
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Hugbúnaðarþróun - lífeyrissjóðakerfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 5111225.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

Init ehf. er hugbúnaðarfyrirtæki 
sem sérhæfir sig í verkefnum fyrir 
lífeyrissjóði og verkalýðsfélög. 
Fyrirtækið þróar, rekur og þjónustar 
Jóakim sem er útbreitt lífeyris- og 
félagakerfi á Íslandi auk fleiri kerfa og 
sérlausna. Hjá Init ehf. starfa í dag 10 
sérfræðingar við hugbúnaðarþróun, 
ráðgjöf og þjónustu.  

Sjá nánar á www.init.is

Megin starfssvið

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

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

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur á 
netfangið brynhildur@skipti.is.

Mikilvægir eiginleikar viðskiptaráðgjafa

• Vilji til að afla sér þekkingar um vörur og þjónustu Símans

• Áreiðanleiki og lipurð í þjónustu

• Hæfni til að viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini

• Öguð vinnubrögð og hæfni til að vinna undir álagi

Starfssvið

• Úrvinnsla fyrirspurna viðskiptavina

• Gerð pantana 

• Þarfagreining

• Tilboðsgerð 

• Eftirfylgni sölutækifæra 

Viðskiptastýring Símans á Akureyri leitar að söludrifnum og 
þjónustulunduðum viðskiptaráðgjafa. Viðskiptaráðgjafar starfa 
náið með viðskiptastjórum og hafa það að markmiði að veita 
viðskiptavinum á fyrirtækjamarkaði framúrskarandi þjónustu.  
Meðal verkefna viðskiptaráðgjafa eru samskipti við viðskiptavini, 
afgreiðsla pantana og þjónusta vegna reikninga.  

Viðskiptaráðgjafi

á Akureyri
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Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Forstöðumaður - Frístundaklúbburinn Hofið - Kringlumýri.

Skóla- og frístundasvið 

Frístundamiðstöðin Kringlumýri óskar eftir að ráða forstöðumann til í starfa í frístundaklúbbnum Hofinu.  
Frístundaklúbburinn Hofið stendur fyrir frítímastarfi að skóla loknum fyrir börn og unglinga 10-16 ára í fötlunarflokki 1-3  
í almennum grunnskólum í Reykjavík. Helsta starfssvið forstöðumanns er starfsmannahald, rekstur og yfirumsjón með 
faglegu starfi í Hofinu. Á hverjum degi eru um 22 börn og unglingar sem nýta sér þjónustuna og 18 starfsmenn starfa í Hofinu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
  •  Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaklúbbs 
      fyrir 10-16 ára börn og unglinga. 
  •  Skipulagning starfsins í samráði við börn og starfsfólk. 
  •  Samskipti og samstarf. 
  •  Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn. 
  •  Umsjón með starfsmannamálum. 
  •  Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaklúbbs
      í samráði við deildarstjóra.  

Hæfniskröfur
  •  Háskólapróf í þroskaþjálfafræðum, 
      leyfisbréf þroskaþjálfa. 
  •  Reynsla af starfi með fötluðum. 
  •  Reynsla af frístundastarfi æskileg. 
  •  Stjórnunarreynsla. 
  •  Skipulögð og fagleg vinnubrögð. 
  •  Hæfni til að skapa liðsheild í starfsmannahópi. 
  •  Færni í samskiptum. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Rafns Jónsdóttirí síma411-5400  
eða með því að senda fyrirspurn á thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is

Íþróttafélagið Gerpla leitar að einstaklingi í 100% starf við 
þjálfun keppnishópa í áhaldafimleikum kvenna.

Upplýsingar um starfið veitir Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri, audurth@gerpla.is

Stjórn Gerplu

Fimleikaþjálfari

Markaðsstofa Norðurlands
NO R T H I C E L A N D . I S

15. nóvember 2014  LAUGARDAGUR2
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KFS

Vélvirki / Bifvélavirki
Við óskum eftir að ráða vanan vélvirkja / bifvélavirkja,
sem getur hafið störf sem fyrst.

Hann mun annast viðhald á tækjum í flugafgreiðslu. 
Einnig þarf viðkomandi að hafa þekkingu á rafbúnaði  
fyrrnefndra tækja.

Vinsamlegast sendið umsóknir á alma@bikf.is
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember

Herbergisþernur

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur í framtíðarstarf. 
Unnið er kl. 8-16, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöldvakt 
í viku. Starfshlutfall er 80%, en aukavaktir bjóðast á sumrin og á 
álagstímum.
 
Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund 
• Samstarfsgleði
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is fyrir 30. nóv n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

Housekeeping staff
101 hotel wishes to hire housekeeping staff. Permanent positions.
Housekeeping staff work from 8-16, with a 2-2-3 shift pattern,  
as well as ca. one evening shift per week. This is an 80% position, 
but extra shifts are available during busy times.

The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude 
• Responsibility
• Cooperative
Those interested should send an application to job@101hotel.is
before 30. nov. Please state which job you are applying for.

Akademísk staða á sviði hagnýtrar atferlisgreiningar
Sálfræðisvið viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík leitar að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi til að sinna 

kennslu og rannsóknum á sviði hagnýtrar atferlisgreiningar. Meðal starfsskyldna er samþætting námskeiða sem hlotið 

hafa samþykki Behavior Analyst Certification Board við meistaranám í klínískri sálfræði, auk þátttöku í þróun námsins. 

Starfsheiti  verður ákvarðað að loknu matsferli (lektor, dósent eða prófessor).

Nánari upplýsingar um starfið og deildina má finna á hr.is, en einnig má hafa samband við Jón Friðrik Sigurðsson, 

prófessor og forstöðumann meistaranáms í klínískri sálfræði (jonfsig@ru.is), og Jack James, prófessor (jack@ru.is).

Umsóknum skal skilað á hr.is/lausstorf. Umsóknir skulu innihalda ferilskrá, ritaskrá, rannsóknaáherslur, yfirlit yfir reynslu 

af háskólakennslu, nöfn þriggja umsagnaraðila auk annarra viðeigandi upplýsinga. Umsækjanda er heimilt að senda 

eintök af þremur mikilvægustu birtingum sínum með umsókninni.

Umsóknafrestur er til og með 15. janúar 2015. Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 
með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild,
tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við 
atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru 
um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Starfssvið:
Við leitum að leiðtoga sem getur unnið með okkur að áframhaldandi mótun námsbrauta á sálfræðisviði og þróun 

þeirra framúrskarandi rannsókna sem eru stundaðar við skólann. Starfið býður upp á mikla möguleika á að hafa áhrif 

á framtíðarþróun klínískrar sálfræði á Íslandi, með sérstaka áherslu á hagnýta atferlisgreiningu, í framsæknu umhverfi 

Háskólans í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
•     Doktorspróf, helst á sviði hagnýtrar atferlisgreiningar,

•     reynsla af kennslu á háskólastigi, 

•     rannsóknarvirkni á sviðinu og birtingar á ritrýndum vettvangi,

•     klínísk reynsla á sviði hagnýtrar atferlisgreiningar.

Golfklúbbur Reykjavíkur 
auglýsir eftir vélaviðgerðarmanni 
á verkstæði klúbbsins í Grafarholti.

Laus er til umsóknar staða yfir vélaviðgerðamanns á  
verkstæði Golfklúbbi Reykjavíkur í Grafarholti.  
Starfssvið:
   •  Umsjón, eftirlit- og viðgerðir á vélum félagsins.
 
