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Ertu byggingarverkfræðingur 
og vilt skara fram úr?  

VVViViðð leeitum aððð bbyggginingaarvr ererkfkffkfræræræðiðingngi i memeð ð nonokkkurraa á árara rreye nslu af hönnnunun b bururðaðarvivirkr jaa. 
UUmU  eerr aðað r ræðæða a ststara f hhjáá memeððallsstótórrrri i veerkrkfrffræðisstotofufu í í g góðó um rekststrii o g með afbragagððs 
veverkrkefefnastöððu.u. L Lögögð eer ááheherrslaa á ggóðóóðanan s statarfrfsasandndaa og tækifæri til starfsþróunanar r í í öflugum
hóhópii ssérérfrfræðæðiinga. Í Í boðiði e rruu s samamkekeppppnin shshæf laun og starfsmenn eru metnir að veverðrðleleiikumu . 

Lögð er rík áhersla á fagmennsku og að viðhalda góðu orðspporori i ststofofununnnar.   

Ef þetta freistar þín og þú ert bygggginingarverrkfk ræðiðingngur með reynslu af hönnun b bururðaðarvvirirkja
viviljljljumum v viðið s svovo g gjajarnrnanan h heyeyrara ffráá þþér.  Eina sem þú þarft að gera er að slá á þráðinn til Linndadarr 
hjá Talentt, 552-1600 eððaa seendn a tölvupóst á lind@talent.is.  Við tökum vel á móti þþér og 
ffullum trúúnaði er heitiðð. 

UmUmsósóknknararfrfresestuturr erer t tili  og með 27. októbeer r 202014
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Stjórnunarstörf hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jón Helgi Björnsson forstjóri, netfang forstjori@hsn.is, sími 464-0525. Umsóknarfrestur er til og með 
3. nóvember nk. Umsókn óskast send á póstfangið forstjori@hsn.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn um 
starf þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands tók 
til starfa þann 1. október 2014 við 
sameiningu  Heilbrigðisstofnunar 
Þingeyinga, Heilsugæslunnar á Akureyri, 
Heilsugæslustöðvarinnar á Dalvík, 
Heilbrigðisstofnunarinnar í Fjallabyggðar, 
Heilbrigðisstofnunarinnar á Sauðaárkróki og 
Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi. 

Hlutverk Heilbrigðisstofnunar Norðurlands er 
að veita góða almenna heilbrigðisþjónustu á 
svæðinu. Á stofnuninni starfa rúmlega 500 
manns sem þjónusta um 35.000 íbúa. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á  
www.starfatorg.is og www.intellecta.is. 

Sótt er um störfin rafrænt á póstfangið 
forstjori@hsn.is

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga, 
framkvæmdastjóra hjúkrunar, framkvæmdastjóra fjármála- og stoðþjónustu og mannauðsstjóra.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Framkvæmdastjóri lækninga                                     
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um læknisfræðilega þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu         
við læknisfræðilega meðferð
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar       
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 
Efling kennslu og endurmenntunar
Innleiðing nýjunga

Framkvæmdastjóri hjúkrunar                          
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um hjúkrun og þjónustu við sjúklinga
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum
Samhæfing  á sviði heilsueflingar,  forvarna og 
hjúkrunarþjónustu
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar 
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri. 
Efling kennslu og endurmenntunar
Innleiðing nýjunga

á

Framkvæmdastjóri fjármála- og stoðþjónustu         
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Ábyrgð á fjármálum, rekstraráætlanagerð, bókhaldi,  
uppgjöri og  innheimtu
Yfirsýn og mótun skipulags fyrir samhæfingu 
upplýsingatæknikerfa og ábyrgð á rekstri fasteignar, 
tækjabúnaðar, tölvu- og símkerfa
Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar
Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar       
ásamt ábyrgð á starfsmannamálum
Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 
Efling endurmenntunar og innleiðing nýjunga

Mannauðsstjóri                                            
Helstu viðvangsefni og ábyrgð

Ábyrgð á þróun og viðhaldi mannauðsstefnu
Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda
Umsjón og þróun starfshandbókar
Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjara-  
samninga, réttindamál og aðbúnaður starfsfólks
Yfirumsjón með launavinnslu
Umsjón með sí og endurmenntun
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri         
fjármála- og stoðþjónustu
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        Director Portfolio   
The Director Portfolio reports to VP Commercial Affairs of Medis 

and is responsible for leading the Medis portfolio selection on behalf of Medis. The 

Director Portfolio plays a vital role in modelling the forecasted Medis sales of future products 

and in feeding the research and development pipeline with ideas from the Medis sales team and 

industry contacts.

The Director Portfolio is located in Iceland and works closely with several departments within both 

Medis and Actavis globally. 

Key assignments:
•     Leading the Medis portfolio selection and handling business modelling
•     Preparing, maintaining and publishing the Medis Dossier Portfolio list and supporting the sales strategies
•     Representing Medis in Actavis pipeline selection meetings, including decisions on exclusivity, litigation- and 
      regulatory strategies 
•     Seeking new profitable product opportunities for all market segments

Required education & experience:
•     University degree in Pharmacy or similar education
•     High proficiency in Excel and computer literacy
•     Excellent analytical and interpersonal skills
•     Fluency in English is essential

We have
more available 

positions at
www.actavis.is

www.actavis.is

Medis is looking for a Director Portfolio to join the 
Medis team of more than 100 employees in Iceland 
and abroad. 
Medis is a subsidiary of Actavis Group and handles 
sales of proprietary information and pharmaceutical 
products to other pharmaceutical companies. Medis‘ 
turnover is over 300 million USD annually and among 
their customers are many of the world’s largest generic 
pharmaceutical companies.

Application deadline is October 26th  
and applications are to be filled out at www.actavis.is.

Applications are only accepted through the Actavis website.
CVs shall be in English.
For further information, please contact Ragnheiður Dögg 
Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is 
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VERKEFNASTJÓRI 

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

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 umsvifa hér heima og í 
Noregi óskar ÍAV eftir að ráða verkefnastjóra 
í verklegum framkvæmdum.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 530-4200.  
Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 31.október 2014.

Við breytum vilja í verk
OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Ferðaskrifstofa óskar eftir frönskumælandi 

- skrifstofumanni í fjölbreytt og spennandi starf (50-100%)

- leiðsögumanni, meirapróf kostur (50-100%, eða verkefni). 

