi Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2014. 

Jafnréttissjóður starfar samkvæmt reglum nr. 513/2006,  
um úthlutun styrkja Jafnréttissjóðs. 

Reykjavík, 4. júlí 2014

Auglýsing um próf til  
endurskoðunarstarfa

Með vísan til laga nr. 79/2008 um endurskoðendur, er  
fyrirhugað að halda próf til löggildingar til endur- 
skoðunarstarfa í október 2014 sem hér segir:

Fyrri hluti þriðjudaginn 7. október
Seinni hluti fimmtudaginn 9. október

Prófin hefjast kl. 9 hvorn dag og standa til kl. 17.

Um efnissvið prófanna vísast til 3. gr. reglugerðar 
nr. 589/2009 um próf til löggildingar endurskoðunarstarfa.

Próftökugjald er kr. 260.000

Væntanlegir prófmenn skulu skila umsóknum fyrir 8. ágúst 
nk. til prófnefndar. Tilkynningar sendist formanni próf-
nefndar, Árna Tómassyni, Hraunbraut 20, 200 Kópavogi.

Tilkynningu skulu fylgja nafn prófmanns og kennitala, 
heimilisfang, tölvupóstfang og staðfesting um að fullnægt 
sé skilyrðum 4. og 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 ásamt 
kvittun fyrir greiðslu prófgjalds samkvæmt gjaldskrá.  Greiða 
skal prófgjald inn á reikning ríkissjóðs: 0001-26-025017, kt. 
540269-6459.

Prófnefndin mun boða til fundar með prófmönnum fyrir lok 
ágúst nk.

Reykjavík 5.  júlí 2014.
Prófnefnd löggiltra endurskoðenda

Útboð
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í gerð „göngu- og 
hjólastígs frá Bláa lóni að Gíghæð í Grindavík“. Stígurinn 
er um 2.400 m langur og helstu magntölur eru fyllingar 
undir stíg um 2.200 m3, uppúrtekt um 1.200 m3 og 7 þveranir 
yfir lagnir. Verkkaupi leggur til fyllingarefni í verkið en 
sækja þarf efnið og mala í rétta kornastærð.
Framkvæmdum skal vera lokið fyrir 20. ágúst 2014. 
Útboðgögn verða seld á kr. 2.000.- frá og með mánudegin-
um 7. júlí 2014 á skrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 
62 og tækniþjónustu S.Á. Hafnargötu 60, 230 Reykjanesbæ 
á skrifstofutíma.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkur-
braut 62, í lokuðu umslagi merktu viðkomandi verki fyrir  
kl: 11:00 mánudaginn 14. Júlí 2014, þar sem þau verða 
opnuð í viðurvist þeirra er þess óska. Fyrirspurnir skulu 
berast á armann@grindavik.is eða skriflega á Grinda-
víkurbær, Víkurbraut 62, 240 Grindavík merkt „ fyrirspurn til 
skipulagsfulltrúa“. Upplýsingar verða ekki veittar í síma.

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

www.hagvangur.is

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynninga-
starf 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. Athugið tekjur eru árangurstengdar en 
tekjumöguleikar miklir!
Umsóknir skulu sendar á netfangið 
umsokn@sagaz.is fyrir 11. júlí nk.

Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk
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Hlíðasmári 8  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

s2
 

 Leirutangi 30 – Mosfellsbæ 
       OPIÐ HÚS - miðvikudaginn 9/7 kl.: 18:00 – 19:00
Til sölu við Leirutanga í Mosfellsbæ, glæsilegt 308,1 fm einbýli
á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Mikið og
stórbrotið útsýni Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, 
borðstofu, setustofu, eldhús með borðkrók, baðherbergi, 5 svefnherbergi, sjónvarp-
sherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum, 
aðalhæð er 186,2 fm, kjallari 51,2 fm og 70,6 fm tvöfaldur bílskúr.

