
SJÚKRALIÐI

Sjúkraliði óskast í sumarafleysingu  
við sjúkrahúsið Vog.

Upplýsingar veitir: Þóra Björnsdóttir 
hjúkrunarforstjóri Vogs thora@saa.is 

VAKTSTJÓRA 
Í FULLT STARF. VIÐKOMANDI ÞARF 

AÐ HAFA RÍKA ÞJÓNUSTULUND OG 

GETA UNNIÐ SJÁLFSTÆTT. 

Áhugasamir hafi samband með því að senda póst 
á netfangið nings@nings.is eða leggi inn umsókn 

á www.nings.is/atvinna

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA

Bifreiðaverkstæði  til leigu 
                     

Fullbúið bifreiðaverkstæði með öllum tækjum 
og verkfærum til leigu frá 1 júlí 2015.

Staðsetning í nýju 360m2  húsnæði 
að Njarðarbraut 1 Reykjanesbæ.

Áhugasamir hafi samband í síma 892 8808

Hótel miðsvæðis í Reykjavik óskar eftir 
að ráða vanan smið í fulla vinnu í viðhald og 
endurbætur á húsnæði hótelsins. Dagvinna. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Viðkomandi þarf að vera vel skipulagður, 

stundvís og þægilegur í öllum samskiptum. 
Umsóknir sendist á  

box@frett.is merkt „Smiður-1403“

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

FINANCIAL DATA.   ENRICHED

Your main task will be to provide support to your colleagues with their 
IT challenges in a busy day. It can be anything from troubleshooting 
networks, computers, server, software and smartphones to maintenance, 
operate and upgrading servers.
You have some work experiencing with Microsoft AD, office network 
and daily user support.
Any practise with Cisco, Office 365, scripting is a plus.

Application deadline: March 23

Please send your CV and cover letter in English 
to careers@meniga.com

Meniga is 
looking for
System Administrators

System administrator 

Experienced system administrator 

Your daily tasks will be manage our internal Microsoft environment, 
maintaining our network and support our developer. 
You have experience within Microsoft´s Active Directory, PowerShell 
and other scripting, auto deployment and Microsoft System Center 
or similarly. 
Any practise with Cisco, Office 365 is a plus.

We expect you to be service minded, able to work independently and 
take responsibility for your own tasks. You will have to be a team 
player who can work with others and communicate with end users 
and technicians around you. You also have to have the ability to 
immerse yourself and have a sense of humour– and last but not least, 
you are expected to thrive on having a busy workday.

You will join an extremely talented, fun and problem solving group, 
dedicated to providing our customers with next generation online 
banking and data analytics platform.

www.meniga.is

Meniga is the market leader in Personal Finance Management 
solutions in Europe, with PFM platform sales in over 15 countries.



| ATVINNA | 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg umsjón með lager, m.a. skráningu 

birgðabókhalds og umsjón með strikamerkingum.

• Móttaka og afhending á vörum.

• Þjónusta við viðskiptavini lagers.

• Umsjón með umhirðu lagersvæðis og tækja.

• Þátttaka í verkefnum sem tengjast 
heildarskipulagi lagermála hjá félaginu.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir
• Sjálfstæðum og skipulögðum vinnubrögðum.

• Reynslu af lagerstörfum.

• Reynslu af notkun sölu- og lagerkerfa. 
Þekking á Dynamics AX er kostur.

• Mjög góðri tölvufærni.

• Hæfni í samskiptum.

• Metnaði til að ná árangri í starfi.

• Góðu líkamlegu atgervi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2015. Umsækjendur 
eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent 
Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi  
í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir capacent.is) og Elín Friðjónsdóttir  
(elin.fridjonsdottir capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir 
uppbyggingu flutningskerfisins. Landsnet stýrir jafnframt 
raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur 
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið 
þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild, sterka samfélagsvitund 
og er í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet leggur 
áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

Umsjónarmaður 
lagers

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Landsnet leitar að öflugum einstaklingi í starf umsjónarmanns lagers. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúin(n) að sinna útköllum utan hefðbundins vinnutíma. Starfið heyrir 
undir innkaupastjóra í deild fjármála.

Óskum eftir að ráða  
smiði, rafvirkja og kranamann

Áhugasamir hafi samband við  
Jónas í síma 660 2407 eða jonas@verktaki.is 

 STARFAKYNNING 23. MARS Á CENTERHOTEL PLAZA REYKJAVÍK

 HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á 
AÐ STARFA Í NOREGI?

EURES ráðgjafar frá Noregi kynna atvinnutækifæri ásamt fulltrúum eftirtalinna fyrirtækja og sveitarfélaga: 

EURES evrópsk vinnumiðlun í Noregi í 
samstarfi við EURES á Íslandi stendur fyrir 
starfakynningu mánudaginn 23. mars 
kl. 15:00-20:00 í fundarsal á jarðhæð 
Centerhotel Plaza við Aðalstræti 4. 

Kynningin er öllum opin og ókeypis en einkum er eftirspurn eftir smiðum, 
vélvirkjum, kokkum, kennurum á grunnskólastigi, skjúkraliðum, málurum, 
pípulagningarmönnum, verkfræðingum (skipa), verkstjórum (suðu- og 
málmiðnaðarmenn), starfsmönnum í jarðvegsvinnu, rafvirkjum, bifvéla-
virkjum, starfsmönnum við steypusögun, gröfumönnum, verkefnisstjórum 
í byggingariðnaði, starfsmönnum í fiskeldi, hjúkrunarfræðingum, 
barþjónum, starfsfólki á veitingahús og iðnverakmönnum í reykhús (lax).

Nánari upplýsingar um störf má finna á 
heimasíðu EURES á Íslandi www.eures.is. 

Solund Verft  -  www.solundverft.no 
Solund kommune  -  www.solund.kommune.no 
Match Bemanning  -  www.matchbemanning.no 
Din Bemanning Partner  -  www.db-partner.no 

JobZone – Helgeland, Bodø og Lofoten  -  www.jobzone.no 
Svanøy Havbruk/Salmon Group  -  www.salmongroup.no
Sykehus Telemark  -  www.sthf.no
XL Diner  -  www.xlgroup.no  
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 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Microsoft Dynamics NAV sérfræðingar

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

Nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Óskum eftir að komast í samband við reynda Microsoft Dynamics NAV forritara og ráðgjafa. 
Mikil tækifæri í boði fyrir NAV sérfræðinga sem hafa náð góðum árangri í starfi.

Óskum eftir að ráða

Járnsmiði
vönum ryðfrírri smíði.

Kunnátta í rennismíði æskileg.

Upplýsingar gefur gefur Svanþór í síma 849-5846

Stálnaust sérhæfir sig í smíðum á færiböndum og ýmsum lausnum fyrir  
matvælaiðnaðinn, ásamt því  að annast alla aðra smíði úr ryðfríu stáli og áli. 

Einnig bjóðum við uppá vatnsskurð á flestum efnum.
svanthort@stalnaust.is

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- otg útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

365 ÓSKAR EFTIR ÖFLUGUM SÖLU- OG 
MARKAÐSFULLTRÚA Á FM 957 OG X977
Frekari upplýsingar veitir Svanur Valgeirsson, 
auglýsinga- og mannauðsstjóri, svanur@365.is. 
Áhugasamir sæki um á 365midlar.is. 
Umsóknarfrestur er til 21. mars 2015. 
 
Fyllsta trúnaðar er gætt varðandi umsækjendur.
 

Starfið felst í sölu og ráðgjöf á auglýsingum á stöðvarnar. 
Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund.
Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri fyrir metnaðarfullt fólk

Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. mars 2015.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

m 
t.is

Orkubú Vestfjarða - spennandi störf
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða kraftmikla einstaklinga til starfa á veitusviði.  Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu 
fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt! Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum 
ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar.  Starfsmenn eru um 65 talsins og er hópurinn samheldinn og metnaður 
mikill.  Höfuðstöðvar Orkubúsins eru á Ísafirði.  Leitað er að  einstaklingum í vinnuflokk sem er með starfsstöð á Patreksfirði.

Starfssvið: 
• Daglegur rekstur hitaveitu og kyndistöðvar
• Viðhald og nýframkvæmdir í veitukerfi
• Rekstur og viðhald díselvéla
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur: 
• Vélstjórnarmenntun 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni 

Starfssvið: 
• Daglegur rekstur flutnings- og dreifikerfis
• Nýframkvæmdir
• Viðhald á há- og lágspennubúnaði
• Reglubundið eftirlit í veitukerfi
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni á veitusviði 

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í rafvirkjun/rafveituvirkjun 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Almenn tölvufærni

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru 
því hvött til að sækja um 
störfin.

Vélfræðingur - Vélstjóri Rafvirki - rafveituvirki

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600



Vélvirkjar og bifvélavirkjar
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða færa vél- og/eða bifvélavirkja til starfa í fjölbreytt störf innan fyrirtækisins. Boðið er upp á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða á Mercedes-Benz og 

Kia bifreiðum í húsnæðum Öskju við Krókháls og Klettháls í Reykjavík. Askja býður upp á virka þjálfun og endurmenntun starfsmanna samkvæmt gæðastöðlum framleiðenda sem eru þeir 

fremstu í heiminum í dag. 

 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

   
 

  

Vilt þú vinna hjá öflugu bílaumboði?

Ábyrgð og verkefni:
  •  Öll almenn viðhalds- og viðgerðarvinna
  •  Meðhöndlun bilanagreininga
  •  Miðlun þekkingar til starfsfélaga
  •  Starfa eftir öryggisreglum Öskju
     og gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur:
  •  Sveinspróf í bifvélavirkjun og/eða haldbær reynsla
     af störfum bifvélavirkja
  •  Gilt bílpróf, meirapróf kostur
  •  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
  •  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  •  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
  •  Almenn tölvukunnátta
  •  Góð enskukunnátta
  •  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér
     tækninýjungar

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga frá

kl. 8:00 - 17:00 og föstudaga frá kl. 8:00 - 16:00.

Atvinnubílaverktæði

Ábyrgð og verkefni:
  •  Öll almenn viðhalds- og viðgerðarvinna
  •  Meðhöndlun bilanagreininga
  •  Miðlun þekkingar til starfsfélaga
  •  Starfa eftir öryggisreglum Öskju
     og gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur:
  •  Sveinspróf í bifvélavirkjun og/eða haldbær reynsla
     af störfum bifvélavirkja
  •  Gilt bílpróf
  •  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
  •  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  •  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
  •  Almenn tölvukunnátta
  •  Góð enskukunnátta
  •  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna sér
     tækninýjungar

Vinnutími á verkstæðum er mánudaga til fimmtudaga frá 

kl. 8:00 - 17:00 og föstudaga frá kl. 8:00 - 16:00.

Fólksbílaverkstæði

Umsóknir óskast sendar á netfangið
atvinna@askja.is

Umsóknarfrestur er til 29. mars 2015. 

Ábyrgð og verkefni:
  •  Framkvæmd söluskoðana
  •  Miðlun þekkingar til starfsfélaga
  •  Starfa eftir öryggisreglum Öskju og
     gæðakröfum framleiðenda

Hæfniskröfur:
  •  Haldbær reynsla af störfum bifvélavikja
  •  Gilt bílpróf
  •  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
  •  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  •  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska og stundvísi
  •  Góð almenn tölvukunnátta
  •  Góð íslensku- og enskukunnátta

Vinnutími í söluskoðunum er alla virka daga frá kl. 8:00 – 17:00.

Söluskoðanir

Bílaumboðið Askja ehf • Krókhálsi 11 • 110 Reykjavík • Sími 590-2100 • askja@askja.is Nánari upplýsingar veitir gæða- og mannauðsstjóri Öskju, 

Erla Sylvía Guðjónsdóttir (esg@askja.is)

Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. mars.