Menntun og hæfniskröfur;
   •  Menntun í; Vélvirkjun, bifvélavirkjun eða önnur menntun  
       í vélafræði.
   •  Reynsla og þekking í: Almennum viðgerðum, rafmagnsviðgerðum,   
       vökvakerfum.
   •  Vinnuvélapróf.
   •  Færni í mannlegum samskiptum.
   •  Stundvísi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri.
   •  Vinnutími er frá kl. 07:00 til kl. 15:00 mánudaga – föstudaga. 
   •  Góð laun í boði. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Garðar Eyland í síma 660-9755 eða á gardar@grgolf.is 

SÁLFRÆÐINGUR
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing með starfsréttindi 
til starfa í 50 – 100% stöðu. Áhugi og reynsla af störfum 
með  börn og unglinga ásamt áfengis- og vímuefnamálum 
æskileg.
Frekari upplýsingar veitir Ása M. Sigurjónsdóttir sálfræð-
ingur SÁÁ í síma 530 7600 og netfangi asa@saa.is 
Umsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103 Reykjavík merktar 
„Sálfræðingur 2014“ fyrir 25. nóv. n.k

15. nóvember 2014  LAUGARDAGUR4
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Um er að ræða krefjandi og áhugavert starf á skemmtileg-
um vinnustað. Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð 
á rekstri lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og 
umsýslu, sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglu-
gerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu 
markmiðum sem Lyfja setur.

Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00 virka daga og ein helgi í 
mánuði.

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. Stjórnunarhæfileikar, 
rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. Áreiðan-
leiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. Viðkomandi þarf að 
hafa a.m.k. þriggja ára starfsreynslu og geta hafið störf sem fyrst.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember.

www.lyfja.is

Lyfsöluleyfishafi 
í Lyfju Lágmúla
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa í Lyfju Lágmúla. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hvetjum við karla jafnt sem 
konur til að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson starfs-
mannastjóri í síma 530 3800. Tekið er við umsóknum um 
starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is
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Nýtt og spennandi 
fyrirtæki óskar eftir 
að ráða gagnagrunns-
sérfræðing til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á uppbyggingu, 

forritun og rekstri gagnagrunna, svo sem Microsoft SQL 

Server og My SQL. Viðkomandi þarf að sjálfsögðu að vera 

lipur í samskiptum, duglegur og umfram allt áhugasamur 

um starfið. Góð laun eru í boði fyrir rétta manneskju.

 

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá 

á pp@viss.is fyrir 21. nóvember.

G A G N A
G R U N N S
S É R F R Æ
Ð I N G U R
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PÍPULAGNINGAMENN OG RAFVIRKJAR 

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.

ÍAV óskar eftir að ráða öfluga og stundvísa menn í 
eftirfarandi stöður. Verkefnin sem unnið er að eru 
á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum. 
Í boði er:

Góð verkefnastaða
Góð laun fyrir rétta aðila
Góður aðbúnaður og starfsandi

Nána r i  upp lý s inga r  ve i t i r  Snæbjörn R. Rafnsson 
ve rke fnas t jó r i  p ípu lagna  í  s íma  660-6201  og 
Ásge i r  Gunna r s son  ve rke fnas t jó r i  ra f v i r k j a  í 
s íma  693-4310

Umsóknir óskast lagðar inn í gegnum 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

Sjóntækjafræðingur
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Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með
30. nóvember næstkomandi.

Fyllsta trúnaðar verður gætt við 
meðferð og úrvinnslu umsókna. 

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta 
fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta- 
og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu 
og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við 
umheiminn. Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 

Lífæð samskipta

Helstu verkefni
• Að leiða vöruþróun á núverandi vörum í Aðgangsneti 

(Ljósveita og GPON)
• Að setja skýr markmið og mælikvarða fyrir vörur Mílu 

og halda utan um afhendingarferli þeirra
• Ábyrgð á skjölun og gerð stoðefnis sem snýr að vörum
• Ábyrgð á að greina og upplýsa um  þarfir markaðarins 
• Ráðgjöf til fyrirtækja í samvinnu við Viðskiptastýringu
 
Menntun og reynsla
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, verkfræði eða 

sambærilegt  
• Þekking á fjarskiptageiranum 
• Reynsla af greiningum og þróun mælikvarða
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

Persónueiginleikar
• Góð samskiptahæfni og jákvætt viðhorf
• Hæfni til að setja sig inn í flókið tæknilegt umhverfi
• Góðir skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð og vandvirk vinnubrögð

Helstu verkefni
• Umsjón og eftirlit með rafbúnaði Mílu
• Eftirlit með varaafli, dísilvélum, afriðlum, 

rafgeymum og UPS
• Samskipti við verktaka og hönnuði
• Verkefnastjórn á breytingum á raflögnum
 
Menntun og reynsla
• Menntun á sviði rafmagnstæknifræði 

eða rafmagnsverkfræði 
• Starfsreynsla á sviði rafvirkjunar 
• Þekking á veiturafmagni
• Þekking á afriðlum og rafgeymum
• Þekking á rafstöðvum
• Þekking á stýringum

Persónueiginleikar
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi

Vörustjóri Aðgangsnets

Míla leitar að traustum og framsæknum starfsmanni til að 
sinna starfi vörustjóra Aðgangsnets. Framundan hjá Mílu 
eru krefjandi verkefni við áframhaldandi uppbyggingu og 
innleiðingu á nýjum þjónustuþáttum. 

Sérfræðingur í rekstri rafkerfa

Míla óskar eftir að ráða sérfræðing í rekstri 
rafkerfa til starfa hjá fasteignadeild fyrirtækisins. 
Starfið felur í sér umsjón með rafmagnskerfum í 
fasteignum Mílu. 

Vertu í fremstu röð
í fjarskiptum

fkerfa

Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á almennri 
göngudeild 10E við Hringbraut. Um er að ræða nýtt starf 
sem felur í sér uppbyggingu hjúkrunarþjónustu fyrir sjúklinga 
með nýrnasjúkdóma. Einnig mun viðkomandi starfa með 
hjúkrunarfræðingi ígræðslugöngudeildar. 

Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. janúar 2015 eða 
eftir samkomulagi. Næsti yfirmaður er deildarstjóri almennrar 
göngudeildar.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Uppbygging og skipulagning hjúkrunarþjónustu á 
göngudeild fyrir sjúklinga með nýrnasjúkdóma í samstarfi 
við meðferðaraðila nýrnasjúkra

 » Móttaka og samskipti við nýrnasjúklinga og aðstandendur 
þeirra

 » Skipuleggja fræðslu fyrir sjúklinga og aðstandendur og 
leiðbeina samstarfsfólki og nemum

 » Virk þátttaka í þróun hjúkrunar og gæðastarfs
 » Þátttaka í starfi ígræðslugöngudeildar Landspítala

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Faglegur metnaður
 » Sjálfstæði í starfi, góð skipulagshæfni og lipurð í 
samskiptum

 » Þekking og reynsla af hjúkrun sjúklinga með langvinna 
sjúkdóma

 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt 
 » Góð tölvufærni

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2014.
 » Starfshlutfall er 80-100%.
 » Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun 
um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast 
skrifstofu framkvæmdstjóra skurðlækningasviðs, 13A við 
Hringbaut. 

 » Upplýsingar veitir Brynja Björk Gunnarsdóttir, deildarstjóri, 
brynjagu@landspitali.is, sími 825 3607.

Hjúkrunarfræðingur  
á almenna göngudeild 10E

Hjá AGR starfar öflugur hópur sérfræðinga við hugbúnaðarþróun og vörustjórnunarráðgjöf fyrir 
alþjóðlegan hóp viðskiptavina. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir kraftmiklum sérfræðingum 
til starfa á skemmtilegum vinnustað við spennandi og krefjandi verkefni.

Vörustjórnunarráðgjafi 

AGR    -    Katrínartún 2    -   105 Reykjavík     -     sími: +354 512 1000       -      www.agr.is

Umsækjendur skulu senda upplýsingar um menntun og starfsreynslu á 
job@agr.is fyrir 24. Nóvember.  Nánari upplýsingar veitir Haukur Hannesson, 
framkvæmdastjóri í síma 512-1000 eða haukur@agr.is.  Fullum trúnaði heitið.