Soleil de Minuit (Miðnætursól) soleil@soleil.is

Ert þú metnaðarfullur pizzabakari!
Veitingastaðurinn Primo Grensásvegi leitar 
að vönum manni til að hafa yfirumsjón með 
pizzugerð, viðkomandi þarf að bera ábyrgð 

á hráefni og metnaðarfullum matseðli.

Umsóknir sendist með ferilskrá á:
haukur@primo.is

Grensásvegi 10  |  108 Reykjavík  |   Sími: 519 5999
info@primo.is  | www.primo.is

Árangursmiðaður viðskiptastjóri 

Starfið felst í að greina og uppfylla þarfir lykilviðskiptavina Nýherja,  

með ráðgjöf, hugmyndaauðgi og fyrsta flokks þjónustu. 

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.

Nýherji er eitt öflugasta tæknifyrirtæki landsins. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa 
brennandi áhuga á upplýsingatækni og búa yfir metnaði til að fara fram úr væntingum viðskiptavina. 
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Hæfniskröfur:

• Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu í tæknilegu umhverfi æskileg

• Reynsla og þekking á íslensku atvinnulífi

• Reynsla á sviði viðskiptaþróunar og stefnumótunar æskileg

• Þekking á nýtingu upplýsingatækni til að ná árangri í rekstri

• Árangursmiðuð hugsun, greiningarfærni og frumkvæði

• Góðir skipulagshæfileikar, sjálfstraust og rík þjónustulund

Hæfniskröfur:

• Minnst 5 ára reynsla af rekstri tölvukerfa í hýsingarumhverfi

• Umfangsmikil þekking á hönnun og samþættingu kerfa

• Reynsla af forritun æskileg

• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

• Góðir samskiptahæfileikar

• Tæknilegar vottanir eru kostur

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2014. Umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Dröfn Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, drofn.gudmundsdottir@nyherji.is.

Sótt er um störfin á nyherji.is/atvinna. Þar má einnig nálgast ýtarlegri upplýsingar um ofangreind störf og laus störf í þjónustumiðstöð Nýherja.

Vilt þú taka þátt
í sókn Nýherja?

Sérfræðingur í kerfislausnum

Við leitum að reynslumiklum sérfræðingi í ráðgjöf á sviði 

miðlægra lausna.
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Óskum eftir rafvirkjum  Næg verkefni framundan 
Almennar raflagnir, þjónustusamningar við fyrirtæki og stofnanir,  
tölvu og ljósleiðaralagnir, töflusmíði á verkstæði.
Spennandi störf sem henta bæði konum og körlum.

Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu  
við fyrirtæki og stofnanir.Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

Umsóknir ásamt ferilskrá 
 sendist til helgi@rafholt.is

Starf yfirlæknis við endurhæfingardeild LR er laust til umsóknar. 
Um fullt starf er að ræða og veitist það frá 1. desember 
2014 til 5 ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu 
yfirmanna. Umsækjendur skulu hafa sérfræðiviðurkenningu í 
geðlækningum og víðtæka reynslu af meðhöndlun einstaklinga 
með geðrofssjúkdóma.

Endurhæfing LR býður upp á sérhæfða meðferð og endur-
hæfingu fyrir einstaklinga á aldrinum 18-25 ára með byrjandi 
geðrofssjúkdóm með snemmíhlutun í þróun geðsjúkdóms að
markmiði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Yfirlæknirinn stýrir geðrofsteymi geðsviðs.
» Áhersla er lögð á uppbyggingu og þróun snemmíhlutunar

geðrofssjúkdóma.
» Yfirlæknir ber ábyrgð á greiningu, meðferð og eftirfylgd

þessa sjúklingahóps.
» Hann vinnur í fjölfaglegu teymi og handleiðir meðal

annars málastjóra.
» Hann sér um fræðslu og kennslu til fagaðila,

þjónustuþega og aðstandenda um geðrofssjúkdóma og
mikilvægi snemmíhlutunar.

» Yfirlæknirinn ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra
geðsviðs.

Hæfnikröfur
» Stjórnunarreynsla, leiðtogahæfileikar og framúrskarandi

samskiptahæfni skilyrði.
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Yfirgripsmikil þekking á hugmyndafræði um

snemmíhlutun geðrofssjúkdóma skilyrði.
» Reynsla af málastjórnun og geta til að handleiða

málastjóra.
» Reynsla af kennslu og vísindavinnu í faginu.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.

yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til Maríu Einisdóttur, framkvæmdastjóra geðsviðs
34A við Hringbraut.

» Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd
lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.

» Upplýsingar veita Sigríður Edda Hafberg, mannauðs-
ráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími 543 4453 og
Hallbera Stella Leifsdóttir, læknaritari, hallalei@landspitali.is,
sími 543 4077.

Yfirlæknir geðrofsteymis 
Laugaráss

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur í reikningshaldi - tímabundið starf

Nánari upplýsingar veitir Erla Guðmundsdóttir forstöðumaður reikningshalds. Sími 569-9600.

Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun
bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í tímabundið starf á fjárhagssvið bankans.  

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans og félögum í eigu hans. Starfsemi sviðsins skiptist í tvær einingar,
reikningshald og bakvinnslu. 

Helstu verkefni og ábyrgð Hæfnikröfur

Sérfræðingur í verðvísitölum
Vísitöludeild Hagstofu Íslands sér um útreikning verðvísitalna, úrvinnslu 
útgjalda rannsóknar og alþjóðlegan verðsamanburð. Starfið felur í sér vinnu við 
mælingu og útreikning verðvísitalna og annarrar verðtölfræði. Þar má nefna vísitölu 
byggingar kostnaðar, vísitölu framleiðsluverðs og vísitölu neysluverðs. Starfið felur 
að auki í sér samskipti við gagnaveitendur, meðhöndlun stórra gagnasafna, þátttöku 
í þróun aðferða og framleiðsluferla og þjónustu við notendur. Viðfangsefnin eru 
fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti við innlenda og erlenda aðila.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í verkfræði, stærðfræði, hagfræði eða önnur sambærileg  

menntun sem nýtist í starfi
 Þekking á vinnslu gagnagrunna (t.d. SQL/Access) er æskileg
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu
 Forritunarkunnátta er kostur
 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
 Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Hagstofa Íslands er miðstöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu 
um sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2014.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar-
félags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann



SUBWAY® er alþjóðleg keðja með yfir 40 þúsund veitingastaði í rúmlega 100 löndum. 
Stjarnan ehf., einkaleyfishafi Subway á Íslandi, rekur 24 Subway veitingastaði á Íslandi 
sem staðsettir eru víða um land. Fyrsti veitingastaður Subway á Íslandi var opnaður árið 
1994. Markmið Subway um allan heim er að bjóða upp á fjölbreyttan og bragðgóðan 
skyndibita með hollustu að leiðarljósi. Lögð er áhersla á að matseðillinn bjóði upp á 
bragðgóða valkosti sem henta heilbrigðum lífsstíl. Strangt gæðaeftirlit tryggir að matvæli 
uppfylla ströngustu skilyrði um ferskleika og gæði.