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

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og/eða þjónustustörfum æskileg
• Frumkvæði og metnaður
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði og enskukunnátta er kostur
• Samviskusemi og reglusemi

Starfssvið
• Afgreiðsla, sala og þjónusta við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Drangey í Smáralind óskar eftir að ráða starfsmann

Drangey er verslun sem sérhæfir sig í að bjóða gott úrval af töskum, seðlaveskjum, hönskum og ekki 
síst ferðatöskum. Verslunin var stofnsett árið 1934 og hafa eigendur alla tíð verið óhræddir við að laga 
vöruúrvalið að eftirspurn viðskiptavina hverju sinni. Nánari upplýsingar á drangey.is

Um hlutastarf er að ræða.

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. mars.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á sviði bygginga-, tækni- eða verkfræði
• Reynsla eða menntun í iðngrein er mikill kostur
• Reynsla af verkefnastjórnun er æskileg
• Rík þjónustulund og framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Greiningarhæfni, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð

Starfssvið
• Umsjón með viðhaldi og framkvæmdum á fasteignum
• Mat á ástandi eigna og viðhaldsþörf
• Kostnaðar- og gæðaeftirlit
• Samningur við verktaka og þjónustuaðila
• Önnur verkefni tengd eignaumsýslu

Reitir fasteignafélag óskar eftir að ráða verkefnastjóra til þess að annast umsýslu á viðhaldi, 
rekstri og framkvæmdum við fasteignir í eigu félagsins.

Verkefnastjóri eignaumsýslu

Reitir fasteignafélag er þjónustufyrirtæki á sviði útleigu á atvinnuhúsnæði. Reitir hafa yfir að  
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum. Viðskiptavinir Reita  
eru um 400 talsins. Þeir stærstu eru ríki og sveitarfélög, félög í eigu Haga og Icelandair Hotels.  
Hjá Reitum starfa um 20 manns.
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SIGURLAUG 
SVERRISDÓTTIR 

Á ION 
LENDIR 

ALLTAF Á 
FÓTUNUM

ÞAÐ HELSTA Á 
HÖNNUNARMARS

GÓÐGÆTI 
ÚR ELDHÚSI  

HELGU MOGENSEN

SÉRB�Ð 
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Sagnaminni af steppunum 

norðan Svartahafs og 
Kaspíahafs?

AFTAKAN: Þýskur hermaður stillir sér upp með fórnarlömbunum

1157–1199

París 1793: 
Robespierre sendi 

Danton undir 
fallöxina

Þjóðarmorð á 
Armenum

Njósnir, 
uppljóstranir, 

tilræði
KVENNJÓSNARAR 

Í NORÐRI

Ríkharður I dvaldi aðeins hálft ár á Englandi 
en lét til sín taka í Landinu helga

Uppreisn gyðinga 167 f.Kr.

Hröktu 
Grikkina 

á brott

NR 3/2015      1.695 kr.

Sagnaminni a
SINFJÖTLI

á lðí ð ð á áí ð i ð i ál á á

5 690691 200008

10. tbl. 77. árg. 12. mars 2015 1295 kr. Fermingar

SVANA OG HELGA 
BJÖRG ÆTLA AÐ HALDA 
STRESSLAUSA VEISLU

„Hennar dagur 
og hún ræður“
ÆTLAR AÐ NOTA FERMINGARPENINGANA 
Í SUMARBÚÐIR Á SPÁNI

Kjólar, fínerí 
og fylgihlutir

Föt fyrir
 FERMINGARDRENGI 

Listilega skreyttar
 FERMINGARTERTUR

ÓLI ÖRN ATLASON 
SÁLFRÆÐINGUR
„Ein saklaus 
mynd getur 
haft slæmar 
afleiðingar“

HJÓNIN BOGI OG ERLA 
SAMAN Í 60 ÁR
„Ég gat ekki hugsað 
mér að missa fleiri 
svo ég giftist honum“ 

Í ÍÞRÓTTASKÓLA 
FJÖLSKYLDUNNAR 

SNÝST ALLT UM 
LEIK, HREYFINGU 

OG SAMVERU

Hár og förðun FYRIR 
FERMINGARSTÚLKUR 

Nr. 9 5. mars. 2015 Verð 1.295 kr.

GAFST UPP
Á GARÐABÆ

9 771025 956009

Dorrit í rússneskum 
kósakkastíl:

ALDREI 
FEGURRI

ÍVAR FANN 
ÁSTINA

Glitrandi stjörnur 
á árshátíð 365:

Ásdís Halla selur 
glæsihöllina:

VILL 165 
MILLJÓNIR

Hryllileg átröskun Heiðu:

SJÁIÐ 
MYNDA-
ALBÚMIÐ

HORMÓNASPRENGJA 
Í GUNSMOKE

Gulltenórinn 
Kristján Jóhannsson:

HEITASTI 
PIPARSVEINNINN

Kjartan Atli 
er sjóðandi:

Ingvi Hrafn í ofsastuði: FALLEGUSTU MÆÐGURNAR 
Í RIMAHVERFINU

Anna, Tinna og Embla:

Glæsilegasta reiðhöll 
landsins vígð:

EDDA STOLT 
AF SYNINUM

Selena!
Innblástur frá

NAMMI-

Próf: 

NAMMIMI

Próf: órrróóff: 

NAMMI
GRÍS?
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LISTAMAÐUR OG 
LÖGFRÆÐINGUR Í 
MIÐBÆNUM

GLÆSIHÖLL Í 
GARÐABÆ

EINA ALVAR AALTO 
HÚSIÐ Í FRAKKLANDI

GULLFALLEGT HEIMILI 
UNNAR SIGURÐARDÓTTUR INNANHÚSSHÖNNUÐAR 

NÝ OG 
   

HÖNNUN 

5 690691 160005

3. tbl. 2015, verð 1.995 kr.m.vsk.

www.gestgjafinn.is

BLEIKT 
BARNAAFMÆLI

EINFALDLEGA
OLÍA

FLOTTIR OG GÓÐIR
SMÁRÉTTIR

MEXÍKÓSK VEISLA
- litrík og ljúffeng

ÍSBJÖRN, FISKUR 
OG LJÓN

Hvað geta 
börnin í 
eldhúsinu?

Leiðsögn
um Lissabon

Tiramisu 
- skref fyrir skref

Agresso ráðgjafi

Fjármálaskrifstofa / Bókhaldsdeild

Bókhaldsdeild Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar rekur bókhaldsþjónustu vegna A-hluta borgarsjós þ.e. Aðalsjóðs, 
Eignasjóðs og Bílastæðasjóðs, móttöku og bókun reikninga, afstemmingar ofl. og skapar yfirsýn yfir rekstrarþætti innan 
borgarinnar sem koma beint eða óbeint með upplýsingar inn í fjárhagsbókhald borgarinnar, þar með talið frá öðrum kerfum.   
Bókhaldið hefur einnig eftirlit með þessum þáttum og upplýsir ábyrgðaraðila um hugsanlega formgalla og skekkjur sem kunna 
að koma upp.  Bókhaldsdeild hefur einnig umsjón með Agresso fjárhagsbókhaldskerfi Reykjavíkurborgar, þjónustu við not-
endur, kennslu, uppsetningu samþykktarferla, ráðgjöf og samræmingu á notkun Agresso.

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við Agresso fjárhags- og 
upplýsingakerfi. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli sam-
skiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnu-
brögð og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Þátttaka í daglegum rekstri Agresso þjónustu  
 Reykjavíkurborgar
• Teymisvinna með öðrum sérfræðingum Agresso
• Möguleg verkefnastjórnun nýjunga og eftirfylgni
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna Agresso
• Samþætting kerfa
• Innleiðing nýjunga
 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði,  tæknifræði  
 eða sambærileg menntun og/eða yfirgripsmikil þekking á   
 Agresso eða öðrum bókhaldskerfum. 
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Greiningarhæfni
• Þekking á SQL æskileg
• Þekking á rafrænum ferlum og rafrænum reikningum æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 29.mars 2015.

Nánari upplýsingar veita Jónas Skúlason, deildarstjóri Bókhaldsdeildar í síma 411 3701, netfang:  jonas.skulason@reykjavik.is og 
Snorri Snorrason, Agresso sérfræðingur í síma 411 3745, netfang:  snorri.snorrason@reykjavik.is

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

Verkfræðingur
Trivium ráðgjöf leitar að jákvæðum og metnaðarfullum verkfræðingi með M.Sc. próf í hljóðverkfræði. 

Ekki er gerð krafa um starfsreynslu en mikil áhersla lögð á að umsækjandi geti unnið sjálfstætt í verkefnum 
félagsins, bæði á Íslandi og í Noregi. Umsækjandi sé góður í mannlegum samskiptum, vel ritfær, 

hafi  gott vald á íslensku, a.m.k. einu Norðurlandamáli og ensku.

Trivium ráðgjöf er í samstarfi  við VSÓ ráðgjöf og er skrifstofa félagsins í Borgartúni 20.

Upplýsingar um starfi ð veitir Ólafur Hjálmarsson verkfræðingur (netfang: olafur@trivium.is).

Umsóknum skal fylgja stutt lýsing á náms- og starfsferli ásamt meðmælum. Þessi gögn skulu send ásamt umsókn með 
tölvupósti á netfangið olafur@trivum.is fyrir 7. apríl nk. Öllum umsóknum og fyrirspurnum verður svarað. 

Fyllsta trúnaðar er gætt.

Stöður sérfræðinga
Hafrannsóknastofnun auglýsir þrjár stöður sérfræðinga. 
Um er að ræða eina stöðu sérfræðings í uppsjávarfiskum 
með áherslu á bergmálsmælingar og stofnmat, og tvær 
stöður sérfræðinga í botnfiskum með áherslu á líffræði og 
stofnmat. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi framtíðarstörf 
þar sem umsækjendum er ætlað að stýra rannsóknum á 
ofangreindum sviðum. Starfsstöð er í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða doktorspróf í fiskifræði/sjávarlíffræði
• Reynsla af rannsóknavinnu og stofnstærðarútreikningum
• Reynsla af notkun gagnagrunna og gagnaúrvinnslu
• Góð þekking í tölfræði og stærðfræði
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að 
   miðla upplýsingum

Um er að ræða fullt starf og eru laun samkvæmt kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl n.k. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skal senda 
á póstfangið hafro@hafro.is. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur S. Ástþórsson 
(osa@hafro.is, sími 5752000), aðstoðarforstjóri rannsókna.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsam-
lega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar teng-
ist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. 
Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsókna 
skip og hefur að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Haf- og fiskirannsóknir í þágu þjóðar
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir töluglöggum og brosmildum starfsmanni í þjónustuver

 

 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni:

20132010
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

oryggi.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eva Helgadóttir. Umsókn skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is merkt „Þjónustufulltrúi“.  
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt 
kynningarbréfi.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.  
Öllum umsækjendum verður svarað.
 
Umsóknarfrestur: 
Til og með 27. mars 2015

• Viðkomandi þarf að vera sérfræðingur í reikningagerð 
  og afstemmingu verkefna
• Reynsla á því sviði mjög æskileg, helst úr tæknigeiranum
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
• Þekking á Navision Attain æskileg 
• Kostur að viðkomandi hafi lokið almennu skrifstofunámi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og jákvæðni

• Reikningagerð, útreikningar og afstemming verkefna
• Þátttaka í öðrum verkefnum þjónustuvers
• Svara fyrirspurnum viðskiptavina samkvæmt þjónustu- 
  og gæðamarkmiðum

Öryggismiðstöðin  |  Askalind 1  | Kópavogur  |  Sími 570 2400  |  oryggi.is

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og velferðarmálum fyrir 

fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á undanförnum árum hlotið 

viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.

Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

Helstu verkefni:
• Ráðgjöf við innri viðskiptavini á sviði innkaupamála
• Aðstoð við og eftirlit með gerð útboðsgagna 
• Framkvæmd og úrvinnsla útboða
• Eftirlit með innkaupum
• Gerð innkaupa- og verksamninga

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla af innkaupum nauðsynleg
• Þekking á útboðsgögnum vegna útboða 
• Þekking á lögum/reglum er varða opinber innkaup æskileg
• Reynsla af samningagerð æskileg

Verkefnastjóri innkaupamála verður leiðandi í að efla 
innkaupahlutverk sviðsins, sem felst meðal annars 
í yfirumsjón með framkvæmd, samræmingu og þróun 
innkaupa, auk þess að aðstoða innri viðskiptavini og 
veita þeim ráðgjöf við innkaup. 