Hugbúnaðarþróun

SQL sérfræðingur

AGR er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki sem hefur frá stofnun, árið 1997, þróað eigin lausnir til hagræðingar í 
rekstri aðfangakeðjunnar. Á skrifstofum okkar á Íslandi, Bretlandi og í Danmörku starfa um 25 manns sem 
þjónusta alþjóðlegan hóp viðskiptavina okkar.

Fjölbreytt starf í alþjóðlegu umhverfi við þarfagreiningu og ráðgjöf í vörustjórnun
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vörustjórnun og verkefnastjórnun
Góð enskukunnátta nauðsynleg vegna samskipta við erlenda viðskiptavini
Þekking á SQL gagnagrunnum er kostur en ekki skilyrði
Háskólapróf á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er skilyrði

Fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi við hönnun og hugbúnaðarþróun í vefumhverfi 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á JavaScript, Angular, Jquery, Ruby on Rails, C# og T-SQL
Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af hugbúnaðarþróun eða kerfishönnun
Góð enskukunnátta nauðsynleg vegna samskipta við erlenda aðila
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun er skilyrði
 

Starfið felst í greiningu og lausn verkefna með T-SQL forritun fyrir alþjóðlegan hóp viðskiptavina
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af Microsoft SQL
Tæknileg aðkoma að innleiðingu viðskiptalausna AGR 
Viðkomandi mun taka þátt í þróun viðskiptalausna AGR með áherslu á gagnagrunnsenda
Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða önnur sambærileg menntun er skilyrði

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

Ó. Johnson & Kaaber ehf  
óskar eftir sölumanni til  

starfa á Akureyri. 
Starfið felst í  kaf fiþjónustu og sölu til fyrir tækja  
og stofnana.

Viðkomandi þarf að vera drífandi og skipulagður auk 
þess að vera góður í mannlegum samskiptum. Got t 
væri ef viðkomandi hefði reynslu af sölumennsku til 
fyrir tækja eða kaf fiþjónustu. 

sími: 511 1144
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Starfssvið
   •  Verkefnastýring upplýsingatækniverkefna
   •  Þarfagreining og þróun hugbúnaðarlausna 
       og tækniumhverfis
   •  Högun, öryggi og samþætting kerfa
   •  Uppfærslur og skipulagning prófana
   •  Innleiðing hugbúnaðarlausna
   •  Samskipti við birgja
   •  Samskipti við starfsmenn og stjórnendur hjá borginni
   •  Þátttaka í stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur
   •  Menntun á sviði tölvunarfræði æskileg
   •  Þekking og áhugi á högun upplýsingakerfa
   •  Reynsla af forritun, s.s. í C#  eða Java
   •  Þekking á gagnagrunnum og SQL
   •  Þekking á vefþjónustum og gagnaveitum
   •  Reynsla af verkefnastjórnun
   •  Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
   •  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
   •  Lipurð í mannlegum samskiptum

    Hugbúnaðarsérfræðingur 
 
Upplýsingatæknideild leitar að öflugum sérfræðingi í fjölbreytt starf við hugbúnaðarþróun og stýringu verkefna í tengslum 
við rafræna þjónustu.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega 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.

Skrifstofa þjónustu og reksturs

Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yfirumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar, 
sérstaklega rafrænni þjónustu og þjónustu í framlínu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, 
undir hana heyra skjalasafn Ráðhúss og skjalaver á Höfðatorgi sem og upplýsingatæknimál borgarinnar með 
tilheyrandi rekstri tölvubúnaðar, tæknilegu þróunarstarfi  og hugbúnaðarþróun. Skrifstofan ber ennfremur 
ábyrgð á rekstri stjórnsýsluhúsa sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs. Á Skrifstofu þjónustu og reksturs 
starfa um 125 manns. 

Upplýsingatæknideild fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar og gegnir þjónustuhlutverki við viðskiptavini sína  
sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar. Deildinni er ætlað að annast rekstur og þróun upplýsingatæknibúnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri  
upplýsingatæknideildar (maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900. 
Umsóknarfrestur er til 2. desember 2014.  
Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, undir “Laus störf”. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ BÆTA LÍFSGÆÐI FJÖLDA EINSTAKLINGA?
FRAMTÍÐARSTARF VIÐ EITT AF UNDRUM VERALDAR

Við óskum eftir að ráða rekstrarstjóra fyrir Lækningalind 
Bláa Lónsins. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á vellíðan og heilsueflingu. Lækningalind er meðferða stöð 
á heimsmælikvarða þar sem boðið er upp á náttúrulega 
meðferð við psoriasis. Jafnframt er í boði gisting í einstöku 
umhverfi. 

Um þessar mundir er verið að tvöfalda herbergjafjölda 
Lækningalindar og mun nýr rekstrarstjóri leiða metnaðar-
fullar framtíðaráætlanir um vöxt þessarar einingar í 
starfsemi Bláa Lónsins.  

Rekstrarstjóri Lækningalindar heyrir undir framkvæmda stjóra 
og er í framkvæmda stjórn Bláa Lónsins.

Nánari upplýsingar veitir Rakel Heiðmars-
dóttir, mannauðsstjóri Bláa Lónsins, 
rakel@bluelagoon.is.

Umsækjendur eru beðnir um að senda 
umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins 
www.bluelagoon.is/atvinna. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember 
næstkomandi.

Hjá Bláa Lóninu starfar öflugt og samhent 
teymi starfsmanna. Bláa Lónið er tóbaks laus 
vinnu staður og þar starfa að jafnaði um 280 
starfsmenn.

Hæfni- og menntunarkröfur: 
• Menntun á sviði viðskipta og/eða heilbrigðismála 
• Reynsla af rekstri 
• Framúrskarandi samskipta- og stjórnunarhæfileikar
• Þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mjög góð enskukunnátta 
• Góð tölvukunnátta og geta til að hagnýta sér 

upplýsingatækni

Tækniteiknari óskast

Óskum eftir tækniteiknara við gerð framleiðsluteikninga og til 
að annast samskipti við hönnuði og önnur tilfallandi verkefni.
Upplýsingar gefur Stefán í síma 860 9050 eða stefan@eei.is

Esjumel 9
s. 511 6960
www.eei.is
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Smiðir óskast 
Smiðir óskast til vinnu við utanhúsklæðningar. 

Mikil mælingarvinna í boði.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310  
eða  gunnar@bygg.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Laus er til umsóknar staða skólastjóra Nesskóla. Leitað er 
að kraftmiklum og lausnamiðuðum leiðtoga sem er tilbúinn 
að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skóla-
samfélagsins í Fjarðabyggð. 

Nesskóli er rúmlega 220 nemenda skóli í Neskaupstað með 
skólaútibú í Mjóafirði. Skólinn er skipaður góðu fagfólki  
og staðsettur í nýlegu húsnæði þar sem einnig eru tónlistar-
skóli og bókasafn bæjarins.  Verið er að hefja byggingu á 
nýjum leikskóla í næsta nágrenni við skólann. Í skólanum 
ríkir góður starfandi og mikið og gott samstarf er á milli 
stofnana.  
Sjá nánar um helstu störf, menntun og hæfniskröfur á  
fjardabyggd.is /laus störf. 
 
Nánari upplýsingar um skólann er að finna á  
heimasíðu hans; nesskoli.is. 
Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason,  
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu  
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is.

Umsóknir og umsóknarfrestur
Staðan er laus frá 15. janúar 2015, en skólastjóri þarf í 
síðasta lagi að hefja störf um mánaðarmótin mars/apríl. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.  
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Skólastjórafélags 
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til 5. desember og skulu umsóknir 
berast rafrænt á fjardabyggd@fjardabyggd.is eða í 
merktu umslagi á skrifstofu Fjarðabyggðar,  
Hafnargötu 2, 730 Reyðarfirði.
 

Skólastjóri Nesskóla 
Fjarðabyggð

Umsóknum skal fylgja greinargott 
yfirlit yfir nám og störf, leyfis-
bréf til kennslu, upplýsingar um 
frumkvæði á sviði fræðslumála, 
ábendingar um meðmælendur 
sem og almennar upplýsingar um 
viðkomandi.

HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Spennandi starf hjá HEKLU
Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingi til starfa. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember n.k. Umsókn ásamt ferilskrá  
óskast send á viktor@hekla.is eða fyllt út á www.hekla.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Viktor Ólason, framkvæmdastjóri sölusviðs  
í síma 590 5000 og viktor@hekla.is.

  Sölumaður atvinnubifreiða
Starfssvið

•  Sala atvinnubifreiða
•  Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla
•  Öflun nýrra viðskiptavina

Hæfniskröfur
•  Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
•  Reynsla og þekking á sölu
•  Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi 

söluhæfileikar

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Leikskólinn Krakkakot
 • leikskólakennari 60% staða
 
Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • starfsmaður í ræstingu
 
Sjálandsskóli
 • þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Sviðsstjóri velferðar- og 
mannréttindasviðs
Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga til að 
stýra nýju velferðar- og mannréttindasviði. 
Undir sviðið heyrir félagsleg ráðgjöf og 
fjárhagsaðstoð, húsnæðismál, barnavernd, 
málefni aldraðra, málefni fatlaðra, atvinnumál, 
jafnréttis- og mannréttindamál. Meðal brýnna 
verkefna á næstu árum er að móta stefnu í 
þjónustu við aldraða og fatlaða einstaklinga, 
fylgja eftir framkvæmdaáætlun í mannréttinda- 
málum og þróa samráð við fulltrúa helstu 
hagsmunahópa. Ennfremur að móta verkferla 
og undirbúa stefnu sviðsins í þjónustu- og 
gæðamálum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

• Fagleg forysta í málaflokkum sem heyra 
 undir sviðið 
• Undirbúningur mála og eftirlit með að 
 ákvörðunum velferðar- og mannréttindaráðs 
 sé framfylgt
• Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
• Yfirumsjón með gerð starfs- og fjárhags-
 áætlunar sviðsins og eftirfylgni
• Mótun gæða- og þjónustustefnu sviðsins 

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
 framhaldsnám á sviði stjórnunar æskilegt
• Reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun
• Stjórnunarreynsla og reynsla af opinberri  
 stjórnsýslu 
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti
• Góð þekking og reynsla af fjárhagsáætlanagerð 

Ráðið er í stöður sviðsstjóra hjá 
Akraneskaupstað í 5 ár í senn með 
möguleika á endurráðningu. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í síma 
4331000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðning fyrir 
hæfni í starfið. 

Umsóknarfrestur er t.o.m. 
14. desember næstkomandi. 

Akraneskaupstaður 
auglýsir eftir öflugum leiðtoga

 
 

Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Föst lágmarksþóknun auk afkastatengdrar þóknunar þar 

sem aðgangur að sameiginlegri söluskrá skapar góða 
tekjumöguleika fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Dugnaður“.
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SÁLFRÆÐINGUR
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing með starfsréttindi 
til starfa í 50 – 100% stöðu. Áhugi og reynsla af störfum 
með  börn og unglinga ásamt áfengis- og vímuefnamálum 
æskileg.
Frekari upplýsingar veitir Ása M. Sigurjónsdóttir sálfræð-
ingur SÁÁ í síma 530 7600 og netfangi asa@saa.is 
Umsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103 Reykjavík merktar 
„Sálfræðingur 2014“ fyrir 25. nóv. n.k

Óskum eftir iðjuþjálfa til starfa frá 1. feb. 2015
Starfshlutfall samkomulag.

Hæfniskröfur:
Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum  
af Heimssamtökum í iðjuþjálfun (WFOT)

Umsóknir þurfa að berast fyrir 30. nóv. n.k.

Upplýsingar veita:
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is
                eða
Sigurbjörn Björnsson,
framkvæmdarstjóri lækninga
Sími 5225600  sigbb@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64,  
104 Reykjavík

IÐJUÞJÁLFI

Starfslýsing:
   •  Móttaka viðskiptavina
   •  Flokkun málma og endurvinnsluefnis 
   •  Önnur tilfallandi verkefni hjá Hringrás
 
 

Hæfniskröfur:
   •  Stundvísi, samviskusemi og reglusemi
   •  Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð
   •  Vélaréttindi eru skilyrði
   •  Nákvæmni og öguð vinnubrögð
   •  Íslenskukunnátta er skilyrði 

Starf í móttökustöð Hringrásar í Helguvík.

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

Hringrás hf. óskar eftir að ráða vanan vélamann í starfsstöð Hringrásar í Helguvík á Reykjanesi.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Viðhaldsmaður Landhelgisgæsla Íslands Keflavík 201411/869
Gagnafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Keflavík 201411/868
Öryggisvörður Landhelgisgæsla Íslands Keflavík 201411/867
Nefndarmenn í yfirskattanefnd Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201411/866
Lögfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201411/865
Starfskraftur á skrifstofu Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201411/864
Skrifstofustjóri LSH, flæðisvið Reykjavík 201411/863
Starfsmaður í eldhúsi Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201411/862
Umsjónarmaður fiskeldistilrauna Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201411/861
Hjúkrunarfræðingur LSH, Rjóður Reykjavík 201411/860
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngudeild öldrunarlækninga Reykjavík 201411/859
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201411/858
Sérfræðingur á stjórnsýslusviði Ríkisendurskoðun Reykjavík 201411/857
Lögfræðingar IRR, kærunefnd útlendingamála Reykjavík 201411/856
Hjúkrunarfræðingur LSH, almenn göngudeild 10E Reykjavík 201411/855
Sjúkraliði LSH, Rjóður Reykjavík 201411/854
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201411/853
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Suðurumdæmi 201411/852
Sérfræðingur í gæðamál. háskóla Rannís Reykjavík 201411/851

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Bókari óskast 
Lítið fyrirtæki í Reykjavík óskar eftir að  
ráða reyndan bókara. 50% starf.
Starfssvið:
- Bókhald í DK.
- Almenn skrifstofustörf.

Kostir:
- Viðurkenndur bókari.
- Reynsla í Stólpa & DK.
- Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
- Góð exelkunnátta. 
Vinsamlegast sendi ferilská á  
box@frett.is merkt ,,Bókari 1511“
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Kyrrð  Orka  Töfrar

Verkefnastjóri
Helstu verkefni:

  Þróun og uppbygging á flugklasanum Air 66N.
  Markaðssetning á Norðurlandi og umsjón með þróunarverkefnum klasans. 
  Samskipti við flugfélög og ferðaskrifstofur innanlands og erlendis.
  Fjármögnun verkefna Air 66N.
  Þátttaka í nýsköpunarverkefnum, markaðsrannsóknum og þarfagreiningu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  Reynsla og þekking á markaðsstarfi.
  Haldgóð þekking á innviðum ferðaþjónustunnar. 
  Reynsla af opinberum störfum og klasastarfi er kostur. 
  Umsækjandi þarf að eiga auðvelt með samskipti, sýna frumkvæði, drifkraft 
  og stefnumótandi hugsun. 
  Starfið krefst ferðalaga og sveigjanlegs vinnutíma.
  Starfsstöð verður á Akureyri.

Markaðsstofa Norðurlands auglýsir eftir verkefnisstjóra til að
stýra klasasamstarfi Air 66N um millilandaflug til Norðurlands

Gert er ráð fyrir að umsækjandi hefji störf ekki seinna en 5. janúar 2015. 
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember.
Upplýsingar gefur Arnheiður Jóhannsdóttir s: 462 3307, arnheidur@nordurland.is.

Markaðsstofa Norðurlands
NO R T H I C E L A N D . I S kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Leikskólakennari í Arnarsmára

· Sérkennari eða þroskaþjálfi í Fífusali

· Leikskólakennari í Austurkór 

Velferðarsvið

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í búsetukjarna fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður á hæfingarstöð 

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og   
 tilsjónaraðili

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 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÁÐGJAFI Í SÖLUDEILD
Leitum að öflugum ráðgjafa í söludeild Brimborgar 

fyrir nýja og notaða Mazda og Citroën bíla. 