VIÐHALDSMAÐUR
Subway leitar að öflugum viðhaldsmanni í okkar frábæra hóp. Um er að ræða framtíðarstarf  
þar sem gerðar eru kröfur um fagleg vinnubrögð, frumkvæði, jákvæðni, gott verkvit og lipurð  
í mannlegum samskiptum.   
Viðhaldsmaður sér um allt almennt viðhald á veitingastöðum Subway. Starf hans er mjög fjölbreytt, hann 
kemur að viðgerðum á vélum og tækjum, viðhaldi á húsnæði og húsbúnaði staðanna auk þess að vera  
með önnur föst reglubundin verkefni.   
Óskað er eftir kraftmiklum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu og þekkingu af almennu viðhaldi,  
rafmagni, pípulögnum og léttum smíðaverkefnum. Gott er ef að viðkomandi hafi einhverja þekkingu af  
kæli- og frystikerfum. Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sveigjanlegur og víðsýnn í starfi og tilbúinn  
til þess að bregðast hratt og örugglega við.

Umsóknarfrestur er til 26. október 2014  . Umsóknir óskast sendar til mannauðsstjóra 
á netfangið: ingibjorg@subway.is  Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

StarfslýsingSt f lý i :
• Móttaka viðskiptavina
• Flokka raftæki og spilliefni
• Vinnsla á raftækjum og spilliefnum
• Önnur tilfallandi verkefni hjá Hringrás

Hæfniskröfur:H f i k öf
• Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð
• Stundvísi og samviskusemi 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Lyftarapróf er kostur
• Íslenskukunnátta er skilyrði 

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með 
starfsemi á 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfs-
menn eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstak-kk
lingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til 
endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun 
verðmæta. Hringrás vinnur eftir ISO 14001

Starf í spilliefna- og raftækjadeild

Umsóknarfrestur er til 25. október n.k. Umsóknir óskast sendar á starf@hringras.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann í raftækjavinnslu 
og spilliefnamóttöku að Klettagörðum 9 í Reykjavík.

Hjá Rými ehf starfar 10 manna teymi einbeittra fagmanna 
sem bjóða lausnir á sviði lagertækni, verslunarbúnaðar, 
skjalageymslu, iðnaðar og raftækni. Fyrirtækið er leiðandi á 
nokkrum þessara sviða á Íslandi og hefur um 80 ára sögu á 
íslenskum markaði.  Vegna aukinna verkefna leitum við nú að 
starfsmanni með þekkingu á rafmagnssviði.
 
Starfið felst meðal annars í uppsetningu, þjónustu og viðhaldi  
á rafbúnaði, lyftum og tengdum tækjum. 

Umsækjendur um starfið þurfa að uppfylla eftirfarandi kröfur:
   1.  Menntun, starfsreynsla eða þekking á rafmagnssviði.
   2.  Reglusemi, snyrtimennska og góð mannleg samskipti.
   3.  Frumkvæði, ábyrgð, stundvísi og skipulagshæfileikar.
 
Þeir sem sýna þessu starfi áhuga og telja sig uppfylla kröfur 
okkar eru beðnir að senda umsókn til Kristmanns Hjálmarssonar 
(kristmann@rymi.is) ásamt starfsferilskrá.

VIÐ LEITUM AÐ  
NÝJUM STARFSMANNI !

Umsóknarfrestur er til 26. október næstkomandi. 

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Verkefnastjóri framkvæmdaverka

Starfs- og ábyrgðarsvið
• 

• 
• 

• 

• 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði
• Reynsla af verkefnistjórnun framkvæmdaverka
• 

Sótt er um á:

-

 starf@or.is

-

fyrir ástæðu umsóknar ásamt 
-

Orkuveitan er fjölbreyttur 
og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu.

Við hvetjum jafnt konur  
sem karla til að sækja um.
Umsóknarfrestur er til og með 
28. október 2014. Farið verður 
með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.ÍS
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Starf hjúkrunardeildarstjóra í samfélagsgeðteymi er laust til 
umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. desember 
2014 til 5 ára í samræmi við stefnu Landspítala um ráðningu 
yfirmanna. Deildarstjóri skipuleggur hjúkrunarmeðferð og ber 
ábyrgð á meðferð, skv. starfslýsingu.

Samfélagsgeðteymið er fjölfaglegt. Meginverkefni þess er að 
sinna einstaklingum með alvarlega geðsjúkdóma sem þarfnast 
fjölfaglegs stuðnings í samfélaginu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Yfirmaður hjúkrunar á deildinni og stjórnar daglegum

rekstri hennar
» Ber ábyrgð á starfsmannahaldi, rekstri og áætlanagerð
» Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar
» Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun og nýtir niðurstöður

rannsókna í hjúkrun
» Hvetur til rannsókna

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Stjórnunarreynsla, leiðtogahæfileikar og framúrskarandi

samskiptahæfni skilyrði
» Reynsla af geðhjúkrun utan spítala skilyrði
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi
» Deildarstjórinn vinnur í fjölfaglegu teymi og hefur

yfirgripsmikla þekkingu á hlutverki málastjóra

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá.

Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
hjúkrunarleyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og
vísindastörfum sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í 
að vinna eða birt.

» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast til skrifstofu framkvæmdastjóra geðsviðs,
geðdeildarbyggingu við Hringbraut.

» Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum,
umsögn stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala og
viðtölum við umsækjendur.

» Upplýsingar veita Sigríður Edda Hafberg, mannauðs-
ráðgjafi, shafberg@landspitali.is, sími 543 4453 og
Hallbera Stella Leifsdóttir, læknaritari, hallalei@landspitali.is, 
sími 543 4077.

Hjúkrunardeildarstjóri hjá 
Samfélagsgeðteymi LSH
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Öryggisverðir
óskast
115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í verslunarþjónustu á Akureyri. 

Skilyrði: 

– Hreint sakavottorð

– Íslenskukunnátta

– 20 ára lágmarksaldur 

– Góð þjónustulund

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115

115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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115.is

Öryggisverðir óskast í 
Hörpu tónlistarhús

Skilyrði: 
– Hreint sakavottorð
– Íslenskukunnátta
– 22 ára lágmarksaldur
– Góð þjónustulund
 

Umsóknum með mynd og ferilskrá 
má skila á staðnum eða með 
tölvupósti 115@115.is.  
 