Umsóknir:

Nánari upplýsingar um starfið veitir deildarstjóri fjárreiðudeildar, 
Ingi J. Erlingsson á netfangið ingi.erlingsson@isavia.is.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.isavia/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2015.

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

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

Verkefnastjóri
innkaupamála
Isavia leitar að öflugum starfsmanni á fjármálasvið félagsins 
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Safnstjóri Listasafns Reykjavíkur

Menningar- og ferðamálasvið

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

Laus er til umsóknar staða safnstjóra Listasafns Reykjavíkur. 
Um safnið:
Listasafn Reykjavíkur hýsir þrjú megin söfn í þremur sýningarhúsum; safn Ásmundar Sveinssonar í Ásmundarsafni, safn 
Jóhannesar Kjarvals á Kjarvalsstöðum og safn verka Erró í Hafnarhúsi.  Safnið skal einnig safna, skrá, varðveita og sýna svo 
fullkomið safnið íslenskrar myndlistar sem unnt er; rannsaka og sinna fræðslu um myndlist m.a. með fjölbreyttu sýningarhaldi, 
fyrirlestrum, leiðsögn, útgáfustarfsemi og útlánum verka og stuðla þannig að því að borgarbúum og öðrum gestum safnsins sé 
gert kleift að fylgjast með helstu straumum og stefnum í myndlist innanlands og á alþjóðavettvangi. 

Listasafn Reykjavíkur hefur jafnframt umsjón með myndverkum á almannafæri í eigu borgarinnar.  

Listasafn Reykjavíkur starfar samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 og lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa 
nr. 57/2011, siðareglur ICOM - Alþjóðaráðs safna, menningarstefnu, ferðamálastefnu og samþykktir Reykjavíkurborgar. 
Sjá nánar um hlutverk og starfsemi á safnsins http://www.listasafnreykjavikur.is.

Ábyrgðarsvið safnstjóra:
• Listrænn stjórnandi með ábyrgð á sýningadagskrá og 
 annarri faglegri starfsemi safnsins í samræmi við 
 alþjóðlegar siðareglur, lög og samþykktir.
• Ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu safnsins. 
 Undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál og 
 framkvæmd ákvarðana menningar- og ferðamálaráðs og 

borgaryfirvalda sem að safninu snúa.  
• Safnstjóri skipuleggur þjónustu safnsins gagnvart 
 borgarbúum og gestum.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Víðtæk þekking á innlendri og alþjóðlegri myndlist.
• Góð þekking á starfsemi og rekstri listasafna. 
• A.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla.
• Reynsla af alþjóðlegri samvinnu á vettvangi myndlistar.
• Sannfærandi leiðtogahæfileikar, frumkvæði og 
 skipulagshæfni.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tungumálakunnátta og mikil hæfni til að setja fram mál 
 í ræðu og riti.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er kostur. 

Umsókn skal gera grein fyrir hvernig umsækjandi mætir öllum ofangreindum kröfum. Jafnframt er óskað eftir greinargerð að 
hámarki 2 A4 bls. þar sem umsækjandi lýsir framtíðarsýn sinni fyrir Listasafn Reykjavíkur.

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkur-
borg. Sviðsstjóri ræður safnstjórann til fimm ára að höfðu samráði við menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar og getur 
ákveðið að framlengja ráðningu safnstjóra einu sinni til næstu fimm ára.

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og skyldur 
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg.   

Nánari upplýsingar veita: 
Sviðsstjóri svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og skrifstofustjóri rekstrar og mannauðsmála berglind.olafsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl nk. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 15. ágúst nk.  
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Bláskógabyggð auglýsir lausar til 
umsóknar tvær stöður skólastjóra, 

aðra í Bláskógaskóla á Laugarvatni 
og hina í Reykholti

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik- og grunnskóli.  
Í skólanum eru nú 35 börn á grunnskólastigi og 24 í leikskóla-
deild. Bláskógaskóli í Reykholti er grunnskóli þar sem nú eru 
um 90 nemendur. Skólarnir tveir hafa verið hluti af sameinuð-
um Bláskógaskóla, en verða frá og með næsta hausti sjálf-
stæðar rekstrareiningar. 

Sveitarfélagið leitar að einstaklingum sem hafa áhuga á að 
leiða skólastarf þar sem stuðlað er að einstaklingsmiðuðu 
námi og fjölbreyttum, skapandi og hvetjandi kennsluhátt-
um. Áhersla er á öflugt samstarf milli heimila og skóla og 
góð tengsl við grenndarsamfélagið. Sjá nánar í skólastefnu 
Bláskógabyggðar (http://blaskoli.blaskogabyggd.is/Skolinn/
Skolastefna_Blaskogabyggdar/) og auglýsingu á heimasíðu 
Bláskógabyggðar (www.blaskogabyggd.is).

Umsóknir skulu berast skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 
801 Selfoss í síðasta lagi 27. mars næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir Valtýr Valtýsson sveitarstjóri í síma 
480 3000 eða 863 6663, netfang: valtyr@blaskogabyggd.is

Bláskógabyggð

Fasteignir Akureyrarbæjar

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða þjónustu-
fulltrúa í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf fljótlega.

Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og  
rekstrarfélag í eigu Akureyrarbæjar. 
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði 
bæjarstjórnar og hefur umsjón með öllum fasteignum í 
eigu bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og 
sala eigna, viðhald eigna og útleiga þeirra.

Starfssvið
• Umsjón með viðhaldi og endurbótum fasteigna.
• Gerð viðhaldsáætlana.
• Stýring framkvæmda.
• Eftirlit með framkvæmdum.
• Samskipti og þjónusta við leigutaka og þjónustuaðila

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

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars 2015
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STARFSSVIÐ:

 Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga frá framleiðendum

 Verkfræðiaðstoð við viðhald og daglegan rekstur flugvéla

 Umsjón með tæknigögnum er snúa að viðvarandi lofthæfi flugvéla

 Greining á upplýsingum varðandi áreiðanleika íhluta

 Samskipti við framleiðendur flugvéla og íhluta

 Verkefnastjórnun og kostnaðareftirlit

HÆFNISKRÖFUR: 

 Próf í verkfræði eða tæknifræði 

 Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur

 Þekking og reynsla á úrvinnslu áreiðanleikagagna og LEAN vinnuaðferðum  
er kostur

 Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg 

 Góðir samskiptahæfileikar

 Góð enskukunnátta í bæði rituðu og töluðu máli er skilyrði

 Öguð og vönduð vinnubrögð

 Frumkvæði og sjálfstæði 

Nánari upplýsingar veita: 
Unnar Sumarliðason I unnar@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

+  Umsókn óskast fyllt út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 22. mars 2015. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laus eru til umsóknar störf sérfræðinga í eftirfarandi stöður:
 Eftirlit með innréttingum og viðhaldi burðarvirkja flugvéla (Structures/Interior Engineer)

 Eftirlit með viðhaldi rafeindatækja flugvéla (Avionics Engineer)

 Eftirlit með og uppfærsla á viðhaldsáætlunum flugvéla (Maintenance Programmes Engineer)

VERKFRÆÐINGUR/SÉRFRÆÐINGUR

Benchmark Animal Breeding & Genetics is a new 
division created to expand Benchmark’s continued 
commitment to the aquaculture industry. This 
division, through the acquisition of salmon breeding 

in aquaculture, strengthens our position as a 
leading international supplier to the industry and 
creates a substantial platform for future growth 

appoint a Technical Services Director, which will be 
a board level appointment.

The Technical Services Director will be responsible 
for leading the technical support and customer liaison 
direction of the division with responsibility for:
• Working with customers to provide technical support  

that helps get the best performance from our stock  
and that effectively documents this.

• Designing and managing the implementation of the 
company’s performance testing facilities and product  
trials programmes. 

•  
develop our products for the future requirements of  
each of our markets.

• Working with our marketing and sales teams to help  
ensure that we communicate our product advantages  
clearly and maximize our market opportunity.

• Building a high-calibre, industry-leading team

• Playing a key role in developing new, global  
business opportunities.

The successful candidate will be an industry-recognised 
expert seeking an exciting and market-changing challenge 

and the ability to build relationships and liaise with a wide 
 

to undertake regular national and international travel.

The ability to communicate well in verbal and written 

would be preferable.

Please visit www.benchmarkplc.com  
for further company information. 

A job description and application details are available at 
www.visindi.no  or contact: Jo Skjelstad, Senior Advisor, 
Visindi Trondheim AS. Phone: +47 414 31 954

Technical Services Director
Location: Bergen, Norway or Reykjavik, Iceland
Salary: Excellent package commensurate with role

Animal Breeding
& Genetics

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

www.hagvangur.is
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HEKLA hf. er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við nýjar 
og notaðar bifreiðar. 

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

Um 120 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Vegna aukinna umsvifa óskar HEKLA eftir að ráða kraftmikinn og 
hæfileikaríkan markaðsfulltrúa til starfa á markaðssviði.

Stutt lýsing á starfi:
•  Þátttaka í markaðs- og þjónustuaðgerðum
•  Samskipti og upplýsingagjöf
•  Stafræn markaðssetning
•  Textagerð fyrir bæklinga, auglýsingar og annað markaðsefni
•  Önnur tilfallandi verkefni á markaðssviði

Hæfniskröfur
•  Menntun á sviði markaðsfræða, blaðamennsku eða sambærilegu
•  Reynsla af markaðsmálum
•  Færni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Frumkvæði og metnaður til að starfa við krefjandi og fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um starfið veitir Rúnar Hreinsson markaðsstjóri (runar@hekla.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 22. mars. Umsókn óskast fyllt á hekla.is/atvinna

MARKAÐSFULLTRÚI 

Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig 
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge 
innenfor sykehjem, hjemmesykepleie, 
respiratorteam og bofellesskap.

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god 
oppfølging. Sommerbonus fra uke 26 -33.
Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, 
og beherske norsk, dansk eller svensk språk 
godt både skriftlig og muntlig.

Tirsdag 24/3-15 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte 
på Hotel Plaza Reykjavik, og du er velkommen 
innom. 

Send oss gjerne en mail i forkant med din CV. 
Kontaktinformasjon: 

Helse Personal, post@helsepersonal.no
Tlf 00 47 902 80 287 

www.helsepersonal.no

Hótel Geysir
Ferðaþjónustufyrirtæki á einum af  

kröftugasta stað landsins.

Bókunarskrifstofa / móttaka 
Erum að leita eftir starfsmanni á bókunarskrifstofu og mót-
töku hótelsins. Sumarvinna í boði með möguleika á áfram-
haldandi starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, 
vera kraftmikill, með brennandi áhuga á ferðaþjónustu,  
ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf. 

Hæfniskröfur:
• Verður að hafa þekkingu á sölu- og móttökustarfi.
• Frumkvæði og góða hæfni í mannlegum samskiptum 

skilyrði. 
• Samviskusemi, stundvísi, áreiðanleiki.
• Tölvukunnátta þarf að vera góð, meðal annars í exel, 

word, tölvupósti og Tok bókhaldskerfi.
• Hæfni í að tjá sig bæði í tali og rituðu máli á íslensku 
 og ensku.

Þjónar / framreiðslumenn
Við leitum að þjónum/framreiðslumönnum í heilsárs- og 
sumarstörf. Um er að ræða vaktavinnu. 

Hæfniskröfur
• Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, 
 góða tungumálakunnáttu, vera stundvís, snyrtilegur 
 og heiðarlegur. 
• Reynsla af þjónustustörfum skilyrði.
• Áhugi á ferðaþjónustu og góð hæfni í mannlegum 
 samskiptum. 