Sæktu um núna á www.brimborg.is 
Umsóknarfrestur er til 24. nóvember
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sími: 511 1144

Landbúnaðarháskóli Íslands auglýsir starf náms- og 
starfsráðgjafa laust til umsóknar
Um er að ræða 100% stöðu á kennslusviði skólans. Laun eru samkvæmt samningum ríki¬sins við viðkomandi stéttarfélag. 
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2014 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2015. 
Við hvetjum bæði karla og konur til að sækja um. Vinsamlega sendið umsóknir merktar Umsókn um stöðu náms- og 
starfsráðgjafa, ásamt ferilsskrá til Landbúnaðarháskóla Íslands, 311 Borgarnes eða á netfangið starf@lbhi.is.  
Nánari upplýsingar veitir Álfheiður Marinósdóttir kennslustjóri, í síma 433 5000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf um val á námi, bætt vinnubrögð og námstækni.
• Stuðningur við nemendur og einstaklingsráðgjöf.
• Upplýsingagjöf til nemenda um almenn réttindamál  
 þeirra og skyldur.
• Vinna að alþjóðamálum fyrir starfsfólk og nemendur.
• Móttaka tilvonandi nemenda og svörun fyrirspurna  
 um nám.

Hæfnikröfur
• Menntun í náms- og starfsráðgjöf.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Góð færni í íslensku og ensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun 
á sviði náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Höfuð-
stöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði í fjölskylduvænu umhverfi með öll 
skólastig innan seilingar.

Starf rektors felur meðal annars í sér:
   •  Rektor er formaður háskólaráðs sem fer með æðsta  
      ákvörðunarvald innan háskólans.
  •  Rektor fer með framkvæmd á stefnu háskólans og mótar lifandi    
      kennslu- og rannsóknarstarf undir merkjum hans.
  •  Rektor er yfirmaður stjórnsýslu skólans sem og talsmaður   
      hans. 
  •  Rektor ber ábyrgð á rekstri og starfsemi háskólans, þ.m.t   
      ráðningar- og fjármálum allra eininga skólans.
  •  Rektor ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær  
      séu samþykktar af háskólaráði.
  •  Rektor ber ábyrgð á öflugri liðsheild skólans, faglegu samstarfi   
      og samskiptum innan skólans og út á við.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  •  Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni.
  •  Reynsla á sviði fjármála og rekstrar og stjórnunar. 
  •  Reynsla af stefnumótunarvinnu og hæfileiki til að móta og   
      miðla framtíðarsýn.
  •  Doktorspróf eða sambærileg menntun.

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k. 
Umsóknir berist Mennta- og menningarmálaráðuneytinu merktar: 
Umsókn um stöðu rektors við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ekki 
er notað staðlað umsóknaeyðublað. Umsóknir og fylgigögn skal 
einnig senda á rafrænuformi eftir því sem unnt er á  
netfangið postur@mrn.is.

     
Umsókn skal fylgja:
  •  Greinargerð um náms- og starfsferil.
  •  Staðfest eintök af öllum viðeigandi prófskírteinum.  
  •  Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé  
      næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 
Gert er ráð fyrir að mennta- og menningarmálaráðherra skipi í 
embætti rektors til fimm ára frá og með 1. janúar 2015 samkvæmt 
tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð tilnefnir þrjá menn í valnefnd 
til að meta hæfni umsækjenda skv. 1. mgr. 18. gr. laga um háskóla, 
nr. 63/2006.

Landbúnaðarháskóli Íslands hefur vítt starfssvið, framundan eru mörg spennandi verkefni og stefnumótunarvinna þar sem 
margvísleg reynsla og menntun kemur að notum. Hæfni umsækjenda um embætti rektors skal metin í ljósi heildarmats, m.a. 
með tilliti til rekstrar- og stjórnunarreynslu, vísindastarfa, ferils sem háskólakennari eða í öðrum störfum og með tilliti til þess 
hversu menntun og reynsla viðkomandi muni nýtast í starfi rektors. 
 
Um laun rektors fer eftir ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari breytingum.  
 
Nánari upplýsingar veitir Björn Þorsteinsson rektor.

Embætti rektors við Landbúnaðarháskóla Íslands  
er laust  til umsóknar.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun 
á sviði náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir 
eru drifkraftur starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir 
á gagnrýnni hugsun, sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram 
kjöraðstæður til náms og starfa. Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum 
háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar 
til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á fagsviðum hans. 
Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Einbýlishús  til leigu:
  •  Vandað 360 fm hús á  útsýnisstað í Garðabæ.
  •  Vandað 250 fm hús í austurbæ, 110 Reykjavík. 
Áhugasamir sendi upplýsingar sigurdur@eigna.is

KYNNINGARFUNDUR 
Miðbær Hraun vestur

Kynning á tillögu að nýju deiliskipulagi verður í Hafnarborg 
þriðjudaginn 18. nóvember  kl. 17:00.  

Tillagan nær yfir svæði milli Austurgötu og Arnarhrauns  
að Læknum. Einarsreitur  er undanskilinn.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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Útboð nr. 20150

Þeistareykjavirkjun
Byggingar 

 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í byggingu stöðvarhúss 
fyrirhugaðrar Þeistareykjavirkjunar í Þingeyjarsveit samkvæmt 
útboðsgögnum nr. 20150. 

Í megindráttum felst verkið í byggingu stöðvarhúss og þróa  
undir kæliturna. Verktaki skal skila stöðvarhúsi tilbúnu með  
öllum búnaði, föstum innréttingum og húskerfum, sem tengjast  
byggingunum sjálfum. 
 
Stöðvarhús er um 127 x 43 metrar að grunnfleti, en húsið skiptist 
í vélasali, tengibyggingu og þjónustukjarna auk grófvinnu-
verkstæðis. Vélasalir og grófvinnuverkstæði eru samtengd 
stálgrindarhús á staðsteyptum undirstöðum og undir vélasölum 
er steyptur kjallari að hluta. Tengibygging og þjónustukjarni eru 
staðsteypt. Steyptar þrær undir kæliturna eru um 50 x 20 metrar 
að grunnfleti hvor og er dýpt þeirra um 1,5 metrar.  
Helstu magntölur í verkinu eru: 

    (1) Gröftur              5.000    m3
    (2) Burðarfyllingar          15.000    m3
    (3) Steinsteypa             7.000    m3
    (4) Járnbending                   490 tonn
    (5) Mótafletir           25.000    m2
    (6) Stálgrindur húsa                   420 tonn
    (7) Gólffletir (nettó)                7.750   m2
    (8) Utanhússklæðningar                3.650   m2
    (9) Þök                 4.600   m2
    (10) Rafstrengir og raftaugar                      70   km
    (11) Lampar                       920   stk.
    (12) Loftræsting                        170.000 m3/klst. 

Verkinu skal að fullu lokið 30. nóvember 2016.
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
www.utbod.lv.is   Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68,  fyrir klukkan 12:00  fimmtudaginn  
22. janúar 2015. þar sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag 
og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð um úthlutun 

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 652, 4. júlí 2014

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa 
fyrir:

Vesturbyggð (Patreksfjörður)
Kaldrananeshrepp (Drangsnes)
Akureyri (Hrísey og Grímsey)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 999/2014 í 
Stjórnartíðindum

Vesturbyggð (Brjánslækur/Barðaströnd og Bíldudalur)
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur og Hauganes)
Strandabyggð (Hólmavík)
Sveitarfélagið Hornafjörð

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnu-
narinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig 
aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2014.

 
Fiskistofa, 14. nóvember 2014.

Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu  
Varmahlíð í Hveragerði.

Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem senda á til menn- 
ingar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2,  
810 Hveragerði. Í umsókn þarf að koma fram æskilegt 
dvalartímabil og að hverju listamaðurinn hyggst vinna 
meðan á dvölinni stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. 
til og með desember 2014.  