115 Security
Austurbakka 2, 101 Reykjavík 
(Harpa tónlistarhús)

115 Security auglýsir eftir næturverði í  Hörpu tónlistarhús 

BRYNJA Hússjóður Öryrkjabandalagsins óskar eftir að ráða í starf yfirmanns þjónustu. 

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 29. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

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

Starfssvið:
• Umsjón og úrvinnsla umsókna um leiguhúsnæði             
• Úthlutun íbúða
• Annast gerð húsaleigusamninga og sinnir 
   leigusalahlutverki sjóðsins við einstaklinga
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða tilsvarandi menntun til starfsins
• Einstök lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Samviskusemi og traust
• Þekking/áhugi á málefnum öryrkja

Yfirmaður þjónustu

BRYNJA Hússjóður Öryrkjabandalagsins er sjálfseingarstofnun, stofnaður 1. nóvember 1965. 
Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka leiguíbúðir fyrir öryrkja. Í dag rekur sjóðurinn 750 leiguíbúðir 
víðsvegar um landið. 

www.brynjahus.is

Lyfja hf. óskar eftir að ráða forstöðumann verslana- og markaðssviðs til starfa. 
Forstöðumaðurinn situr í framkvæmdastjórn Lyfju hf.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 20. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is ásamt 
fylgigögnum.

Í samræmi við jafnréttisáætlun  
Lyfju hf. eru konur jafnt sem karlar 
hvattir til þess að sækja um stöðu  
hjá fyrirtækinu.

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

Starfssvið:

Sölu- og rekstrarmál
• Rekstur verslana sem innifelur m.a. sölumál, vöruval, þjónustu, eftirlit  
   með framlegð og kostnaði 
• Þátttaka og meðábyrgð í gerð rekstrar- og söluáætlana

Markaðsmál
• Yfirumsjón með mótun markaðsstefnu fyrirtækisins, gerð markaðsáætlana.
• Ábyrgð á öllum ytri markaðs- og söluaðgerðum fyrirtækisins og útliti 
    verslunarrýmis

Innkaup og vörustjórnun
• Ábyrgð á innkaupum og vali á öðrum vörum en lyfseðilsskyldum 
   lyfjum, mótun verðlagsstefnu
• Stöðug endurskoðun samninga við birgja og viðskiptamenn

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
   framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla og góður árangur í sambærilegum 
   störfum er mikill kostur
• Lögð er áhersla á frumkvæði og skipulögð 
   vinnubrögð
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í þverfaglegu 
    umhverfi
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Forstöðumaður

Lyfja hf. rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið undir merkjum Lyfju, Apóteksins og 
Heilsuhússins ásamt því að starfrækja Lyfjalausnir;  lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. 
Lyfja hf. er jafnframt eigandi heildverslananna Heilsu ehf. og Innlands ehf. Hlutverk Lyfju hf. er 
að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. 

Einkunnarorð Lyfju eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður. 

LAUGARDAGUR  18. október 2014 7
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Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa

Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að 
ráða hjúkrunarfræðinga til starfa.
 
Aðstoðardeildarstjóri í 60-100% stöðu
 
Hjúkrunarfræðing í hlutastarf á kvöld- og 
næturvaktir, unnið er 4.hverja helgi
Nánari upplýsingar gefa: 
Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri, 
sigridur.sigurdardottir@morkin.is
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri,  
ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
Sími 560-1700

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem  
EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi

Svæðisstjóri Hlíðarfjalli

Helstu verkefni:
    •  Verkstjórn á skíðasvæðinu.
    •  Staðgengill forstöðumanns.
    •  Viðhaldsvinna á sumrin og haustin.
    •  Umsjón með öryggis- og gæðamálum.
    •  Þjálfun starfsfólks.
    •  Skipulag og vinna við snjóframleiðslu.
    •  Önnur tilfallandi verkefni.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is 
þar sem sótt er um rafrænt.
 
Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2014

Hönnunarfyrirtækið Tulipop leitar 
að öflugum verkefnastjóra í fullt 
starf til að sinna fjöölbreyttum 
verkefnum á sviði vöruframleeiðslu.

Allar nánari upplýsingar má finna á
www.tulipop.is/verkefnastjori.

Umsóknir skal senda á
jojob@b@tutulilipop p..com
fyfyririr r 2626. . okoktótóbeber r n.n.k.k.

Tulippop lleeiittaarr 
að verkeffnnastjjórraa

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í geðlæknisfræði HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201410/796
Rannsóknamaður HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201410/795
Mannauðsstjóri Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201410/794
Framkv.stjóri fjármála- og stoðþj. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201410/793
Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201410/792
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Norðurland 201410/791
Lögfræðingar Yfirskattanefnd Reykjavík 201410/790
Forseti viðskipta- og raunvís.sviðs Háskólinn á Akureyri Akureyri 201410/789
Sérfræðingur í verðvísitölum Hagstofa Íslands Reykjavík 201410/788
Sérfræðingur í reikningshaldi Seðlabanki Íslands, fjárhagssvið Reykjavík 201410/787
Vélaeftirlitsmaður Vinnueftirlitið Selfoss 201410/786
Sálfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/785
Yfirlæknir geðrofsteymis Landspítali, endurhæfingardeild LR Reykjavík 201410/784
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201410/783
Sérgreinaritari Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201410/782
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201410/781
Starfsmaður í eldhúsi Landspítali, endurhæfing LR Reykjavík 201410/780
Sérfræðingar í hjúkrun Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201410/779
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/778
Landfræðingur Forsætisráðuneytið Reykjavík 201410/777

Laus eru til umsóknar tvö 50% störf sérgreinaritara í hjarta- 
og lungnaskurðlækningum annars vegar og augnskurð-
lækningum hins vegar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinanna
» Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
» Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og

starfsmenn
» Ýmiss verkefni fyrir yfirlækna og sérfræðilækna

sérgreinanna
» Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á

vegum sérgreinanna
» Þátttaka og þróun í upplýsingatækni við ritun í rafræna

sjúkraskrá sviðsins
» Ýmiss verkefni tengd klínískri skráningu og skjalastjórnun

Hæfnikröfur
» Löggilding í læknaritun æskileg og góð starfsreynsla
» Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og einu