Opið
hús

Til sölu við Nesbala á Seltjarnarnesi er fallegt og vel við haldið einbýli á 
einni hæð innst í lokaðri götu. Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, 
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús, vinnuherbergi, baðherbergi, 3 
svefnherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Hátt til lofts og vítt til veggja. 
Sjón er sögu ríkari. Getur losnað fljótlega.

Nesbali 3 – Seltjarnarnes 
OPIÐ HÚS -  miðvikudaginn 9/7 kl.: 17:00 – 19:00

Opið
hús

Ennishvarf 3, 203 Kópavogi

Stórglæsilegt 316,1 fm einbýlishús á mjög góðum útsýnisstað. 
Aðalíbúð er 142 fm auk 36 fm bílskúrs og geymslu á 1 hæð eða alls 
200 fm. 40 fm þaksvalir út af stofu sem snúa í suð-austur með frábæru 
útsýni yfir Elliðavatn.  
Í húsinu eru 6 svefnherbergi og 3 stofur. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Á neðri hæð er sér 4ra herbergja 116 fm íbúð.

Allar nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064 eða 
solvi@hofudborg.is

Opið hús sunnudaginn 6. júlí kl. 17:15 - 18:00 

OPIÐ HÚS

414-4488

Albert B.Úlfarsson
lögg.fasteignasali

618-0064

Sölvi Þór Sævarsson
Sölufulltrúi

Opið hús sunnudaginn 
6. júlí kl. 17:15 -18:00

Til sýnis ný og glæsileg 3ja herb. íbúð á þessum vinsæla stað í 
Sjálandshverfinu í Garðabæ.  Stæði í bílageymslu fylgir.   Vandaðar 
innréttingar og fataskápar.  Íbúðin er til afhendingar nú þegar.  
Kristín  sýnir íbúðina í dag laugardag, á milli 13:00 og 13:30.  
Uppl. í síma 893-4248.

LANGALÍNA 23
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag laugardag á milli 13:00 og 13:30 

OPIÐ HÚS

Hverfisverslun - Miðbær

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

Þingholt og Ísak kynna í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is 
Hverfisverslun í hjarta Reykjavíkur til sölu í eigin húsnæði.

Um er að ræða hverfisverslun. 
Þar fæst flest það sem fólk 
þarfnast til daglegs heimilis-
reksturs. 

Húsnæðið er 114,7 fm og 
skiptist í verslun, lager og 
studio íbúð í kjallara.

Skipti á fasteign á 
höfuðborgarsvæðinu 
kemur til greina.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  22,9 millj.

119,0 m² sumarhús

Hallkelshólar8 0 1 
S e l f o s s

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

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Land Hallkelshóla í Grímsnes og
Grafningshreppi

Innst í botnlanga

Um 70 km frá Reykjavík

Tveir sólpallar / Eigin borhola

Laust 
strax

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

LÓMASALIR 15, KÓPAVOGUR

Stórglæsilegt 217,5 fm parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Efri hæðin skiptist í forstofu, snyrtingu, 
eldhús, stofur, svalir og innbyggðan bílskúr. Neðri hæðin 
skiptist í sjónvarpsstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús og geymslu. 
Verð 64,9 milljónir. 
Nánari uplýsingar veitir Dan Wiium s: 896-4013.

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Bústaðurinn er um 64 fermetrar að stærð. Falleg aðkoma, hlaðnir 
veggir, limgerði, steinbeð með íslenskum jurtum og matjurtabeð 
meðfram uppgöngunni. Stór pallur er hringinn í kring um húsið.
Einstakur staður til að endurnæra sál og líkama með orku 
beint frá Snæfellsjökli. Matsölustaður á svæðinu. Tilvalið fyrir 
smábátaútgerðarmenn og útivistarfólk.  Verð kr. 15 millj

JAÐAR 13 - 
Sumarbústaður   Arnarstapa, Snæfellsbæ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. JÚLÍ