Nánari upplýsingar hjá menningar- og frístundafulltrúa  
s. 483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar
www.hveragerdi.is 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember n.k. 

Af sérstökum ástæðum er til sölu góð Hverfisbúð/kaupmaðurinn á horninu  
Verslunin er í nýstandsettu húsi á horni Rauðarárstígs og Háteigsvegar.  

• Hentar vel fyrir samhenta fjölskyldu.
• Verslunin er í samtals 114,7 fm húsnæði, á fyrstu hæð 59.6fm og neðri hæð 55.1.  
• Miklir möguleikar að auka veltu talsvert t.d að selja Lotto, símakort og nammibar !
• Verslunin er með nýlegum innréttingum og tækjum.
• Mánaðarleiga á verslunarhúsnæðinu er kr. 160.000 + vsk.
• Söluverð verslunarinnar með tækjum er kr. 4 milljónir + lager. 
• Möguleiki að kaupa húsnæðið.  

Nánari upplýsingar gefur Þóroddur s: 868-4508

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENNSKA – REYNSLA – METNAÐUR
Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

Vinsæll og rótgróinn veitinga—
staður / kaffihús á eftirsóttum og 
vinsælum stað í Reykjavík til sölu.

Góð velta og hagnaður.

Starfsmanna�öldi 13-14 manns.

260m2 leiguhúsnæði á vin sælum 
stað. Tekur 100 manns í sæti 
ásamt 40 manns á útisvæði.

2013 var besta árið í rekstri  
fyrirtækisins - góðir vaxta-
möguleikar.

Nánari upplýsingar veitir Páll 
Heiðar í síma 775-4000 eða 
palli@plushus.is 

Erna 
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Páll Heiðar 
Pálsson

sölufulltrúi

Vinsæll veitingastaður í Reykjavík til söluAtvinnuhúsnæði – Til sölu eða leigu
Til sölu / Til leigu snyrtilegt og 
bjart atvinnuhúsnæði sem nýtist 
sem verslunarhúsnæði, heild-
verslun , skrifstofuhúsnæði osfrv. 
Húsnæðið er á jarðhæð með sér 
innkeyrsluhurð og góðri lofthæð.
Stórir gluggar sem hafa gott 
auglýsingagildi. Nýtt parket á gólfi. 
Samtals 244m2. Skiptist í tvö rými. 
182m2 og 62m2. Bæði rými til sölu 
en stærra rýmið til leigu. Minna 
rýmið er í útleigu núþegar. 

Nánari upplýsingar veitir Páll í 
síma: 775 4000  
eða pall@fasteignakaup.is 

Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

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

15. nóvember 2014  LAUGARDAGUR14



Hvassaleiti enda íbúð með bílskúr laus strax
Vel skipulögð 103,6 fm. 
endaíbúð á 1. hæð í góðri 
blokk íbúð fylgir 21,6 fm. bíl-
skúr. Íbúð er í upprunarlegu 
ástandi að innan.Í sameign 
er íbúð sem stigagangurinn 
á. V. 29,9 m. 
Nánari upplýsingar veiti 
Ellert 893-4477  
eða ellert@valholl.is

Bólstaðarhlíð.

Góð ca. 70 fm. 3ja 
herbergja íbúð á 3. hæð í 
mjög vel staðsettri blokk 
við Bólstaðarhlíð ( fjær 
Kringlumýrarbraut ) Suð- 
vestursvalir. Vandaður dúkur 
á flestum gólfum.V. 23,9m.
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Melbær  endahús 5 svefnherbergi frábær staðsettning.

Gott mjög vel skipulagt 
200 fm. endahús á teimur 
hæðum ásamt 22,8 fm. 
bílskúr. Góður suður garður, 
fimm svefnherbergi. Mögul. 
skipti á minni eign.  
V. 52 miljónir.  
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert 893-4477  
eða ellert@valholl.is

Flúðasel  -laus strax. aukah. í kjallara.

Góð vel skipulögð 100,6 fm. 
4ra herbergja íbúð á 1.hæð 
ásamt 14 fm. herbergi í 
kjallara í góðri vel staðsettri 
blokk. Suðursvalir. Þvottshús 
í íbúð. Parket og flísar á 
gólfum.Íbúð verður öll 
nýmáluð. Herberið er í leigu. 
V. 26,5 miljón. 
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Rjúpnasalir 10 hæð. Íbúð fyrir vandláta.

Mjög góð sérlega vel 
skipulögð ca. 110 fm. íbúð 
á 10 hæð ásamt góðu 
stæði í bílskýli. Yfirbyggðar 
stórar suðursvalir. Vandaðar 
eikar innréttingar. Parket á 
flestum gólfum. Öll sameign 
til fyrirmyndar bæði úti og 
inni. V. 37,9m.
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert 893-4477  
eða ellert@valholl.is

Flyðrugrandi  sér inngangur og bílskúr.

Mjög góð 131,5 fm. 4ra 
herbergja íbúð með sér 
inngangi ásamt góðum 24,7 
fm. bílskúr. Stórar suðursvalir 
með viðarklæddum palli. 
Glæsilegt útsýni. Þvottahús 
í íbúð. Stórar stofur, parket 
á flestum gólfum. Snyrtileg 
sameign. V. 47 miljónir.
Nánari upplýsingar veitir Ellert 
893-4477 eða ellert@valholl.is

Lundabrekka sér inngangur. af svölum.

Mjög góð öll endurnýjuð ca 
90 fm. 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð í góðri blokk. Íbúð 
er öll endurnýjuð frá a til 
ö á mjög vandaðan hátt. 
m.a.nýtt eldhús. Suðursvalir, 
þvottahús í íbúð. Möguleiki 
að skipta á stærri eign 
sem má kosta allt að 40 
miljónum. V. 26,6 miljónir.
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Kjarrhólmi fjögur svefnherbergi.

Nýkomin í einkasölu mjög 
góð mikið endurnýjuð 111 
fm.fimm herbergja íbúð + 
geymsla íbúð er á 3. hæð 
sem er efsta hæð í vel 
staðsettri blokk. Suður 
svalir, þvottahús í íbúð. 
Parket og flísar á gólfum. 
Nýlegt eldhús, baðher-
bergi endurnýjað m.a. með 
hornbaðkari. Úr stofu er 
glæsilegt útsýni. V.30,9 
miljónir.Nánari upplýsingar 
veitir Ellert 893-4477 eða 
ellert@valholl.is

Laugavegur.

Nýkomin góð talsvert 
enurnýjuð 52,1 fm. 2ja 
herbergja íbúð á 3 hæð 
sem er efsta hæð í mikið 
endurnýjuðu húsi. Parket 
á gólfum, íbúð er talvert 
endurnýjuð m.a.nýtt gler 
í allri íbúð, endurnýjað 
rafmagn. Mjög kósý íbúð.
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Malarás - mögul. skipti á fyrirtæki

Gott 322  tveggja  íbúðar 
hús á mjög góðum stað í 
lokaðri götu við Melás. Á 
jarhæð er 4ra herbergja 
íbúð með sér inngangi. 
Parket á flestum gólfum. 
Möguleiki á að taka vel 
rekið fyrirtæki upp í 
kaupverð.V. 70 m.  
Allar nánari upplýsingar 
veitir Ellert sölum. 893-4477

Þrúðvangur á einni hæð með glæsilegum garði.

Í einkasölu mjög gott vel 
skipulagt einbýli á einni 
hæð húsið er 139,9 fm. 
ásamt 33,3 fm. góðum bíl-
skúr. Fjögur svefnherbergi, 
eignin er mikið endurnýjuð, 
mjög góður garður hannaður 
af fagmanni m.a. heitur 
pottur. V. 52,5m. Mögul. 
að taka minni eign upp 
í kaupverð helst á sömu 
slóðum.  
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Freyjubrunnur. afh. við kaupsamning.