Norðurlandamáli
» Góð tölvukunnátta, skipulögð, sjálfstæð og nákvæm

vinnubrögð
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar

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 3. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 50%.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu

berast til skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veita Bjarni Torfason, yfirlæknir, netfang

bjarnito@landspitali.is, sími 543 1000 og Einar
Stefánsson, yfirlæknir, netfang einarste@landspitali.is,
sími 543 1000.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ 
Sérgreinaritarar   

læknaritarar sérgreina

sími: 511 1144

18. október 2014  LAUGARDAGUR8
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BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

STARFSMAÐUR Í AFGREIÐSLU  
Bifreiðaverkstæði í Garðabæ óskar eftir starfsmanni í  
verkstæðismóttöku.Viðkomandi þarf að hafa haldgóða  

þekkingu á tölvum og bifreiðum.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til  mbvg@mbvg.is

MÓTTAKA OG LAGER
Starfsmaður óskast á bifreiða- og vélaverkstæði í Hafnarfirði  

við afgreiðslu og lagerhald.
Starfslýsing:
   1.  Móttaka og skráning á verkefnum
   2.  Afgreiðsla á varahlutum. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi haldgóða þekkingu á tölvum, stærri bifreiðum, rútum og vélum  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist til bokhald@velras.is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR  18. október 2014 9
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Óska eftir starfsmanni í skartgripa-
verslun í Kringlunni

Um er að ræða ca. 50% starf. Nauðsynlegt að viðkomandi sé 
opinn fyrir helgarvinnu og auknu starfshlutfalli í desember.
Umsókn ásamt ferilskrá með mynd berist til jens@jens.is. 
Umsónarfrestur er til 21. október.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Hæðarból
 • deildarstjóri
 
Sjálandsskóli
 • þroskaþjálfi
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

PROTOCOL ASSISTANT
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Protocol Assistant 
lausa til umsóknar.
 
Umsóknarfrestur er til 31 janúar 2012. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the  
position of Protocol Assistant. The closing date for this postion is 
January 31, 2012. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html 
 
Please send your application and resumé to:
reykjavikvacancy@state.gov

CONSULAR CLERK/CASHIER

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Consular Clerk/Cashier lausa til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 27. october 2014. 
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Consular Clerk/Cashier. The closing date for 
this postion is October 27, 2014. Application forms and fur-

ther information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to:
 reykjavikvacancy@state.gov

 
Hlutastarf óskast 

Karlmaður óskar eftir 50% - 60% hlutastarfi. 
Er með reynslu í afgreiðslu, lagerstörfum,  

útkeyrslu, myndbandagerð/tökum. o.fl 
Margt kemur til greina 
Uppl. Jens  s.896 3785 STAÐA SÉRFRÆÐILÆKNIS OG G DEDEILILDADARLRLÆKÆKNINISS

SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stötöðður sésérfrfræræðiðilælæknknisis
og d d ieildldarlælæknknisis á á S Sjújúkrkrahahúsúsininuu VoVogigi. 

UpUpplplýsýsiningagarr veveititirir  
Þórarinn TyrfingssonTT

thorarinn@saa.is 
SíSí imi 8 82424 7-7606000

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum
og barngóðum einstaklingum til starfa 
í leikskólamötuneyti í Hafnarfirði.
 
Um er að ræða 75%-100% stöðugildi
 
Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

skolamatur@skolamatur.is
 skolamatur.is  I  Sími 420 2500

Snyrtiakademían í Kópavogi óskar 
eftir kennara við Fótaaðgerðaskóla 
Íslands frá 1.janúar 2015.
Skólinn er einkarekinn framhaldsskóli og kennir sér-
greinar fótaaðgerðafræði. Skólinn er fámennur og 
andrúmsloftið persónulegt og notalegt.

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

Um er að ræða 50 - 100% stöðu  
við kennslu í bóklegum og verklegum faggreinum.

Menntunarkröfur:
    1.  Löggilding í fótaaðgerðafræði
    2.  Æskilegt er að hafa kennsluréttindi.

Hæfniskröfur:
1 Lipurð í samskiptum er afar áríðandi  1.  Lipurð í samskiptum er afar áríðandi.

  2.  Skipulagshæfni og sveigjanleiki.
  3.  Sjálfstæð vinnubrögð og víðsýni.
  4.  Frumkvæði og metnaður í starfi.

Ráðið verðður í í stta firfiðð frfráá 11.jajanúnúarar 2 2010155.
Uppplp ýsý ingar um starfið veitir
Inga Kolbrún Hjartardóóttiir skókóllaststjójóriri í í s símímaa 55553-3-79790000 
ogog iningagakokolblbrun@snyry tiakademian.is. 
Ítarlegar upplýsingar um skólann og ná imiðð ámá fi finnaa 
áá snsnyryrtitiakakadadememiaian.n.isis..

Umsókn um starfiðfið  á ásaamtmt f fererililskskrárá m máá sesendndaa  
á netfangig ð thelma@snyrtiakademian.is.

H AU K A DA LU R  –  R E Y K JAV Í K  –  A K U R E Y R I

— KÆRU VINIR —

Við erum að leita að jákvæðum og söludrifnum 
starfsmanni sem þekkir búðina okkar á Skólavörðustíg. 

Í boði er 50-100% starf, fer eftir samkomulagi.
 

Sendið okkur ferilskrá og hvaða vinnutími hentar á info@geysir.com

Vinsamlegast ekki senda umsókn í gegnum facebook.

 

Umsóknarfrestur er til 27. október
 

GEYSIR 
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 16 

Ert þú metnaðarfullur pizzabakari!
Veitingastaðurinn Primo Grensásvegi leitar 
að vönum manni til að hafa yfirumsjón með 
pizzugerð, viðkomandi þarf að bera ábyrgð 

á hráefni og metnaðarfullum matseðli.

Umsóknir sendist með ferilskrá á:
haukur@primo.is

Grensásvegi 10  |  108 Reykjavík  |   Sími: 519 5999
info@primo.is  | www.primo.is

 
Hlutastarf óskast 

Karlmaður óskar eftir 50% - 60% hlutastarfi. 
Er með reynslu í afgreiðslu, lagerstörfum,  

útkeyrslu, myndbandagerð/tökum. o.fl 
Margt kemur til greina 
Uppl. Jens  s.896 3785 
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Umhverfissvið

· Verkamaður Þjónustumiðstöð

· Vélamaður/Vörubílstjóri Þjónustumiðstöð

· Yfirverkstjóri Þjónustumiðstöð

Leikskólar 

· Leikskólakennari/Þroskaþjálfi Baug

· Leikskólakennari Baug

· Deildarstjóri Austurkór

Grunnskólar 

· Umsjónarkennari á miðstig Hörðuvallaskóla

· Táknmálskennari Snælandsskóla

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 

Ferðaskrifstofa óskar eftir frönskumælandi 

- skrifstofumanni í fjölbreytt og spennandi starf (50-100%)

- leiðsögumanni, meirapróf kostur (50-100%, eða verkefni). 