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Ein af gæsilegri 140 fm íbúðum  
í Grafarholti með stæði í 
bílskýli. Íbúðin er laus strax, 
íbúðin er 4ra herbergja á 3 hæð, 
lyfta og stórar vestursvalir. 
Íbúðin er í alla staði vel skipulögð og björt. Íbúðin er smekklega 
innréttuð.  Stofan og eldhúsið er afar rúmgott u.þ.b. 50 fm.  
Innan íbúðar er  sjónvarpshol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi  
og þvottahús. Í kjallara er sér geymsla auk sameiginlegrar hjóla- og 
vagnageymslu. Eigninni fylgir sér stæði í lokaðri bílageymslu sem 
er sérlega snyrtileg með þvottaaðstöðu.
Innifalið í rekstri húsfélags er m.a. þrif á sameign. 
Á heildina litið er þetta vönduð íbúð, á góðu verði, rúmgóð  
og smekklega innréttuð. Góð staðsetning m.t.t.  þjónustu, verslana, 
skóla, leikskóla (í göngufjarlægð) og fallegra  
gönguleiða ásamt golfvelli í nágrenninu.   
Verð 35,9 millj. 
Allar nánari uppl veitir Hákon í síma 898-9396  
eða hakon@valfell.is

Þorláksgeisli 5, Glæsieign -Laus strax
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6. JÚLÍ 13:00-13:30

Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 355,1 fm einbýlishús á þremur hæðum auk riss og 18,6 fm bílskúr. Á efri hæðum hússins og í risi 
er stór 7 herbergja glæsileg íbúð og á jarðhæð eru tvær litlar íbúðir sem hafa verið í útleigu en væri hægt að sameina aðalíbúð hússins. Eignin 
hefur öll verið endurnýjuð að innan og innréttuð á afar smekklegan máta á sl. árum. Stofur eru stórar og bjartar og að hluta með verulega aukna 
lofthæð, allt að 7 metrum. Stór eyja er í eldhúsi. Húsið er teiknað af Guðmundi H. Runólfssyni árið 1931. Rut Káradóttir innanhússarkitekt teiknaði 
breytingar sem gerðar voru á eigninni að innan árið 2008. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hannaði lóð hússins sem var endurnýjuð árið 2012.  
Frábær staðsetning í miðborginni.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

MARARGATA – REYKJAVÍK - GLÆSILEG FASTEIGN Í MIÐBORGINNI

Aðalheiður Karlsdóttir • Löggiltur fasteignasali • adalheidur@stakfell.is

Íslenskur fasteignasali á staðnum frá 23. júlí - 5. ágúst. 
Upplýsingar í síma 893 2495  eða á www.eignir.is
Hafið samband og bókið tíma á skoðun.

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og einbýlishús í lokuðum sundlaugagarði á frábærum stað.
Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, með yfir 40 ára  
reynslu. Um 50 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli. Örstut t göngufæri á ströndina,  
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðina, ótal veitingastaði, verslanir og útimarkað. 
Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.

Dreymir þig um Spán?
- Þar sem sólin skín La Zenia Beach

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

sími: 511 1144

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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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

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

- 180 fm. 5 herbergja vandað endaraðhús.

- Berið saman verð og gæði.

- Innbyggður bílskúr.

- Suðurgarður,  grænt svæði á bakvið hús.

- V. 37,9 millj. Fokhelt. Fullbúið að utan.

- V. 47,4 millj. Tilbúið til innréttinga. Fullbúið að utan.

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

FRÁBÆRT V
ERÐ

EINSTAKLEGA FALLEGAR SUMARBÚSTAÐALÓÐIR
- Tvær fallegar samliggjandi sumarhúsalóðir í landi Leirubakka í Landsveit.
- Fást á mjög hagstæðu verði. Stærð lóðanna er alls 1,4 hektarar eða 7000 fm hvor um sig.
- Mikið óbyggt svæði umhverfis lóðirnar, einstakir möguleikar á ósnortnu landrými.   
- Verð fyrir staka lóð er 1.750.000 kr. og verð fyrir tvær lóðir er 3.200.000 kr. 