Til sölu þrjú ca. 190 fm. 
raðhús á tveimur hæðum 
ásamt 30 fm. bílskúr. Húsin 
afh. tilbúin að utan, lóð 
grófjöfnuð.Komin timbur-
verönd. Fjögur svefnherber-
gi. Að innan rúmlega tilbúið 
til innréttingar,golfhiti  
V. frá 48,5m. Mögul. að 
taka eign upp í kaupverð.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Melabraut  11  Seltjarnarnesi - Sér verönd.

Opið hús Sunnudaginn 
16.11. að Melabraut 11 á 
milli 16 og 16-30. 
Um er að ræða mjög góða 
110,7 fm.jarðhæð með 
sér inngangi og sér suður 
verönd. Hæðin er mikið 
endurnýjuð m.a. nýtt eldhús 
og tæki, parket á flestum 
gólfum. Þrjú svefnherbergi.
Að utan er húsið nýlega 
allt endurnýjað. V. 38,9m.
Nánari upplýsingar veitir 
Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Öldugrandi  laus strax.
Opið hús Laugardaginn 
15.11 á milli 14 og 14-30 
að Öldugranda 7.
Um er að ræða góða 56,2 
fm. íbúð með sér inngangi 
ásamt 28,8 fm. stæði í 
bílskýli. Íbúð er talsvert 
endurnýjuð og öll nýlega 
máluð.V. 25 miljónir. 
Áhv. ca. 20,7m. við Íbúðar-
lánasjóð. 

Nánari upplýsingar veitir Ellert sölumaður 893-4477 eða ellert@valholl.is

Bakkasel 14 endahús góðar leigutekjur.

Opið hús Sunnudaginn 
16.11 á milli 16 og 16-30 
að Bakkaseli 14. 
Í einkasölu gott 241,1 
fm. endaraðhús ásamt 
22,6 fm. bílskúr samtals 
263,7fm. Eignin er talsvert 
endurnýjuð m.a nýtt eldhús, 
mjög góður garður, tvær 
litlar íbúðir í kj. góðar 
leigutekjur.V. 49,9 m. 
Mögul. að taka minni eign 
upp í kaupverð. Nánari 
upplýsingar veitir Ellert 
sölumaður 893-4477 eða 
ellert@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
Sölustjóri

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
Sölumaður

Erlendur  
Davíðsson  
s: 897-0199 
Lögg.fast.Sali

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
Skrifstofustjóri 

Garðar
Kjartansson 
s: 853-9779
Sölumaður

Vilborg
Gunnarsdóttir 
s: 891-8660
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölumaður

G. Andri 
Guðlaugsson
s: 662-2705
Sölumaður/Lögfr.

Eiríkur Þór 
Björnsson
s: 846-8487
Sölumaður

Erum með í sölu nokkrar byggingarlóðir fyrir fjölbýli, 
frá 4 íbúðum og upp í 52 íbúðir

• Samtals 113 íbúðir, mögul. að taka hluta. 
• Lóðirnar eru með teikningum og öll gatnagerðargjöld greitt.

Nánari uppl. veita Ellert 893-4477 eða Heiðar 693-3356

Vantar fyrir eldri konu sem búin er að selja stóra 2ja 
eða 3ja herbergja íbúð í Kópavogi

Helst í Gullsmára – Lautasmára – Núpalind – Fífulind –  
Hamraborg – Furugrund.

Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.

Verð við símann  

alla helgina, 

Ellert s: 893-4477



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Friggjarbrunnur 5 - 113 Reykjavík
Stórt og falleg íbúð með stórum svölum mót 
suðri og vestri og miklu útsýni yfir Úlfarsárd-
alinn, stæði í bílageymslu.
Vönduð gólfefni og innréttingar. 

Verð: 43.500.000

138
m2.

 Opið hús sunnudaginn 16.nóv kl 16:00 - 16:30

4
herb.

OPIÐ
HÚS

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Lautarsmári 22 - 201 Kópavogur
Snyrtileg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 
eftirsóttum og fjölskylduvænum stað í hjarta 
Kópavogs. Íbúðin er 113 fm í heildina, þar af 
geymsla 9.3 fm.

Verð:  34.500.000

Skipasund 14
Snyrtileg 57,7 fm, 2ja herbergja kjallaraíbúð með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi við Skipasund í Reykjavík. 
Flísalagt andyri, gangur með ljósu parketi. Stofa 
með ljósu parketi. Eldhús parketlagt, nýleg snyrti-
leg innrétting. 

Verð: 19.900.000

57,7
m2.

 Opið hús Sunnudaginn 16. nóv. kl 16:30 - 17:00

Opið hús mánudaginn 17.nóv kl 17:30 - 18:00

4
herb.

113
m2.

OPIÐ
HÚS

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Kjarrmóar 45 
Fallegt endaraðhús á eftirsóttum stað í Garðabæ.  
Skv þjóðskrá er húsið skráð 105,5 fm. 4 svefn-
herbergi.  Stutt er í alla helstu þjónustu. Húsið er á 
tveimur hæðum auk bílskúrsréttar. Stór sér garður 
er bak við húsið, þar af viðarverönd að hluta. 

Verð: 35.700.000

106
m2.

 Opið hús sunnudaginn. 16 nóv. kl. 15:30 - 16:00

4
herb.

2
herb.

OPIÐ
HÚS

Brandur      
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur      
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur      
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Fáfnisnes 1 – 101 Reykjavík
Fallegt einbýlishús í grónu umhverfi í Skerjafirðinum.
Húsið er sjarmerandi einbýlishús með sterkan karakter
frá 7. og 8. Áratugnum þar sem haldi hefur verið í
upprunalegan stíl. Stór herbergi með fataherbergjum
inn af, 3 baðherbergi, 3 stofur og stór bílskur.

Verð: 89.000.000

Grímshagi 3
Sérlega glæsilega efri sérhæð í fallegu tvíbýlishúsi 
byggðu 1981 á afar eftirsóttum stað við Gríms-
haga í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin skiptist í íbúð 
185,6 fm, bílskúr 27,4 fm, stúdíóíbúð í kjallara ca 
50 fm og stórt geymslurými samtals 75 fm.

Verð: 84.900.000

339,6 
m2.

 Opið hús sunnudaginn 16. nóv kl 14:30 - 15:00

4-5
herb.

288,2
m2.

OPIÐ
HÚS

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

STAKFELL–STÓREIGN EHF.            FASTEIGNASALA            SKÚLATÚNI 2            105 RVK             Stakfell.is            stakfell@stakfell.is            

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS

AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

ÓMAR   
GUÐMUNDSSON
Sölumaður
gsm  696 3559

GUÐMUNDUR 
VALTÝSSON
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

GRÉTAR 
HARALDSSON Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Sölustjóri

BERGÞÓRA 
SIGURÐARDÓTTIR
Skrifstofustjóri

MATTHILDUR 
SUNNA 
ÞORLÁKSDÓTTIR
Ritari

SIGRÍÐUR 
HALLGRÍMSDÓTTIR
Sölumaður
gsm 692 4700

BERTA  
BERNBURG
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

EDWIN  
ÁRNASON
Sölumaður
gsm  893 2121

EINAR S.  
VALDIMARSSON
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON Hdl.
Löggiltur 
fasteignasali

95% LÁN TIL ÍBÚÐAKAUPA - OPIÐ HÚS
Kaupendum íbúða í Vallakór 2 bjóðast nú hagstæð lán upp í allt að
95% af kaupverði. Um er að ræða viðbótarlán frá seljanda á föstum
vöxtum. Ekkert greiðslumat!

Verðdæmi:
3 herb.   87,2m², verð kr. 29,7mkr. Útb. 1.485.000
4 herb. 123,6m², verð kr. 39,0mkr. Útb. 1.950.000
4 herb. 124,2m². verð kr. 40,1mkr. Útb. 2.005.000
3 herb. 132,8m², verð kr. 41,5mkr. Útb. 2.075.000

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG 
KL. 13 - 14. VERIÐ VELKOMIN.