Aðstoð í eldhús 
Leitum eftir aðstoðarfólki í eldhús í heilsárs- og sumarstörf. 
Um er að ræða vaktavinnu. 
Viðkomandi þarf að hafa mikinn metnað og sýna sjálfstæð 
vinnubrögð. Vera samviskusamur, stundvísi og áreiðanlegur 
ásamt því að hafa mikinn áhuga á matargerð.

Herbergisþrif / almenn þrif 
Leita eftir starfsmönnum sem hafa mikla reynslu af  
herbergisþrifum og almennum þrifum í sumarstarf.  
Um er að ræða vaktavinnu.

Boðið verður upp á ferðir fram og til baka frá 
Selfoss - Geysi kl. 08.00 - 17.00 í júní , júlí , ágúst. 

Umsóknir sendist til starf@geysircenter.is 
Vinsamlegast sendið ferilskrá með mynd og merkið 
með því starfi sem óskað er eftir.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • íslenskukennari
 • deildarstjóri
 • kennsluráðgjafi í tölvu- og 
  upplýsingatækni
 
Flataskóli
 • kennarastöður
 • skólaliði
 
Álftanesskóli
 • kennarastaða
 
Heimili fyrir fatlaða
 • sumarstörf
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Yfirþroskaþjálfi óskast
Laus er til umsóknar 80 % afleysingastaða yfirþroskaþjálfa í 
búsetuþjónustu á Akranesi. 

Um er að ræða starfstímabil, frá 23. mars 2015 til 31. des. 2015.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla og þekking á málefnum fólks með fötlun. 
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni.
• Frumkvæði og góðir skipulagshæfileikar

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars. 

Sótt er um rafrænt á heimasíðu Akraneskaupstaðar eða með 
því að skila inn umsókn í þjónustuver Akraneskaupstaðar.

Nánari upplýsingar veitir Bylgja Mist Gunnarsdóttir, 
netfang bylgja.gunnarsdottir@akranes.is eða í síma 431-1366 

milli kl. 8 – 16.
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Rafvirki 

Bygginga- og tæknideild hefur umsjón með endurbótum og viðhaldi bygginga og lóða 
Háskóla Íslands, umsjón með kerfum s.s. raf-, hita-, loftræsi- og stýrikerfum, sér um innkaup 
og viðhald á húsgögnum og búnaði ýmiskonar, auk þess að sjá um rekstur trésmíða-, 
véla- og rafmagnsverkstæðis.

Í starfi rafvirkja felst m.a. viðhald á raflögnum og almennum rafbúnaði. Leitað er að 
traustum, ábyrgum og reglusömum rafvirkja með góða almenna kunnáttu, sem getur 
unnið sjálfstætt og hefur góða tölvukunnáttu. Þjónustulund og lipurð í mannlegum 
samskiptum eru nauðsynlegir eiginleikar í þessu starfi.

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2015.

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Aðalbjörnsson, 
byggingastjóri í síma 525 4757, 
gsm 898 1433, netfang: ingoa@hi.is.

Nánari upplýsingar um starfið 
má finna á www.hi.is/laus_storf.

Bygginga- og tæknideild framkvæmda- og tæknisviðs 
Háskóli Íslands óskar eftir rafvirkja.
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Hjúkrunarstjóri á hjúkrunarsviði 
HSU á Hornafirði óskar eftir að ráða hjúkrunarstjóra á  
hjúkrunarsviði. Á hjúkrunarsviði eru 24 hjúkrunar-, 
3 sjúkra- og 6 dvalarrými. Heilbrigðisstofnunin er rekin af 
Sveitarfélaginu Hornafirði samkvæmt þjónustusamning.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Ber ábyrgð á hjúkrun, ráðgjöf og þjónustu á  
 hjúkrunarsviði
• Ber fjárhagslega ábyrgð á að rekstur sé í samræmi við 

rekstraráætlanir
• Ber ábyrgð á starfsmannahaldi í samráði við yfirmann og 

starfsmannastefnu

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði hjúkrunar.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða klínískrar 
 hjúkrunar æskileg.
• Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
• Ríkir skipulagshæfileikar, samskiptafærni, sjálfstæði 
 og frumkvæði

Umsóknarfrestur er 27. mars 2015.

Laun samkvæmt kjarasamningum hjúkrunarfræðifélags 
Íslands og Launanefnd sveitarfélaga. Upplýsingar um starfið 
veitir Matthildur Ásmundardóttir, framkvæmdastjóri HSU 
Hornafirði, sími 470-8600, matthildur@hssa.is.

Sendu okkur póst á brostu@lemon.is

 

Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík  |  Laugavegur 24, 101 Reykjavík

Lemon  |  brostu@lemon.is  |  www.lemon.is

PROTOCOL ASSISTANT

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu  
Protocol Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 28. Mars 2015. 

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Vinsamlega sendið umsókn og starfsferilskrá á: 
reykjavikvacancy@state.gov

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the  position of Protocol Assistant. The closing date for this 
postion is March 28th. 2015. 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

Emmessís ehf. leitar að starfsmannönnum með  
meirapróf til sumarstarfa í útkeyrslu og dreifingu.  

Möguleiki á framtíðarstarfi.
Við leitum að öflugum einstaklingum með meirapróf  
og góða þjónustulund þar sem útkeyrsla og dreifing er 
lokahnykkurinn á góðri sölu til viðskiptavina okkar.

Umsóknum skal skilað í tölvupósti á netfangið  
valtyr@emmessis.is og elin@emmessis.is

Starfssvið
  Greiðsla lánardrottnareikninga og fjármálagerninga
  Millifærslur milli reikninga viðskiptavina
  Greiðslur skv. fjárstýringakerfi
  Skráning bankaupplýsinga á lánardrottnaspjöld
  Samskipti við viðskiptavini og lánardrottna þeirra
  Umsjón með greiðslumiðlun Fjárvakurs
  Önnur tilfallandi verkefni innan fjárreiðudeildar

Hæfniskröfur
  Reynsla á sviði fjármála
  Mjög góð Excel þekking
  Gott tölulæsi
  Mikil þjónustulund
  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

FJÁRVAKUR

@fjarvakur.is

GJALDKERI
Gjaldkeri óskast í fjárreiðudeild fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að vera töluglöggur, 
traustur og metnaðarfullur einstaklingur. Lögð er áhersla á að viðkomandi hafi mikla 
þjónustulund og geti unnið sjálfstætt. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
  Yfirumsjón með bókhaldi viðskiptavina
  Afstemmingar og lokafrágangur í uppgjörum
  Afstemmingar og frágangur gagna til skattyfirvalda
  Skil á bókhaldi til endurskoðunar
  Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
  Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
  Þjónusta og upplýsingagjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur
  Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar- eða fjármálasviði
  Löggilding í endurskoðun og/eða löng, haldgóð reynsla 
  af störfum á endurskoðunarskrifstofu
  Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum 
 og uppgjörum stærri fyrirtækja
  Mjög góð Excel þekking
  Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
  Mikil þjónustulund og skipulögð vinnubrögð

LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI
Löggiltur endurskoðandi óskast í krefjandi starf á sviði bókhalds, uppgjörs og endurskoðunar.  
Við leitum eftir metnaðarfullum og öflugum einstaklingi í starf þjónustustjóra sem ber ábyrgð 
á bókhaldi viðskiptavina. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Spennandi störf
á fjármálasviði

Umsóknir
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu 
Fjárvakurs fjarvakur.is undir Laus störf.  
Umsóknarfrestur er til 23. mars n.k.  
Öllum umsóknum er svarað og farið 
er með þær sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri 
Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, 
í síma 5050 250 eða dora@fjarvakur.is.
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Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón 

í rekstri kerfa og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu 
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu, 
starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu. 

Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju og starfsþróun.

GROUP
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Lágmúla 7, Reykjavík 
www.malland.is / Sími 564-5533

Gólflausnir Malland ehf.
óskar eftir starfsmönnum  

í gólflagningarstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf.  

Boðið er upp á góða tekjumöguleika. 
Leitað er eftir hraustum einstaklingum eldri

en 18 ára með bílpróf og hafa áhuga á mikilli vinnu.

Umsækjendur skili inn umsóknum  
á kristinn@malland.is

VERKSTJÓRI Í VÉLSMIÐJU
Skipasmíðastöð Njarðvíkur h.f. óskar að ráða verkstjóra 
í vélsmiðju sína.  Hæfniskröfur eru iðnfræðingur eða  
meistararéttindi í vélvirkjun og  reynsla af skipaviðgerðum. 

Starfsemi vélsmiðjunnar er fyrst og fremst viðhald á þeim 
skipum og bátum sem koma í slippinn auk breytingaverk- 
efna bæði í vélvirkjun og stálsmíði. Starfsmannafjöldi í 
vélsmiðjunni er 15-20 manns.

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf er 70 ára  rótgróið fyrirtæki í 
þjónustu við fiskiskip í viðhaldi og endurbótum.  Það á og rekur 
dráttarbraut fyrir skip allt að 800 þungatonnum auk upptöku-
vagns fyrir minni báta og hefur einstaka inniaðstöðu í skipaskýli 
sínu.

Umsóknir berist fyrir  
1. apríl n.k.  
til Þráins Jónssonar  
framkvæmdastjóra,  
thrainn@skn.is

Come work for us in

       

You will become part of a team providing technical support for 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

HæfniskröfurStarfssvið

Þjónustuverkstæði á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða laghentan
einstakling til starfa á verkstæði sínu.

Vinnutími er frá kl. 08.00 til kl. 16.00 alla virka daga

· Reynsla og kunnátta í vélaviðgerðum

· Íslenskukunnátta skilyrði

Starfmaður á verkstæði

· Almennar viðgerðir (hreingerningavélar, háþrýstidælur, o.fl)

· Afgreiðsla viðskiptavina

· Önnur tilfallandi störf á verkstæði

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Einstaklingar á öllum aldri koma til greina.

Sumarstarf 
við matreiðslu
í Staðarskála
Við leitum að metnaðarfullum matreiðslu-
manni eða matartækni til sumarafleysinga 
í N1 Staðarskála frá 1. júní til 15. júlí 2015. 
Um er að ræða vaktavinnu, unnið í viku og 
frí í viku.

Helstu verkefni:
• Matreiðsla
• Umsjón með eldhúsi
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum  

eða menntun sem nýtist í starfi
• Snyrtimennska
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Dugnaður og jákvætt viðhorf

Svanhildur J. Hlöðversdóttir stöðvarstjóri 
veitir nánari upplýsingar í síma 861-7756. 
Umsóknarfrestur til og með 27. mars 2015. 
Vinsamlega sækið um á www.n1.is

Hluti af atvinnulífinu

VAKTSTJÓRA 
Í FULLT STARF. VIÐKOMANDI ÞARF 

AÐ HAFA RÍKA ÞJÓNUSTULUND OG 

GETA UNNIÐ SJÁLFSTÆTT. 

Áhugasamir hafi samband með því að senda póst 
á netfangið nings@nings.is eða leggi inn umsókn 

á www.nings.is/atvinna

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

Starfsmenn í heimaþjónustu og liðveislu  
Starfsmenn með reynslu af umönnun óskast í heimaþjónustu 

á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Við leitum að 
jákvæðum einstaklingum sem eru góðir í mannlegum samskip-

tum og hafa ánægju af því að sinna fólki. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst.    Viðkomandi þarf að hafa bíl til afnota.  

Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf.  
Sótt er um á heimasíðu Sinnum www.sinnum.is

Frekari upplýsingar fást í s. 770 2221

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Barnalæknir við  
Heilsugæsluna Sólvangi

Barnalæknir 
Laust er ótímabundið starf sérfræðings í barnalækningum 
við Heilsugæsluna Sólvangi frá 1. maí 2015 eða  
samkvæmt frekara samkomulagi.  
Starfshlutfall er 20 til 50% eftir samkomulagi.  
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2015.