Soleil de Minuit (Miðnætursól) soleil@soleil.is

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma (KGRP)
óska eftir að ráða starfsmann.
Um er að ræða blandað starf, þ.e. 40% starf
við bálstofuna  í  Fossvogi og 60% við ýmiss
störf í garðyrkjudeild KGRP.

Leitað er að einstaklingi sem unnið getur
sjálfstætt og hefur frumkvæði og fagmennsku
að leiðarljósi.
Umsækjandi þarf að hafa góða grunnmenntun,
víðtæka starfsreynslu og reynslu sem
tölvunotandi.

Starfsumsókn og fer i lskrá sendist  á
thrag@kirkjugardar.is fyrir 1. nóvember 2014,
merkt bálstofa.

Nánari  upplýsingar fúslega vei t tar í
síma 585-2700. Heimasíða: www.kirkjugardar.is

Starfsmaður óskast

Tímaritið Glamour óskar eftir öflugum liðsmanni í fullt starf. Um er 
að ræða útgáfu 365 miðla í samvinnu við útgáfufélagið Condé Nast á 

íslenskri útgáfu líftstíls-og tískutímaritsins Glamour. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af auglýsingasölu, markaðsmálum 
og áhuga á tímaritaútgáfu og vefmálum. Auk þess er góð þekking á 
samfélagsmiðlum vel metin. Þarf að geta hafið störf 1.desember nk.

Áhugasamir sæki um eigi síðar en 31.október nk. 

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla - 365midlar.is

Frekari upplýsingar veitir Álfrún Pálsdóttir - alfrun@365.is

Fræðslusjóður 
brunamála

Námskeið fyrir þjónustuaðila 
brunavarna: handslökkvitæki, 
loftgæðamælingar, reykköfunartæki 
12. - 13. nóvember

Mannvirkjastofnun stendur fyrir námskeiði fyrir 
þjónustuaðila brunavarna skv. 9. gr. reglugerðar  
nr. 1067/2011 um þjónustuaðila brunavarna.

Námskeiðið er ætlað þeim sem uppfylla kröfur  
í sérákvæðum í 10.-12. gr. reglugerðarinnar.

Þátttakendur þurfa, eftir því sem við á, samkvæmt 
10.-12. gr. reglugerðarinnar, að skila staðfestingu 
viðurkennds þjónustuaðila um 60 tíma starfsþjálfun 
við upphaf námskeiðsins.

Námskeiðinu lýkur með skriflegu prófi.

Umsóknir um þátttöku sendist fyrir 2. nóv. 2014  
á bernhard@mvs.is á þar til gerðu eyðublaði sem 
hægt er að nálgast á heimasíðu Mannvirkjastofnunar, 
www.mvs.is

Námskeiðið verður haldið 12. og 13. nóv. 2014 
að Smiðjuvegi 13a, Kópavogi (Kiwanishúsið). 
Námskeiðsgjald er 24.000 kr. Það skal greitt inn  
á reikning 301-26-190 a.m.k. þremur dögum áður  
en námskeið hefst.

Mannvirkjastofnun
Skúlagata 21 
101 Reykjavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.mvs.is
Skrifstofan er opin 
kl. 8.30-16 virka daga. 
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Við bjóðum til málþings fimmtudaginn  
23. október kl. 13:30 í höfuðstöðvum Orku  

náttúrunnar að Bæjarhálsi 1.
Ítarlega dagskrá má finna á www.ljosfelag.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ

Lindir V – Glaðheimar 1. áfangaááfangi
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur, Mílu ehf. og eMílu ehf. og 
Gagnaveitu Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og 
holræsagerð og lagningu veitulagna  í Lindir V – Glaðheima, 
1.áfanga. í Kópavogi.
Í verkinu felst að jarðvegskipta í götustæði, leggja fráveitu-
lagnir, vatnsveitulagnir, hitaveitulagnir, rafmagnslagnir og 
fjarskiptalagnir.

Helstu magntölur eru:
Lengdir gatna      620 m
Fráveitulagnir Ø150-Ø250-Ø500   1.800 m
Gröftur 46.000 m³
Fyllingar 22.000 m³
Skurðlengd veitulagna   1.350 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. september  2015.

Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 10.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannborg 2  frá og með þriðjudeginum 
21. október 2014.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 4. nóvember
2014 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta. 

ÚTBOÐ
SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík,  

auglýsir eftir þátttakendum í opið útboð:

Flutningur á úrgangi úr móttökustöð Nr. 0914
 
Verkinu er skipt í tvo hluta með eftirfarandi megin 
verkþætti: 
 
Hluti I – Baggaflutningur og hleðsla
  a)  Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð í  
       Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
  b)  Færsla bagga frá böggunarvélum og hleðsla í   
       flutningabíla
Hluti II – Flutningur á flokkuðum úrgangi og gámaleiga
  a)  Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum frá 
       móttökustöð til ýmissa aðila
  b)  Færslur og skipti á gámum í og við stöð
  c)  Gámaleiga
 
Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 og eru  
eftirfarandi:
  a)  Baggaður úrgangur fluttur til urðunar í Álfsnesi 
  59.700 tonn á ári
b) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum  
                                     2.900 tonn á ári 
Heimilt er að bjóða í báða hlutana eða annan og geta 
samningar því orðið einn eða tveir. 

Samningstíminn er 2 ár með möguleika á allt að árs 
framlengingu, frá og með 30. mars 2015.

SORPA vill stuðla að notkun umhverfisvænna orkugjafa. 
Því er gerð krafa um að krókbíll til flutninga á gámum nýti 
metan eða metan/olíu blöndu.  

Útboðið var áður auglýst þann 13. september síðastliðinn. 
Jafnframt var auglýst á evrópska efnahagssvæðinu  
sama dag. 
Útboðsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi gegn 
10.000 króna óafturkræfu gjaldi. Skilafrestur tilboða og  
opnun verður 4. nóvember 2014, kl. 11:00 á skrifstofu 
SORPU bs. Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Djúpgámar fyrir grenndarstöð,  nr. 13316.
 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Húnavatnshreppur

Húnavallaskóli

www.hunavatnshreppur.is

Spennandi tækifæri 
fyrir athafnafólk
Auglýst er eftir áhugasömum aðilum til að taka að sér  
sumarrekstur í húsnæði Húnavallaskóla.