Vallakór 2 er vandað lyftuhús með bílageymslum  
og öllum íbúðum er skilað fullbúnum með gólfefnum.

Vallakór er í fjölskylduvænu hverfi þar sem  
stutt er í verslanir, skóla og íþróttaaðstöðu.  

Afhending íbúða er nú í haust/vetur. 
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Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

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

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

FAGRIHJALLI 44 – 200 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
-  Virkilega fallegt 181,5 fm. 6 herbergja parhús, þ.a. 24,8 fm. bílskúr.  
-  Vandaðar innréttingar og baðherbergi á báðum hæðum.  
-  Stórar suðvestursvalir með ágætu útsýni.
 4 svefnherbergi og 2 stofur.  
V. 49,9 millj.

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓP 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. NÓV. KL. 15:00 – 15:30
- 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð, alls 176,9 fm með sérinngangi.  
-  Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og sérafnotaréttur.  
-  Frábær fjöldskyldueign.  Gluggar á þrjá vegu.
-  Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.

V. 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

NAUSTABRYGGJA 2 – 110 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. NÓV FRÁ 14.00 – 14.30
- 4ra herb 139.6 fm íbúð á tveim hæðum.
- Töluvert endurnýjuð eign.
- Stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 38,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

STRAUMSALIR 9 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. NÓV. KL. 14:00 - 14:30
- Falleg og vel skipulögð 106,2 fm, 3ja herbergja jarðhæð með   
 sérinngangi í sex íbúða húsi.
- Verönd sem snýr í suðvestur og sérafnotarétt sem er um 50 fm.   
 Sólrík verönd eftir hádegi og fram á kvöld.
- Stutt í skóla og alla þjónustu. 
V. 25,5 millj.

OPIÐ HÚS

LÆKJARVAÐ 10 – 110 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. NÓV. KL. 18:00 – 18:30
- Smekkleg og skemmtileg 135,7 fm, 5 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í tvíbýli. 
- Afar fjölskylduvænt hverfi, Norðlingaholti.  Áhv. 34,4 millj. Afborgun 164 þús.
- Hellulögð sér verönd og sérgarður.

V. 39,2 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÁSBRYGGJA 2  -  110 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 15. NÓV. KL. 15:00 – 15:30
-   Virkilega falleg 55,9 fm. 2ja herbergja íbúð á jarð.
-  60 fm. suðurverönd
-  Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.

V. 22,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

SKÓGARÁS 2 – 110 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. NÓV. KL. 16.30 – 17.00
- Falleg 87,5 fm 3ja herb íbúð.
- Opin íbúð með útsýni yfir Elliðaárdalinn.
- Séð um garð og sameign.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
 V. 24,9 millj.

OPIÐ HÚS



| ATVINNA | 

Unubakki 17 Þorlákshöfn - 
Atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir iðnaðarmenn, skipaútgerðir ofl.

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Mjög góð iðnaðarbil með stórum innkeyrsludyrum (4,5 x 4 m) og mikilli 
lofthæð á góðum stað í Þorlákshöfn til sölu. Hiti er í steyptum gólfum 
og mjög sterkt rafmagn er inn í húsin. Eins er innangengt í húsin frá 
bakdyrum. Öll bil með sér rafmagnstöflu, góðum lagnaleiðum,  
lýsingu í sal og útilýsing kominn. Auðveld kaup    VERÐ : TILBOÐ
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Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 - Fax 527 1718

Opið hús sunnudaginn 16.Nóv 15:00-15:30

Elísabet Agnarsdóttir,  
lögg. fasteignasali  

Helga Pálsdóttir, 
sölufulltrúi

BRÚ fasteignasala kynnir einstaklega vel skipulagt 5 herbergja einbýlishús 
ásamt bílskúr á einni hæð.  Húsið er innst í botnlanga í hlíðinni fyrir ofan 
golfvöll GKG með 4 rúmgóðum svefnherbergjum  og stórkostlegu útsýni.  
Sólpallur með skjólveggjum fyrir framan hús. Möguleiki er á fimmta 
svefnherberginu.  V. 74, 5 millj. Allar upplýsingar veitir 
Helga Pálsdóttir í síma 822 2123 eða helga@brufast.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16 NÓV Í 
ÖLDUSÖLUM 9 FRÁ KL 16:30 TIL 17:00 

ÖLDUSALIR 9.  201. KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  

Sölusýning sunnudaginn 16 nóvember
milli 16:00 og 16:30

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

Sólheimar 25

Haraldur
Sölufulltrúi
Sími 783-1494
haraldur@domusnova.is

Stærð: 85.2fm
Herbergi: 2
Byggingarár: 1962
Fasteignamat: 22.100.000

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Falleg 3ja herbergja íbúð á 7. hæð í Sólheimum með frábæru útsýni í góðu lyftuhúsi. 
Nýlegt eldhús með fallegum viðarinnréttingum og vönduðum tækjum
Baðherbergi er nýlega standsett með vegghengdu klósetti, sturtuklefa
og er flísalagt í hólf og gólf   tengi er fyrir þvottavél.
Tvennar svalir eru í íbúðinni.

Verð 28.900.000

Brekkustígur 8
101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 84,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1959

Fasteignamat: 19.600.000

Verð: 25.900.000
Snyrtileg og talsvert endurnýjuð íbúð að Brekkustíg 8, 101 Reykjavík. Húsið er á horni Brekkustígs og
Öldugötu. Hús og sameign í góðu ástandi.

Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignar 79,2 fm. Sér geymsla í sameign óskráð
5,6 fm. og því samanlögð stærð 84,8 fm. Íbúðin er skráð þriggja herbergja en nýtt sem tveggja
herbergja í dag.

Lind

Stefán Jarl
Lögg. leigumiðlari

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

stefan@remax.is

hannes@remax.is

Magnús Már
Sölufulltrúi

magnus@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 16 NÓV KL.15-15.30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

8929966

699 5008

699-2010

Lynghagi 17
107 Reykjavík
Einbýli með 2 auka íbúðir

Stærð: 295,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 78.850.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
RE/MAX Alpha kynnir: Veglegt einbýlishús við Lynghaga í Reykjavík. Fullbúin 50m2 íbúð er í kjallara
með sér inngang. Við húsið stendur bílskúr og 45m2 stúdíóíbúð með útgengi út í fallegan garð. Húsinu
er vel við haldið og búið er að endurnýja lagnir, þak og glugga. Einstök eign á þessum vinsæla stað.
Bókið skoðun hjá Davíð Ólafssyni í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16. nóv kl. 14:00-14:30

897 1533

Hólabraut 17
220 Hafnarfjörður
Falleg 4ra herb með bílskúr

Stærð: 138,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 28.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
RE/MAX LIND & Gunnar Valsson kynna: Mjög fallega og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð ásamt
bílskúr á 3.hæð við Hólabraut 17 í Hafnarfirði.

Lind

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

SUNNUDAGINN 16.NÓV FRÁ 14:00 - 14:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

699-3702

Silfurteigur 2
105 Reykjavík
Glæsileg íbúð í Teigunum 

Stærð: 111,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Fasteignamat: 25.500.000

Verð: 34.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 3.herbergja íbúð kjallara í glæsilegu þriggja íbúða steinhúsi með
sérinngangi. Mjög rúmgóð herbergi og stofa. Nýlega endurnýjað bað og eldhús. Nýleg gólfefni á
flestum rýmum, harðparket og flísar. Tveir inngangar. Innangengt í sér þvottahús. Húsið var allt
sprunguviðgert og blettað að utan sumarið 2014.
Allar nánari upplýsingar veitir Bjarni í síma 662-6163

Lind

Þórunn Gísladótt
Lögg. fasteignasali

Bjarni Blöndal
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

bjarni@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.NÓV FRÁ 15-15:30

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

510 7900

6626163
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