Heilsugæslan Sólvangi þjónar íbúum Hafnarfjarðar. 
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar er að finna 
á www.heilsugaeslan.is.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf barnalæknis felst einkum í venjubundinni ung- og 
smábarnavernd. 
Boðið er upp á fjölbreytt starf í örvandi starfsumhverfi og 
góðum starfsanda

Hæfnikröfur
Æskilegt er að umsækjandi sé sérfræðingur í barna- 
lækningum en til greina kemur að ráða sérfræðing í  
heimilislækningum. Mikilvægur eiginleiki er færni í 
mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að starfa í 
þverfaglegu teymi. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknar- 
störf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu  
berast Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsu- 
gæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.  Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Sækja skal um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á 
Starfatorgi (www.starfatorg.is)  Starfshlutfall er 20-50%
Umsóknarfrestur er til og með 31.03.2015

Nánari upplýsingar veitir
Emil L. Sigurðsson, yfirlæknir  
emil.larus.sigurdsson@heilsugaeslan.is - s. 550-2600 
 

HH Sólvangi lækningar
Sólvangsvegi 2-3
220 Hafnarfjörður

Launagjaldkeri
Hjallastefnan auglýsir eftir launagjaldkera til starfa á 
skrifstofu fyrirtækisins í Garðabæ. Viðkomandi þarf að 
búa yfir menntun og reynslu sem nýtist í starfi þar sem 
reynir á launavinnslu, túlkun kjarasamninga, samskipti við 
skólastjórnendur og eftirfylgni verkefna. 
 
Helstu verkefni eru:
- Launavinnsla og samskipti við skólastjórnendur um  
 launaútreikning.
- Utanumhald skjala og samninga. 
- Innheimta og samskipti við innheimtuaðila.
- Afstemmingar og eftirlit. 
- Önnur verkefni í samvinnu með fjármálastjóra. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyrún Ingibjörg 
Sigþórsdóttir, fjármálastjóri Hjallastefnunnar,  
eyrun@hjalli.is.  

Umsóknir berist á netfangið starf@hjalli.is  
fyrir 24. mars 2015. 

Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum 
verður svarað. 

Hjallastefnan rekur 19 leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ, Hafnarfirði, 
Garðabæ, Reykjavík, Borgarbyggð, Skagaströnd og á Akureyri og þar 
starfa í heildina um 500 starfsmenn með fjölbreytta reynslu og menntun. 
Drifkrafturinn í rekstri Hjallastefnunnar er sú skólahugsjón sem allt starf 
Hjallastefnunnar byggir á. Jafnréttisuppeldi, jákvæðni, agi, skapandi 
hugsun, félagsþjálfun og einstaklingsstyrking eru innviðir námskrár  
Hjallastefunnar sem starfsfólk Hjallastefnunnar telur að geti skipt 
sköpum í þroska þeirra einstaklinga sem þeim er treyst fyrir.

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

 

Ölduselsskóli – Deildarstjóri sérkennslu
Ölduselsskóli óskar eftir að ráða deildastjóra sérkennslu frá 
og með hausti 2015
Um er að ræða 100% starf.

Deildarstjóri sérkennslu er faglegur verkstjóri í sér- og 
stuðningskennslu í skólanum og sinnir öðrum verkefnum er 
varða sérkennslu í samráði við skólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Sérkennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla 
• Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 
• Stundvísi

Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri 
borkur.vigthorsson@reykjavik.is og/eða í síma 664 8366.
Umsóknum skal skilað á vef Reykjavíkurborgar  
http://reykjavik.is/laus-storf#job

Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460 
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar 
sem lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og 
starfi, leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum  og 
umhverfinu. 
Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum.  
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar. 

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

margbreytilega samfélag sem borgin er.

VEGNA OPNUNAR Á NÝJUM STAÐ Í SJÁVARKLASANUM 
OG AUKINNA UMSVIFA VANTAR OKKUR FÓLK

Í EFTIRFARANDI STÖÐUR: 

Þjóna í vaktavinnu og kokka í vaktavinnu.

Einungis þeir sem uppfylla eftirfarandi skilyrði koma til greina: 
Reynsla af störfum á veitingahúsum — Glaðlyndi

Lágmarks íslenskukunnátta — Stundvísi
Heiðarleiki — Snyrtimennska

M AT H Ú S

Áhugasamir eru beðnir um að senda ferilskrá 
með meðmælum á atvinna@bergsson.is

Rafvirki óskast
Rafvirki óskast til starfa á Tálknafirði,  

góð laun og mikil vinna. 

Sími: 692-6776
F.F Rafverk ehf

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Verslunarstjóri
Björnsbakarí Austurströnd leitar að verslunarstjóra fyrir 
verslanir sínar að Austurströnd, Fálkagötu, Hringbraut, 

Dalbraut og Lönguhlíð. Starfið felst m.a. í:

• Mannaforráðum  og skipulagningu vakta
• Innkaupum og vörustýringu
• Þáttöku í markaðsstarfi
• Samskiptum við birgja og viðskiptamenn
• Aðkomu að vöruþróun

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölu- og markaðastörfum
• Vinnugleði og drifkraftur
• Auga fyrir snyrtimensku og hreinlæti
• Tölvufærni 
• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
• Bílpróf og góð meðmæli

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars.  
Umsóknir sendist á: steinthorj@hotmail.com 

Ert þú snillingur?
Okkur hjá Móbergi bráðvantar internet markaðsstjóra fyrir 
dótturfélag. Um er að ræða virkilega spennandi starf fyrir 
réttan aðila.

Viðkomandi þarf að þekkja inn á: 

Við erum hrikalega skemmtilegur og þéttur hópur sem hefur 
brennandi áhuga á internetinu og öllu því sem því við kemur.
 
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið skorri@moberg.is

Leitarvélabestun
Markaðssetningu á samfélagsmiðlum
Google Adwords
Vefumsjón
Markaðssetningu í gegnum markpósta
Vörumerkjastjórnun

Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsókn- 
ar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn 
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasam-
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá 
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er 
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. 
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.  
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240 
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann 
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu 
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir  
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.   
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
www.hvolsskoli.is.

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli 
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám.  Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitar- 
félagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með 
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig 
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og 
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs. 

Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á 
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

BIFVÉLAVIRKI
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með réttindi 
og staðgóða almenna þekkingu á rafkerfum.

Upplýsingar í síma 420 6610 og 842 6615

Æco þjónusta ehf
Njarðarbraut 17

NjarðvíkREYKJANESBÆ

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir þjónustu- 
lunduðum og samskiptafærum rafvirkja
til starfa á Vesturlandi. Viðkomandi mun
verða staðsettur í starfsstöð Orkuveitunnar
á Akranesi. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.

• Uppsetning og breytingar á mælum 

• Álestur af notkunarmælum 

• Eftirlit með ástandi mæla og tenginga 

• Rafmagnseftirlit og spennusetningar 

• Ráðgjöf til viðskiptavina og greining 
   frávika í notkun

• Innheimta

• Ýmis þjónustuverkefni s.s. afgreiðsla
   þjónustubeiðna

• Sveinspróf í rafvirkjun

• Góð almenn tölvufærni

• Góð enskukunnátta

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði 
   í vinnubrögðum. 

 veitir Bryndís Ernstsdóttir 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

 á ráðningavef Orkuveitunnar 
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 
23. mars 2015.

Málmsmiðir
Óskum eftir að ráða málmiðnaðarmenn  

á verkstæði okkar. 
Mega vera ófaglærðir en hafa áhuga á að læra að smíða 

vandar stálinnréttingar.
Framtíðarstöf fyrir rétta menn en íslenskukunnátta  

er skilyrði.

Vinsamlegast hafið samband við verkstjóra.

Frostverk ehf. • Skeiðarási 8 – 210 Garðabæ • Sími 565 7799

TUK TUK TOURS AUGLÝSIR EFTIR 6 
LEIÐSÖGUMÖNNUM Í FULLT STARF OG 6 Í 
SUMARSTARF. 

UMSÆKJENDUR ÞURFA Að HAFA BÍLPRÓF, 
VERA ÁHUGAFÓLK UM FERÐAMENNSKU, 
HAFA GAMAN AF MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG 

BÚA YFIR GÓÐRI TUNGUMÁLAKUNNÁTTU. 

GÓÐ LAUN Í BOÐI FYRIR GOTT FÓLK.

- TUK TUK ER RAFMAGNSVESPA MEÐ RÝMI FYRIR 
6 FARÞEGA. 

- STARFIÐ FELUR Í SÉR AKSTUR Á HJÓLUNUM OG
  LEIÐSÖGN UM REYKJAVÍK.

TUK TUK - STJÓRAR ÓSKAST

Áhugasamir sendi ferilskrá ásamt mynd á oli@ttt.is 
Umsóknarfrestur rennur út 1. apríl 

       www.ttt.is 
     tuktukiceland

Hótel miðsvæðis í Reykjavik óskar eftir 
að ráða vanan smið í fulla vinnu í viðhald og 
endurbætur á húsnæði hótelsins. Dagvinna. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Viðkomandi þarf að vera vel skipulagður, 

stundvís og þægilegur í öllum samskiptum. 
Umsóknir sendist á  

box@frett.is merkt „Smiður-1403“



HAFIÐ ÞIÐ ÁHUGA Á AÐ VINNA Í NOREGI?

Sólstöður starfsmannaleiga verður með opið hús laugardaginn 21.mars frá 10 -13, á 
Laugavegi 182, 4. Hæð. Þar ætlum við að kynna þá möguleika sem eru í boði, bæði fyrir 
almenna og sérhæfða hjúkrunarfræðinga. Við bjóðum upp á gott utanumhald og góð laun. 

Verið velkomin og við hlökkum til að hitta ykkur. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu okkar www.solstodur.is.
Starfsviðtal er hægt að panta hjá Rósu Þorsteinsdóttur, framkvæmdastjóra,  
í síma 514 1452 eða 861 6357, eða á tölvupóstfanginu rosa@solstodur.is.

Sólstöður er félag sem sérhæfir sig í að útvega heilbrigðisstarfsfólki 
afleysingastörf til lengri eða skemmri tíma erlendis. Áreiðanleiki og 
traust er ávallt haft að leiðarljósi í störfum félagsins.
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Atvinnutækifæri

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2015

Nánar á www.rannis.is/starfsemi/laus-storf/

Hugbúnaðarsérfræðingur
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Borgartúni 30, 105 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Okkur vantar góðan skapara 
KVIK Reykjavík leitar að árangursdrifnum eldhúshönnuði
Hjá Kvik er markmiðið skýrt: Að selja nútímaleg eldhús, bað og fataskápa-
lausnir á viðráðanlegu verði. Vegna aukinna vinsælda, vantar okkur núna 
hörkuduglegan eldhúshönnuð með okkur í lið, sem hefur mikla sköpunar- 
gáfu, næmt auga fyrir smáatriðum og ríka þjónustulund. Sem eldhús-
hönnuður hjá Kvik býðst þér markviss sölu- og vöruþjálfun bæði heima og 
 erlendis. 

Hversu KVIK þarftu að vera? 
Við gerum kröfur um að þú hafir reynslu af sölu innréttinga eða sambæri-
legra vara og að þú sért árangursdrifin(n), hafir brennandi áhuga á 
sölumennsku og sért sannfærandi.  Þú þarft að hafa góða tölvukunnáttu 
ásamt hæfni í mannlegum samskiptum.  Þú ert dugleg(ur) til að skynja óskir 
viðskiptavinarins og getur með sköpunarhæfileikum uppfyllt drauma hans 
með nýjum innréttingum og heimilistækjum. Þú ert búin(n) mikilli orku og 
vilja til að vinna markvisst að settum markmiðum og ná árangri í starfi.

Sendu umsókn þína sem fyrst á egillin@reykjavik.kvik.dk



Rafvirki óskast
Rafvirki óskast til starfa á Tálknafirði,  

góð laun og mikil vinna. 

Sími: 692-6776
F.F Rafverk ehf

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Umhverfissvið

· Eftirlitsverkstjóri í þjónustumiðstöð

Skólar

· Umsjónarkennari á mið- og yngsta stig í   
 Hörðuvallskóla

· Umsjónarkennari/náttúrufræðikennari í   
 Hörðuvallaskóla

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 

Skemmuvegi 4 ·  200 Kópavogi
Sími 540 1818 · l i t la@prent. is

Við óskum eftir jákvæðum starfsmanni í 
fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf.