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266

STÓRIKRIKI 29 - 270 MOS
- Nýtt og glæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð
- Suðurgarður – jaðarlóð – útsýni
- Afhent fullbúið án gólfefna, votrými flísalögð
- Hagstætt verð.
- Verð: 59,5 milljónir

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

AUSTURKÓR 53, 203 KÓPAVOGI

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

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

BÓKIÐ SKOÐUN  
HJÁ SÖLUMÖNNUM

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum 
útsýnisstað.

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

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

-

h b Íb ð l l

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI

OPIÐ HÚS

Ó

8 ÍBÚÐIR 
SELDAR

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
MAGNÚS EINARSSON
Lögg. fasteignasali. Sími 897 8266





Úlfarsbraut 96 - einstakar íbúðir á yndislegum stað

Afhending íbúða í nóvember 2014
Aðalhönnuður: Rúnar Gunnarsson, arkitekt
Innanhússhönnuður: Bryndís Eva Jónsdóttir
Lagnahönnun: Magnús Gylfason, Tæknivangi
Lýsing: Helgi Eiríksson, Lúmex

• Glæsilegt lyftuhús• Frábær hönnun

• Vandaður frágangur• Mikið útsýni

• Sérsmíðaðar innréttingar • Hágæða gólfefni

Úlfarsárdalur er náttúruperla í borginni. Leikskóli, grunnskóli og 
íþróttaaðstaða Fram er í næsta nágrenni. Hverfið er við stofnbraut
og því fljótlegt að fara í og út úr bænum. Öll verslun og þjónusta
í næsta nágrenni. Sundlaug verður í hverfinu.

Davíð s: 697-3080 - david@miklaborg.is

Nýtt í sölu: Glæsilegar íbúðir í fallegu álklæddu lyftuhúsi 
að Úlfarsbraut 96. Um er að ræða sjö þriggja og fjögurra 
herbergja íbúðir frá 100 - 130 m2 að stærð. Íbúðirnar eru 
með sér þvottahúsi og geymslum í sameign. Stæði í lokaðri 
bílgeymslu fylgir sex íbúðum. Þetta er tækifæri til að eignast 
rúmgóða og vandaða íbúð á besta stað neðst í Úlfarsárdal.



2/8 569 7000miklaborg.is
Með þér alla leiðMeðð þ r la leiMeð þér aalla leið

Afhending frá október 2014 til maí 2015

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í NÚTÍMALEGU 
HÚSI Í HJARTA BORGARINNAR

Um er að ræða 2ja - 4ra herbergja íbúðir á bilinu 90-188 fm og 
fylgir þeim öllum stæði í lokaðri bílageymslu. 

Hægt að kaupa aukastæði.

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

12 íbúðir

   seldar



20:00
MÁNUDAG

20:05
FIMMTUDAG

20:00
ÞRIÐJUDAG

20:30
MIÐVIKUDAG

20:45
SUNNUDAG

Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði
og aðild að Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma! 

Ljóshraði og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

7.990 kr. + 0 kr.

Við lofum ljúfum júlí á Stöð 2! 

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

20:00
ÞRIÐJUDAG

Hefst 29. júlí

Hefst 20. júlí

20:30
MIÐVIKUDAG

Hefst 23. júlí

20:00
MÁNUDAG

Hefst 7. júlí

FYLGIR ÁSKRIFTÍ ALLT SUMAR

Áskrifendur Stöðvar 2 eiga von á góðu í júlí. Kolbrún Björnsdóttir fer í loftið með nýjan þátt þar 
sem við kynnumst kjarnakonum sem eru í stjórnunarstöðum í fyrirtækjum sínum. Vala Matt 
þræðir áhugaverð stræti og torg í Götunni minni og kokkarnir í Grillsumrinu mikla töfra fram 
ljúffenga rétti. Af erlendu efni er af nógu að taka, m.a. snúa rannsóknarlögreglukonurnar Rizzoli 
og Isles aftur og við kynnum til leiks glænýjan þátt í anda Grey‘s Anatomy, The Night Shift. 
 

KRIFTÍ ALLT SUMAR

þar 
tt

m 
izzoli 

á 36 mánuðum

180.000 kr.sparnaður

Hefst 17. júlí

21:15
FIMMTUDAG