Húnavallaskóli er staðsettur í Austur Húnavatnsskýrslu um 
sjö km frá þjóðveginum. Undanfarin ár hefur verið rekið 
sumarhótel í skólanum, en margt annað kemur til greina.
Í húsnæðinu eru 28 herbergi af ýmsum stærðum, stór matsalur 
með eldhúsi og gott aðgengi fyrir fatlaða. Við skólann er 
útisundlaug og heitir pottar. Húsnæðið er til leigu frá 1. júní til 
20. ágúst ár hvert.

Umsóknir sendist til Húnavatnshrepps, Húnavöllum,  
541 Blöndós eða á netfangið einar@hunavatnshreppur.is  
fyrir 27. október 2014.

Nánari upplýsingar gefur Einar K. Jónsson sveitarstjóri  
í síma 452 4661 og hjá einar@hunavatnshreppur.is

Er með til sölu 
Renault Master  
´96 model. 
Skoðaður 14 -  
Flottur Húsbíll, 
hentar á tjaldsvæðið og  
á fjöll.   
Hann er á góðum dekkjum  
splittaður að aftan og drífur  
helstu fjallavegi Íslands 

VERÐ 750.000.  
Upplýsingar í síma 848-5280  
eða sverrir @this.is.

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð er um 290 þúsund. Húsnæðið er laust strax.  
Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  

Áhugasamir hafi samband við Viktor í síma 696-9420 eða  
sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is merkt 
„Malarhöfði“ 

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2014-2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, 
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið  
7. janúar til 15. desember 2015. 
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en 
mánudaginn 10. nóvember nk.

Snyrtiakademían í Kópavogi óskar 
eftir kennara við Fótaaðgerðaskóla
Íslands frá 1.janúar 2015.
Skólinn er einkarekinn framhaldsskóli og kennir sér-
greinar fótaaðgerðafræði. Skólinn er fámennur og 
andrúmsloftið persónulegt og notalegt.

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

Um er að ræða 50 - 100% stöðu  
við kennslu í bóklegum og verklegum faggreinum.

Menntunarkröfur:
   1.  Löggilding í fótaaðgerðafræði
   2.  Æskilegt er að hafa kennsluréttindi.

Hæfniskröfur:
1 Lipurð í samskiptum er afar áríðandi 1.  Lipurð í samskiptum er afar áríðandi.
 2.  Skipulagshæfni og sveigjanleiki.
 3.  Sjálfstæð vinnubrögð og víðsýni.
 4.  Frumkvæði og metnaður í starfi.

Ráðið ve ðrður í í stta firfiðð frfráá 11.jajanúnúarar 2 2010155.
Uppplp ýsý ingar um starfið veitir
Inga Kolbrún Hjartardóóttiir skókólla tstjójóriri í í s símímaa 55553-3-79790000 
ogog iningagakokolbbruun@snyry tiakademian.is. 
Ítarlegar upplýsingar um skólann og náá imiðð ámá fi finnaa 
áá snsnyryrtitiakakadadememiaian.n.isis..

Umsókn um starfiðfið  á ásasamtmt f fererililskskrárá m máá sesendndaa  
á netfangig ð thelma@snyrtiakademian.is.
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Eigendur Hestheima, Marteinn og Lea hafa fengið Stað fasteignasölu,
Austurvegi 10, til sölumeðferðar Ferðaþjónustuna að Hestheimum.

Ferðaþjónustan telur :
Aðalbyggingu, 202,5 fm. 
Gistiálmu, 168 fm. sem er sambyggð aðalbyggingu, 
6 smáhýsi, 35,7 fm. hvert, 
Gestahús, 80 fm 

Byggingarnar standa á 6.9 hektara lóð og er búið að deiliskipuleggja fleiri hús á svæðinu.

• Hitaveita er í öllum byggingum.
• Þráðlaus nettenging er í öllum byggingum.

Hótelið stendur í Ásahreppi. 
Ásahreppur veitir styrki til uppbyggingar, markaðssetningar og umhirðu árlega.

Með ferðaþjónustunni er einnig mögulegt að kaupa hesthús og hestaleigu sem telur:
Aðstöðuhús 286 fm. 
Hesthús  316,4 fm.
Hesthús 132 fm. 
Reiðskemma 850 fm.
Land 27 hektarar
20 hross og reiðtygi til hestaleigu.

Allar nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Staðar fasteignasölu 
eða hjá Sverri í S: 662-4422 og Grím í S: 776-1100

Sigurður Jónsson 
Hæstaréttarlögmaður / Löggilltur fasteignasali

Austurvegi 10, 2 hæð - 800 Selfoss
Sími 546-4422 • stadur@stadur • www.stadur.is

Hestavað 7, Rvk. - íbúð á 4. hæð
Opið hús í dag frá kl. 16:00-17:00  

Í dag býðst þér og þínum að skoða þessa glæsilegu 89 fm þriggja 
herbergja íbúð sem er á 4. hæð (efstu) í vönduðu lyftuhúsi.  
• Sér inngangur er af svölum. 
• 23 fm svalir með ægifögru útsýni.  
• Glæsilegar innréttingar og vönduð gólfefni.  
• Íbúðin getur losnað fljótlega.                                    Verð kr. 31 millj.   
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum S- 895 3000

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ
HÚS

Glæsilegt 143 m2 skrifstofurými 
með sameign. Sameiginlegt 
fundarherbergi og móttaka, 
sér salerni og eldhúsaðstaða. 
Frábært útsýni og 150m2 svalir 
sem umkringja hæðina. 
Möguleiki á viðbótar rými eða 
frekari stækkun.
Uppl.: elisabet@brufast.is

SKRIF
STOFU
RÝMI

Suðurlandsbraut 4a  I  Sími  519 0900
bru@brufast.is

www.brufast.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Um er að ræða fallega 3ja herbergja 72 fm íbúð á 1. hæð 
ásamt 26 fm sérstæðum bílskúr með góðri aðkeyrslu.
Fallegar innréttingar. Náttúrusteinn og parket. Íbúðin er laus 
strax. Áhv. íbúðalánasjóður ca 21 millj. Verð 26,9 millj.
Gerið svo vel að líta við.  Það verður tekið vel á móti ykkur.

Langholtsvegur 2 -  3ja herb. – Bílskúr – Laus
Opið hús í dag sunnudag 18 okt. á milli kl. 15.00 og 16.00

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

79,9 millj.Verð:

Húsið er töluvert mikið endurnýjað og hefur 
verið rekin heimagisting í húsinu síðastliðin 
fjögur ár. 