Helstu verkefni: verkmótttaka, verk-
seðlagerð og aðstoð við stafræna 
prentun.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
uppsetningu og umbrotsvinnu.

Vinsamlegast sendið umsókn og 

ferilskrá á helgi@prent.is

Starfsmaður 
ÓSKAST

Íþróttafræðingur 
Heilsuborg.
Heilsuborg auglýsir eftir sjálfstæðum og hugmyndaríkum 
Íþróttafræðingi eða Íþróttakennara til að bætast í öflugan 
hóp fagmanna stöðvarinnar. Um er að ræða verktakavinnu 
við þjálfun á hópum.  Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 22.mars 2015 á 
Umsóknarir sendist á netfangið oskar@heilsuborg.is. 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar Jón Helgason forstöðumaður heilbrigðisþjónustu.

I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 600 AKUREYRI 
Akureyri 5 500 700 Fax: 5 500 701

sba@sba.is  www.sba.is

Bílstjórar  Akureyri  Hafnarfjörður
Við leitum að góðum bílstjórum til aksturs hópferðabíla 

sumarið 2015. Störf standa til boða bæði
á Akureyri og í Hafnarfirði.

Hæfniskröfur
D-réttindi til meiraprófs  Rík þjónustulund og hæfni 
í mannlegum samskiptum  Stundvísi og reglusemi 
Tungumálakunnátta er kostur  Hreint sakavottorð

Vaktstjórar Hafnarfjörður
Óskum eftir vaktstjórum til starfa í starfstöð okkar í Hafnar-
firði. Um er að ræða heilsársstarf og unnið er á dagvöktum. 

Starfið felst m.a. í umsjón með daglegum verkefnum 
fyrirtækisins og samskiptum við bílstjóra og viðskiptavini.

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 

 Rík þjónustulund  Stundvísi og reglusemi 
Hreint sakavottorð  Góð tölvukunnátta

D-réttindi til meiraprófs

Skrifstofustörf  Hafnarfjörður  
Við óskum eftir starfsmönnum á skrifstofu fyrirtækisins í 

Hafnarfirði fyrir sumarið 2015. Störfin felast m.a. í bókunum á 
ferðum og símsvörun. Viðkomandi þurfa að geta unnið undir álagi 

og utan hefðbundins skrifstofutíma.
Hæfniskröfur

Hæfni í mannlegum samskiptum  Sjálfstæð vinnubrögð 
Góð tölvukunnátta  Góð enskukunnátta  Hreint sakavottorð. 

Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 1. apríl nk.
Öllum umsóknum verður svarað.

STÖRF Í BOÐI 

ReiReiReiReitirtirtirtirt  fa fa fa fastestestesteeignignignignignaféaféaféaféa laglaglaglagg            K K  K  Krinrinrinringlaglaglaglag n 4n 4n 4n 4n –12–12–12–121                                   1031031031033 Re Re Re Reykjykjykjykjavíavíavíavík  k  k k                                      w  w  w  www.ww.ww.ww.reireireireitirtirtirtir.is.is.is.is           5  5 5  575 75 75 75 900900900900000000

Nánari upplýsingar á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni, forstöðumanni 
sölusviðs, í 840 2100 eða halldor@reitir.is

Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð

Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í 
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum 
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir. 

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma
er að skrifstofuhæðinni bakatil.

sími: 511 1144
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Útboð STA-31

STAKKUR
Tengivirki Helguvík

Háspennubúnaður og 
uppsetning

Landsnet óskar eftir tilboðum í útvegun, uppsetningu og 
gangsetningu háspennubúnaðar og hjálparkerfa fyrir Stakk 
- tengivirki Helguvík í samræmi við útboðsgögn STA-31.

Verkið felur í sér hönnun, útvegun búnaðar og uppsetningu, 
gangsetningu og handbókar-gerð fyrir allan búnað fyrir 
tengivirkið með þremur 145 kV rofareitum, auk tengingar  
á aflspenni.

Helstu verkliðir eru:
• Fullnaðarhönnun fyrirkomulags búnaðar í tengivirkinu.
• Uppsetning og tenging DCB-aflrofa sem verkkaupi leggur  
 til, þrír rofareitir.
• Útvegun, uppsetning og tenging:
 - Mælispenna, eldingavara og gegnumtaka.
 - Teinrofa með jarðrofum.
 - Einangrara og skinna fyrir skinnukerfi í lofti.
• Hönnun, smíði, uppsetning og tenging:
 - Stjórn- og varnarbúnaðarskápa, verkkaupi leggur til  
    megin búnaðinn í skápana.
 - Jafnspennukerfa, með rafgeymum og hleðslutækjum.
• Tenging á HV, afl- og stýrirásum 50 MVA,  
 ONAF spennis m/OLTC.
• Hönnun, smíði og uppsetning undirstaða fyrir  
 mælispenna, eldingavara, strengendabúnað, skinna og  
 teinrofa í rofasal og fyrir skápa í stjórnbúnaðarrými.
• Hönnun, útvegun og uppsetning lagnagólfs  
 í stjórnbúnaðarrými.
• Virkniprófanir.

Verkinu skal að fullu lokið 29. desember 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku  
Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá hádegi  
þriðjudaginn 17. mars 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 9. apríl 2015.

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í 
skólaakstur og rammasamning um hópferða- 

þjónustu fyrir Kópavogsbæ  2015 – 2019.

Í verkinu felst skólaakstur fyrir grunnskóla Kópavogs-
bæjar og akstur í vettvangsferðir nemenda í grunn- og 
leikskólum Kópavogsbæjar, ásamt öðrum akstri fyrir 
Kópavogsbæ.
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 10.000 frá  
þriðjudeginum 17. mars 2015 í þjónustuveri  
Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð).

Tilboðum skal skila fyrir kl.: 14:00  þriðjudaginn 22. apríl 
2015 í þjónustuver Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð) 
og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem 
þar mæta.

AKSTURSÞJÓNUSTA

Innkaupa-

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ráðhús Reykjavíkur, háþrýstiþvottur og sílanböð-
un 2015 – útboð nr. 13404.
• Ingunnarskóli, utanhússmúrviðgerðir 2015 – útboð 
nr. 13439.
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2015-2017 
útboð I - nr. 13435.
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2015-2017 
útboð II - nr. 13436.
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2015-2017 
útboð III - nr. 13437.
• Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2015-2017 
útboð IV - nr. 13438.

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

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
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Garðabær auglýsir hér með eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í forvali vegna hönnunar, 
smíði, reksturs og fjármögnunar á 5 – 6 íbúðum 
fyrir fatlað fólk auk nauðsynlegrar starfsmanna- 
aðstöðu við Unnargrund í Garðabæ. 
Innifalin í verkinu er einnig nauðsynleg þjónusta 
við íbúa íbúðanna. Áætlað er að væntanlegir íbúar 
flytji inn í íbúðirnar haustið 2016 og þá hefjist 
þjónusta við þá.

Hægt er að nálgast forvalsgögn á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is frá og með mánudeginum 

16. mars 2015. Umsóknum ásamt umbeðnum 
upplýsingum skal skilað til Þjónustuvers 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, eigi síðar 
en kl. 14:00 miðvikudaginn 1. apríl 2015. Þar verða 
þær opnaðar að viðstöddum þeim umsækjendum 
sem þess óska. Að forvali loknu verður allt að 5 
hæfum þátttakendum gefinn kostur á að taka þátt 
í lokuðu útboði um verkið.

HÚSNÆÐI OG ÞJÓNUSTA FYRIR 
FATLAÐ FÓLK Í GARÐABÆ
FORVAL

UNNARGRUND

VÍFILSSTA
Ð

A
VEG

U
R 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:

Vopnafjörð

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna sbr. auglýsingu nr. 248/2015 í Stjórnartíðindum

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 

stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015.

Fiskistofa, 13. mars 2015.

Gott tækifæri í spennandi fjárfestingu 
Skilar góðum hagnaði í þínar hendur 

á skömmum tíma!
 - Þú ert þinn eiginn fjárgæslumaður - 

 - Ráðstöfunarfé 5 til 60 milljónir. - 
Vinsamlegast sendið nafn og símanúmer á  

box@frett.is merkt „Methagnaður“

ÚTBOÐ
Utanhússframkvæmdir fyrir  

Tækniskólann Skólavörðuholti 
Útboð 15834 

Ríkiseignir óska eftir tilboðum í utanhússframkvæmdir fyrir  
Tækniskólann Skólavörðuholti, Frakkastíg 27, 101 Reykjavík. 

Verkið tekur til N-S álmu Tækniskólans og innifelur m.a. 
endurnýjun þaks og þakrenna, endurnýjun hluta glugga, 
múrviðgerðir og steining á hluta álmunnar og viðgerðir og  
endurnýjun við turnbyggingu. 

Helstu magntölur eru: 
Endurmúrhúðun flata með steiningu  88 m² 
Múrviðgerð á láréttum flötum  181 m² 
Endurnýjun þakrenna  72 m 
Endurnýjun þakdúks í þakrennum með áfellum o.fl.  147 m 
Soðinn pappi undir zinkklæðningu  963 m² 
Endurnýjun á læstri þakklæðingu  963 m² 
Uppsetning snjógildra (zink)  160 m 
Endurnýjun glugga  34 stk 
Endurnýjun þakglugga  17 stk 
Endurmálun gluggakarma o.fl.  4147 m 
Sílanböðun lóðréttra flata  1644 m² 

Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað föstudaginn 20. mars 
2015 klukkan 10.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkið hefst 15. apríl og því skal vera að fullu lokið eigi síðar en 
15. nóvember 2015. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 á skrifstofu  
Ríkiskaupa, frá og með mánudeginum 16. mars nk. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 31. mars 2015 
klukkan 10.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

HS Veitur hf. og HS Orka hf. leita að aðilum til að taka þátt 
í samningskaupaferli vegna kaupa og innleiðingar á  orku-
reikninga- og þjónustukerfi samkvæmt forvalsgögnum:

Electronic hot water meters  – Tender HSV 
2015-002 Orkureikninga- og þjónustukerfi 

innan Microsoft Dynamics AX (DynAx) 
Útboð HS-VF060102-001.

Um er að ræða orkureikninga- og þjónustukerfi sem tekur 
til starfsþátta veitu- og sölufyrirtækja sem starfa á  
íslenskum orkumarkaði. Kerfið á að lágmarki að halda 
utan um viðskiptavini, veitueignir, mæligögn, þjónustuferla 
og fleira eins og nánar er lýst í forvalsgögnum. 

Stefnt er að því að innleiðing kerfisins hefjist 1. júlí 2015 og 
ljúki 1. júlí 2016.
Forvalsgögn er unnt að nálgast  á heimasíðu HS Veitna, 
www.hsveitur.is.

Umbeðnum upplýsingum og gögnum skal skilað á  
skrifstofu HS Veitna og HS Orku, Brekkustíg 36,  
Reykjanesbæ, eigi síðar  
þriðjudaginn 20. apríl 2015 kl. 14.00. 

Útboð þetta er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.  
Útboðsgögn eru á íslensku og ensku.

FORVAL

Útboðsgögn nr. 20188
Stækkun Búrfellsvirkjunar

Ráðgjafarþjónusta
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í ráðgjafarþjónustu vegna 
framkvæmda við fyrirhugaða stækkun Búrfellsvirkjunar  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20188.   

Landsvirkjun áformar að stækka Búrfellsvirkjun um 100 
MW í einni vélarsamstæðu. 
Fyrirhugað er að framkvæmdir geti hafist fyrri hluta árs 
2016 og ljúki í desember 2018.

Verkefnið felst í megindráttum í útboðshönnun, gerð 
útboðsgagna fyrir framkvæmdir, aðstoð á útboðstíma, 
lokahönnun allra mannvirkja ásamt hönnunarrýni, aðstoð  
á byggingartíma og gerð tíma- og kostnaðaráætlana.

Gert er ráð fyrir að vinna við ráðgjafarþjónustuna geti hafist 
í júní 2015 og ljúki í desember 2018.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 17. mars 2015.

Útboðið er svokallað tveggja umslaga útboð þar sem  
bjóðandi skilar inn tveimur umslögum. Annað umslagið  
skal innihalda upplýsingar um  nafn og hæfi bjóðanda og 
hitt umslagið skal innihalda  nafn og  verðtilboð bjóðanda.  

Tilboðum skal skila til  Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
103 Reykjavík eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 28. apríl 
2015 þar sem þau verða opnuð sama dag kl. 14:00 og verða 
nöfn bjóðenda lesin upp að viðstöddum þeim sem þess 
óska .

Að loknu mati á hæfi bjóðenda verða verðtilboð opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem uppfylla kröfur útboðs-
gagna um hæfi. 



100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Magnús 
Einarsson
Lgf.  viðskiptafr.

MBA

Benedikt
Ólafsson
Sölumaður

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

AUSTURKÓR 67 OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. MARS FRÁ KL. 17:30 TIL 18:00

FRÁBÆRT, ÓSKERT ÚTSÝNI YFIR BORGINA

AÐEINS 

2 EIGNIR

EFTIR

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

VERIÐ VELKOMIN 
Benedikt sýnir eignirnar, 
sími 661 7788. 

Upplýsingar: bo@landmark.is, 
magnus@landmark.is

• Vandaðar innréttingar – ekkert til sparað.
• Verulega hagstætt verð – góð kaup.
• Gott skipulag – geymsla á hæðinni með glugga  
 sem hægt er að nota sem herbergi.
• Stærð 119,3 fm. 

Verð 36,9 milj.

Glæsilegar fjórar 4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem staðsett er á einstaklega 
góðum útsýnisstað í Kópavogi með sér inngang. Íbúðirnar  
skilast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús er flísalagt.

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15.MARS KL.14:30-15:00

Höfum hafið sölu á á glæsilegum 2ja & 3ja herbergja íbúðum í nýju 8 
íbúða lyftuhúsi á þessum frábæra stað í „NÝJA MIÐBÆNUM“.
Mjög stutt er í alla þjónustu, miðborgina, skóla & LAUGARDALINN.

• Íbúðir eru afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum  
 frá PARKA.
• Íbúðir eru afhentar án gólfefna en búið er að flísaleggja  
 votrými / mögulegt að fá afhent með parketi.
• Merkt stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum íbúðum.
• Suður-svalir með öllum íbúðum.
• Ca. 200 fm sameiginleg verönd norð-vestan við hús.

STÆRÐIR & VERÐ:
2ja herbergja 77.4 fm
kr: 36.9 – 39.9 millj.

3ja herbergja 98.8 – 102.5 fm
kr: 40.7 – 48.9 millj.

LAUGAVEGUR 151-155

Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!
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FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

535 1000STAKFELL.IS

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

SPÁNN - þar sem sólin skín

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og  
einbýlishús. - Verð frá 17.500.000,- Ikr. 
Frábær staðsetning. Hannað og byggt af EURO-
MARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, 
með yfir 40 ára reynslu. Stutt frá Alicante flugvelli, 
strönd og La Zenia Boulevard, nýju verslunar-
miðstöðinni. Ótal veitingasaðir, verslanir og  
útimarkaðir. Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.

Upplýsingar í síma 893 2495  
eða á SPÁNN á www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali
adalheidur@stakfell.is

ERTU AÐ GEFAST UPP Á VEÐRINU?
FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI, KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Opið hús sunnudaginn 15.mars milli kl. 14 -15.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 251,2 fm.
Vandaðar innréttingar og parket. Bílaplan verður hellulagt. Frábær staðsetning og útsýni.
Verð 71,5 millj.  Óskar eigandi býður ykkur velkomin.

Hlíðarás 47 – Einbýli – Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
Opið hús sunnudaginn 15. mars
kl. 14:00-15:00. 
Verið velkomin - Ómar Guðmundsson sölumaður 
hjá Stakfelli sýnir eignina. Nánari upplýsingar  
í síma 696-3559 eða omar@stakfell.is
Falleg hæð og ris í þessu sjarmerandi húsi.  
4-5 svefnh.. Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
og er í mjög góðu ástandi. Rúmgóður bílskúr þar 
sem hægt væri að innrétta auka-íbúð. Fallegur 
garður, sólpallur og heitur pottur. Góð stað-
setning miðsvæðis í Reykjavík. Húsið er nokkru 
stærra en núverandi skráning segir til um.
Verð kr. 49,9mkr.

VAKIN ER ATHYGLI Á ÞVÍ AÐ JARÐHÆÐ HÚSSINS ER EINNIG TIL SÖLU (VERÐ 24,9MKR.). TÆKIFÆRI TIL AÐ 
EIGNAST HEILA HÚSEIGN MEÐ AUKAÍBÚÐ. OPIÐ HÚS EINNIG Í ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ SUNNUDAG KL. 14:00-15:00

Hjallavegur 4 - 104 Rvk. Hæð og ris ásamt bílskúr

STAKFELL.IS FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4

535 1000         GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: 
Aðalheiður Karlsdóttir      I      Berta Bernburg      I      Grétar Haraldsson

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

OPIÐ HÚS

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

HVASSALEITI 157 
 - OPIÐ HÚS - LAUGARD. 14. MARS Á MILLI 15:00 & 15:30 - 

Snyrtileg og björt, fjögurra herbergja, íbúð á 1. hæð 
á vinsælum stað í Austurbænum. Þrjú svefnherbergi, 
fataherbergi inn af hjónaherbergi.  Stærð 101,0 fm.  
V. 30,9m. Uppl. Snæfríður S. 861-9892.

Skyndibitastaður  
– þekktur verslunarkjarni –

Höfum fengið til sölu mjög góðan skyndibitastað  
í þekktasta verslunarkjarna borgarinnar.   

Öll tæki og innréttingar hafa verið endurnýjuð.  
Góð velta og mjög góð rekstaraðstaða.  

 Opnunartími 11.00-19.00 nema fimmtudaga 11.00-21.00.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson  
viðskipfr./lögg. fasteignasali, á skrifstofunni eða í síma 898-4125.

Allt fasteignir – fasteignasala 
 Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

14. mars 2015  LAUGARDAGUR20



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Fossvegur 4 - 800 Selfoss
Penthouse íbúð á tveimur hæðum í nýlegu 
fjölbýli á Selfossi. Eignin er 127m2 og að auki 
fylgir 18m2 stæði í bílageymslu. Samtals 
eru þrjú svefnherbergi en mjög auðvelt er að 
bæta við því fjórða.

Verð: 28.900.000

5
herb.

127
m2.

Búðavað - INNBYGGÐUR BÍLSKÚR

Opið hús sunnudaginn 15. mars  kl. 15.00-15.30

Fullbúið parhús á tveimur hæðum með 
óhindrað útsýni yfir Elliðavatn, Rauðhóla og til 
Bláfjalla. Húsið er vel skipulagt fjölskylduhús 
með 4-5 svefnherbergi. Garður er frágenginn, 
hiti er í bílaplani sem rúmar allt að 4 bíla

Verð: 67.900.000

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

219
m2.

Súðavogur 44-48 - ÍBÚÐ – VINNUSTOFA

Opið hús sunnudaginn 15. mars  kl. 16.00-16.30

Stórglæsilega og nýlega innréttaða íbúð með 
frábæru útsýni. Um er að ræða 139 fm. hæð með 
sér-inngangi. Eignin er í uppgerðu húsi sem er 
samþykkt fyrir blandaða starfsemi og skráð sem 
íbúð/vinnustofa.

Verð: 44.900.000 

3-4
herb.

OPIÐ
HÚS

139
m2.

Holtsvegur 23-25 - Urriðaholti Garðabæ

BORG fasteignasala kynnir glæsilegar 3-5 herb.
íbúðir í byggingu í Urriðaholti.

Mikið útsýni og frábært útivistarsvæði í kring

Okkar fulltrúar verða á svæðinu og sýna 
áhugasömum.

Verð frá: 31.900.000

OPIÐ
HÚS

Þóra      
Fasteignasali

 777 2882

Austurkór 65 - 203 Kópavogu

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 115-120 fm. 
Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir.

- Tilbúnar til afhendingar strax -

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni í stofu og herbergjum.  Gott skipulag.

Verð frá: 38.000.000

 115-120
m2.

Garðastræti - GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Borg fasteignasala kynnir í einka sölu 6 glæsilegar 
2ja herbergja íbúðir af stærðinni 45-56 fermetrar 
í endurbyggðu húsi við Garðastræti. Við hönnun á 
húsinu var lögð áhersla á að fá upplifun í uppruna 
hússins auk þess að hafa bjartar íbúðir með góða 
innri nýtingu. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendinga í 
lok apríl, fullbúnar án gólfefna.

Nánari upplýsingar veita sölumenn.

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

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     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Sölumaður

 778 7707      

Jóhanna 
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Leifsgata 1-Efsta hæð
Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra 
íbúð við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu,  eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi og stofu. Sérgeymsla er í 
sameign og sameiginlegt þvottahús.

Verð: 27.000.000

60,6
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Opið hús laugardaginn 14. mars kl. 14.00-15.00

Opið hús mánudaginn 16. mars kl. 17:30 - 18:00

OPIÐ
HÚS

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 15. MARS  KL. 14:00-15:00

OPIÐ
HÚS



Ef þú ert í fasteignahugleiðingum þá getum við aðstoðað þig.
Kveðja, Starfsfólk RE/MAX Fjarðar Fjörður

Guðrún
Framkvæmdastjóri 

820-0490

Hildur
Sölufulltrúi
775-9845

Ársæll
Sölufulltrúi
896-6076

Ingvar
Sölufulltrúi
660-6712

Páll
Lögg.fasteignas.

861-9300

Víglundur
Sölufulltrúi
891-9981

RE/MAX Fjörður  |  Lækjargata 34d.  |  220 Hafnarfirði  |  Sími: 519-5900





AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Hjallabrekka16
200 KÓPAVOGUR

Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýli. Sér inngangur, 
viðarverönd og bílastæði.

STÆRÐ: 80,3 fm TVÍBÝLI            HERB: 2

26.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Mjóstræti 3 (íb 101)
101 REYKJAVÍK

Íbúð á hæð í Vinaminni í Grjótaþorpi í Reykjavík, bílastæði 
fylgir. Mikil lofthæð, loftlistar og veggklæðning í eldhúsi, 
tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi.

STÆRÐ: 103,8 fm HÆÐ             HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    15. mars 14:00 – 14:30

Þverholt 30
105 REYKAJVÍK

Einstaklega falleg og björt 4ra herbergja íbúð á fimmtu 
og efstu hæð við Þverholt ásamt bílastæði í bílageymslu. 
Mikil lofthæð, gegnheilt parket, marmari á baðherbergi, 
eignin tekin í gegn 2007

STÆRÐ: 105,3 fm FJÖLBÝLI             HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    15. mars 14:00 – 14:30

NÝTT - Flétturimi 16 (íb 101)
112 REYKJAVÍK

Vel skipulögð og opin 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með afgirtum sólpalli á góðum stað í Grafarvogi. Gott 
skápapláss, gólfefni og baðherbergi nýlega endurnýjað.

STÆRÐ: 89,2 fm FJÖLBÝLI             HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    15. mars 16:00 – 16:30

Flétturimi 27
112 REYKJAVÍK

Mjög góð 4.herbergja íbúð á 1.hæð að Flétturima 
27ásamt stæði í bílageymslu í Rimahverfinu í Grafavogi. 
Íbúðin er 96,8 fm að stærð auk 12,5 fm bílastæði í 
bílageymslu

STÆRÐ: 109,3 fm FJÖLBÝLI             HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    15. mars 15:00 – 15:30

Furugrund 44
200 KÓPAVOGUR

ATH. möguleiki á 90% láni.
Nýjar, vandaðar og fallegar íbúðir með sér yfirbyggðu 
bílastæði í nýju 6 íbúða húsi. Stórar svalir. Vinsælt og 
rótgróið hverfi.