Eignin er á tveimur hæðum auk kjallara, 
6 herbergi með 14 rúmstæði. 

Frágengin lóð með sólpalli fyrir framan hús og 
stórum þaksvölum bakatil.  Hellulagt bílastæði 
fyrir framan hús með hitalögn.

Húsið er til sölu með öllu innbúi, heimasíðu og 
rekstri eða sem einbýlishús.

Fallegt einbýlishús við 

Kárastíg í miðbæ Reykjavíkur, 

rétt við Skólavörðustíg. 

101 ReykjavíkKárastígur

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Fjárfestingartækifæri 
20 stúdíóíbúðir miðsvæðis í Reykjavík

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.

Höfum fengið í einkasölu 750 fermetra efri hæð í frábærlega staðsettu húsi miðsvæðis í Reykjavík þar sem heimilt 
verður að innrétta 20 stúdíóíbúðir sem kjörnar eru til útleigu t.d. fyrir stúdenta.Staðsetning eignarinnar er afar góð 
miðsvæðis í Reykjavík og í góðu göngufæri við fjölda framhaldsskóla. Seljandi mun skila eigninni nýviðgerðri og 
málaðri að utan en að innan skilast hæðin tilbúin undir innréttingar.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson Lögg. fasteignasali í síma 570-4500 eða gtj@fastmark.is



| ATVINNA | 

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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

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

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

ÁLFABREKKA 17  -  200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. SEPT. KL. 15:00 – 15:30.

Einstaklega glæsileg efri-sérrhæð í tvíbýli.  Eignin er 242 fmm. þ.a. 46,4 fm. bílskúr og geymssla.  Einnig er óskráð ca.  
50 fm. rými sem mögulegt er að innrétta sem aukaíbúð.  Eiggnin skilast fullbúin án gólfefna, gólfefni komin á forstofu, 
baðherbergi, gestabaðherbeergi og þvottahús.  Stór suðurvverönd.  Afhending við kaupsamning.  
Glæsilegar eikar-innréttingar frá Parka og eldhús tæki frá AEG.  Eikarhurðir frá Parka.  
 Baðtæki og blöndunartæki frá Ísleifi Jónssyni.

g
a. 

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

OPIÐ HÚS

Verð 61,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. OKTÓBER KL. 14 :00 –15:00

Sumarhús í landi Bíldfells/Tungu við Ytriá. Tæplega klst. akstur frá Reykjavík. 
Um er að ræða samliggjandi lóðir samtals 26.500 fm. 46,8 fm hús stendur á annari 
lóðinni. Um er að ræða eignaland á þessum fallega stað.    Húsið er á steyptum 
sökklum. Malbikaður vegur að hliði. Mikið búið að gróðursetja. Vatnsuppspretta 
á landinu. Sól frá morgni til sólseturs. Mjög mikið og fallegt útsýni.  Fyrir nedan 
húsið liggur Ytriá.  Húsið stendur á hornlóð og verður ekki byggt fyrir framan.

Nánari upplýsingar: 
Gunnlaugur, sölumaður í síma: 844 6447
Úlfar. lgf í síma: 897 9030

Verð: 19.800.000

SUMARHÚS
Á STÓRRI 26,500 m2 EIGNALÓÐ Í
LANDI BÍLDFELLS/TUNGU

Stefán Páll
Sölufulltrúi
694-7186
stefanp@domusnova.is

Stærð : 101.6fm 
Herbergi : 1 
Byggingarár: 2001
Fasteignamat: 9.925. 000

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Fiskislóð 45 Verð 21.400.000
Nýbýlavegur 8. 2.hæð 200 Kópavogur eignir@domusnova.is S 527 1717 - Fax 527 1718

Iðnaðarbil á besta stað við fiskislóð á 3.hæðum.
Góð kaup fyrir listamenn eða lítinn rekstur/smáiðnað.
Fallegt útsýni er til sjávar af svölum.
Vel með farin eign á vinsælum og góðum stað. 

Lækkað verð

www.domusnova.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. OKTÓBER KL 15:30 - 16:00

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á jarðhæð í notalegu fjöl-
býlishúsi byggðu 1989 við Aflagranda í Vesturbæ Reykjavíkur.  Íbúðin er skráð 
100,4 fm.  Eignin hefur fengið gott viðhald og verið endurnýjuð að hluta innan sem 
utan undanfarin ár.  

Tvö rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni.  Stofur í alrými. Rúmgott eldhús. Gengið 
út á skjólgóðan afgirtan sólpall sem snýr í suður. Pallurinn er u.þ.b. 50 fm. að 
stærð.  Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Parket og flísar á öllum gólfum.  
Upphitað bílaplan. 

Verð: 40.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

AFLAGRANDI 3
107 Reykjavík

Atvinnuhúsnæði – íbúð 
Til leigu er 226 fermetra atvinnuhúsnæði 
á besta stað (108 Reykjavík) sem hægt er 
að nýta að hluta sem íbúð.   
Upplýsingar í síma: 898-4125

TIL LEIGU: Glæsilegt og frábærlega staðsett 258,8 fm 
skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Borgartún í Reykjavík 
(gamla rúgbrauðsgerðin). Eignin var innréttuð á smekklegan hátt 
árið 2008 og síðar með vönduðum innréttingum.  Skrifstofur eru 
lokaðar af með gleri að hluta. Nánari upplýsingar gefur 
Reynir Björnsson lgf. í síma 895 8321   4615

Borgartún 6 105 Reykjavík

TIL LEIGU

LAUFBREKKA 19 – 200 KÓP. 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. okt.  Kl. 17:00 - 17:30

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

GOTT VERÐ

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Falleg og vel skipulögð 152,5 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð 
ásamt 2ja herb íbúð á jarðhæð með góðum leigutekjum. 

- Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir
- Lítil íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- V. 39,9  millj.
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Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen!

SVONA FÆRÐU AFSLÁTT ÁN 
ÞESS AÐ BIÐJA UM HANN!

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

 Í Vild færðu 
afsláttinn án þess 
að biðja um hann

 Afslátturinn 
kemur sjálfkrafa 
á kortaviðskiptin 

Um 28 fyrirtæki og 
verslanir eru í Vild 

og fer fjölgandi

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 
365 fá nú sjálfvirkan afslátt hjá fjölda fyrirtækja 

og verslana án þess að þurfa að biðja um hann. 
Það eina sem þarf að gera er að skrá  greiðslukort 

fjölskyldunnar í VILD á 365.is. 

skráðu þig á