STÆRÐ: 108-110,6 fm FJÖLBÝLI             HERB:3-4

37.9-38.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS   15. mars 17:15 – 17:45

Katrínarlind 4
113 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur af svölum. Húsið 
er álklætt og stendur í jaðri byggðar við Úlfarsárdalinn.

STÆRÐ: 126,8 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

36.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Þorrasalir 17
201 KÓPAVOGUR

Vandaðar íbúðir í klasahúsi. Sérinngangur, einstakt 
útivistarsvæði og golfvöllur. Stutt í verslun.

STÆRÐ: 85-124 fm FJÖLBÝLI             HERB: 3-4

31.9-39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Ögurás 3
210 GARÐABÆR

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja útsýnisíbúð með sér 
inngangi á efri hæð. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Fjölskylduvænt hverfi þar sem stutt er í skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 91,5 fm FJÖLBÝLI              HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Jóhanna   698 9470

OPIÐ HÚS    17. mars 17:30 – 18:00

NÝTT - Barðarstaðir (íb 302)
112 REYKJAVÍK

Útsýnisíbúð á efstu hæð í litlu fjölb. með 27,6 ferm 
bílskúr. 2 svefnherb, opið eldhús, björt stofa með útgengi 
út á stórar SV svalir, þvottahús innaf baðherb.

STÆRÐ: 119,1 fm FJÖLBÝLI             HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    16. mars 17:30 – 18:00



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Ásvallagata 27
101 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í þriggja 
hæða húsi. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, baðherbergi og 
3 svefnherbergi. Stór geymsla með skápum og gluggum í 
kjallara og þvottahús.

STÆRÐ: 100,2 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

39.500.000
Heyrumst
Rúna   695 9590

OPIÐ HÚS    15. mars 15:00 – 15:30

Fellsmúli 22 (íb 301)
108 REYKJAVÍK

Björt og rúmgóð endaíbúð með frábæru útsýni, 2-4 svef-
nherbergi, 2 baðherbergi, sjónvarpshol og rúmgóð stofa. 
Bjart eldhús með búri og tengi fyrir þvottavél.

STÆRÐ: 121 fm FJÖLBÝLI             HERB: 5

32.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    15. mars 15:00 – 15:30

Ásakór 15 (íb 601)
203 KÓPAVOGUR

Björt og rúmgóð endaíbúð á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi 
með einstöku útsýni. Opið eldhús og stofa, 3 svefnher-
bergi, baðherb og þvottahús. Stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 139,7 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    15. mars 17:00 – 17:30

Háaleitisbraut 49
108 REYKJAVÍK

Vel skipulagða fjögurra herbergja íbúð á fyrstu hæð að 
Háaleitisbraut 49. Góð íbúð í rótgrónu hverfi, leiktæki 
fyrir börnin í garðinum.

STÆRÐ: 99,5 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

29.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    14. mars 14:00 – 14:30

Bólstaðarhlíð 14
104 REYKJAVÍK

Fallega fjögurra herbergja risíbúð að Bólstarhlíð 14, 
eignin er töluvert undir súð en nýtist vel, fjórar íbúðir í 
húsinu, íbúðin er tóm og afhendist við kaupsamning.

STÆRÐ: 53,6 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

25.600.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Þrastarhöfði 1
270 MOSFELSBÆR

Vel skipulagða fimm herbergja íbúð á fyrstu hæð með 
sér inngangi að Þrastahöfða 1, sér verönd, sér bílastæði í 
lokuðu bílastæðahúsi. Skólar í göngufæri.

STÆRÐ: 116,1 fm FJÖLBÝLI             HERB: 5

36.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    14. mars 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    14. mars 13:00 – 13:30

Kópavogstún
200 KÓPAVOGUR

Fallegar íbúðir í nýbyggingu. Skilast fullbúnar með 
gólfefnum þann 1. apríl 2015

STÆRÐ: 151,8-152,5 fmFJÖLDI HERBERGJA: 5

54.9-57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Lundur 92
200 KÓPAVOGUR

Stór íbúð á tveimur hæðum. Tveir inngangar eru í 
eignina, bæði á efri og neðri hæð. Einstaklega falleg íbúð, 
möguleiki fyrir tvær fjölskyldur.

STÆRÐ: 230 fm FJÖLBÝLI             HERB: 6

72.700.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    15. mars 15:00 – 15:30

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vandað sex herbergja raðhús á góðum 
stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar svalir. 29 
fm bílskúr

STÆRÐ: 217,2 fm RAÐHÚS             HERB: 6

61.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Þorláksgeisli 17
113 REYKJAVÍK

Fjögurra herbergja falleg íbúð á efstu hæð með bílastæði 
í bílakjallara. Eikarparket, eikar innréttingar og skápar, 
stórir gluggar. Íbúðin er öll mjög björt.

STÆRÐ: 111,7 fm FJÖLBÝLI             HERB: 4

34.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    15. mars 14:00 – 14:30

Spítalastígur 8
101 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á eignarlóð við Spítalastíg 8 með mögu-
leika á tveimur aukaíbúðum, auk byggingarréttar. Húsið 
var mikið endurnýjað 1992-93. Skjólgóð lóð með stórum 
timburpöllum er sunnan við húsið.

STÆRÐ: 312 fm FJÖLDI HERBERGJA: 11

89.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583

OPIÐ HÚS    14. mars 13:30 – 14:30



OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. MARS KL. 14:00 – 14:30

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja 

íbúðir til sölu. Afhentar við kaup-

samning.

Vandaðar innréttingar og gólf efni, 

granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar 

geymslur fylgja öllum íbúðum.  

Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla,  

leik skóla, íþróttaaðstöðu og  

verslun.

Verð frá 36,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Þórarinn  
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúelsson

löggiltur 
fasteignasali 

 Sími 896 2312

11 ÍBÚÐIR SELDAR



GYÐUFELL 6 – 111 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 14. MARS FRÁ 15.00 – 15.30
- Snyrtileg 82.9 fm 3ja herb íbúð
- Eldhús fært í stofu.
- 3 herbergi.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 22,5 millj.

SUÐURHÓLAR 28 – 111 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 14. MARS FRÁ 14.00 – 14.30
- Falleg 85.3 fm stór 2ja herb.
- Töluvert endurnýjuð.
- Góð svalalokun.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 22,9 millj.

OPIÐ HÚS

ENGJASEL 84 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. MARS FRÁ 15.00 – 15.30
- Björt 124 fm eign á annarri hæð.
- 4 herbergi og stofa.
- Stæði í bílageymslu.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 27,9 millj.

SUÐURHÓLAR 8 – 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. MARS FRÁ 13.00 – 13.30
- Björt og snyrtileg 105.4 fm íbúð
- Eign sem er mikið endurnýjuð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

AUSTURKÓR 96 - 203 KÓPAVOGI.
AÐEINS 3 EIGNIR EFTIR PANTIÐ SKOÐUN Í s. 661-7788
-  Glæsilegar eignir fullbúnar án gólfefna, flísar í forstofu, baðherbergi og þvottahúsi.
-  Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, stórbrotið útsýni yfir höfuðborgina.  
    Tvennar svalir.   
-   Stæði í bílageymslu. 
-  Stutt á golfvöllinn og náttúruparadísina.
V. AÐEINS 41,7 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

STÓRIKRIKI 10 - 270 MOS.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. MARS KL. 15:00 - 15:30
- Virkilega fallegt 225,6 fm. 6 herbergja einbýlishús. Innbyggður 42,2 bílskúr.  
- 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi. Suðurverönd og suðvesturverönd. 
- Innfelld lýsing í loftum og lofthæð rúmir 3 metrar í stofu og miðrými. 
   Gólfhiti í öllu húsinu.  
V. 67,9 millj.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

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

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

LUNDAHÓLAR 6 – 111 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. MARS KL. 17:30 – 18:00
- Mjög gott 5 herbegja 251 fm einbýlishús með bílskúr og aukaíbúð.
- Aukaíbúðin er 2ja herbergja, alls 61 fm á jarðhæð. Bílskúr alls 36,4 fm.
- Mjög vel skipulagðar einingar á skemmtilegum  
   stað með útsýni. 
V. 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP
 OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. MARS KL. 13:00 – 13:30
- Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverfi – göngufæri í skóla og 
   alla helstu þjónustu. 
V. 38,5 millj.

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 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

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

PANTIÐ SKOÐUN
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GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudag 15. mars frá kl. 14:00 – 14:30
Mjög snyrtileg og góð 107 fm endaíbúð á 1. hæð auk 31,7 
fm bílskúr, samtals 138,6 fm. Íbúðin er björt og  falleg á mjög 
góðum stað í göngufæri við fjölbraut, grunnskóla, leikskóla og 
íþróttahús. (Bílskúrinn er innréttaður sem íbúð)  
Verð: 38,5 millj. Uppl. veitir Sigurður lögg. fast. 
sími: 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

LANGAMÝRI 26 GARÐABÆ

OPIÐ HÚS

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Bollagarðar á Seltjarnarnesi eru til sölu. Rúmur helmingur hússins er 
íbúðarhús en annað er notað sem geymsla og verkstæði. Bollagarðar 
standa á tveimur eignarlóðum samtals 1.134 fm með sjávarútsýni. 
Lóðirnar eru annars vegar 583 fm og hins vegar 550 fm. Samkvæmt 
deiliskipulagi sem er í vinnslu hjá Seltjarnarnesbæ er gert ráð fyrir að 
byggja megi tvö einbýlishús eða tvö tvíbýlishús á lóðunum ef áhugi er 
á því. Verð: Tilboð. Nánari upplýsingar veitir Berta Bernburg, 
lögg. fasteignasali, í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

Bollagarðar 73-75

Golfvöllurinn og ferðaþjónustu-
býlið Efra Sel, Hrunamannahreppi

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801 
steindor@log.is • www.log.is

Höfum fengið til einkasölu ferðaþjónustubýlið og golfvöllinn 
Efra-Sel, Hrunamannahreppi sem er m.a.  glæsilegur 18 holu 
golfvöllur, golfskáli, vélaskemma, íbúðarhús og tæki til rekstar 
golfvallarins. Golfvöllurinn að Efra-Seli í Hrunamannahreppi  
er 18 holu völlur ásamt æfingasvæði, um 39 ha. að stærð. 
Umfangsmikil starfsemi s.s. rekstur 18 holu golfvallar, golf- 
veitingaskála og bændamarkaður. Á Efra-Seli er starfræktur 
veitingastaðurinn Kaffi Sel Salurinn tekur 140 manns í sæti.  
Efra-Sel (Kaffi-Sel) er í rúmlega 1 klst. fjarlægð frá Reykjavík,  
3 km frá Flúðum. Verð 149 millj.

Skuggahverfið er vinsælt hverfi á einum besta 
útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir 
miðborgina og út á Faxaflóann. 

Nýjar og glæsilegar
íbúðir komnar í sölu         

Hafðu samband við sölumenn Eignamiðlunar í síma 588 9090.
Nánari upplýsingar er einnig að nna á eignamidlun.is 

Hægt er að skoða íbúðir með því að bóka tíma hjá sölumönnum.
VEL BÚNAR ÍBÚÐIR Í MIÐBORGINNI:

1

2

3

Fjölbreytt efnisval í innréttingum. 
Íslensk sérsmíði og steinn á borðum.

Hiti í gólfum og hágæðagluggar  
fyrir breytilegt veðurfar.

Vönduð heimilistæki frá Miele.

Stæði í bílakjallara  
fylgir öllum íbúðum.

Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

4

5
Guðlaugur I. Guðlaugsson, 
sölumaður.
GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson, 
lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9098
hilmar@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson, 
lögg. fasteingasali.
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson, 
framkvæmdastjóri, 
lögg. fasteignasali.
sverrir@eignamidlun.is

Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu atgi.  

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Lindargata 39: 85–255,6 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í ágúst 2015.

–

Vatnsstígur 20-22: 95-314 m2 íbúðir.
Fyrstu íbúðir afhentar í júlí 2016.

sími: 511 1144
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