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Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. maí.

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

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

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 5 landssamböndum 
og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru 
starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið 
berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi. 

ASÍ leitar að tveimur sérfræðingum
Sérfræðingur í upplýsinga-  
og kynningardeild

Deildin hefur umsjón með almennri upplýsingamiðlun 
Alþýðusambandsins, auglýsingum, útgáfum og 
kynningarefni.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Frétta- og greinaskrif
• Miðlun efnis á samfélagsmiðlum
• Umsjón með fréttabréfi ASÍ
• Kynningar í framhaldsskólum
• Samstarf við ASÍ-UNG
• Samskipti við aðildarfélög ASÍ

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli
• Faglegur metnaður og frumkvæði
• Góð þekking á samfélagsmiðlum
• Þarf að ná vel til ungs fólks
• Hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp

Sérfræðingur í hagdeild
 
Deildin fæst m.a. við rannsóknir og ráðgjöf á sviði efnahags- og 
kjaramála auk úttekta og tillögugerðar vegna vinnu samtakanna 
að velferðar-, skatta-, atvinnu- og verðlagsmálum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rannsóknir á sviði efnahags- og kjaramála
• Úrvinnsla tölulegra gagna
• Skrifa umsagnir fyrir hönd ASÍ í tilteknum málaflokkum
• Samskipti við skrifstofur aðildarfélaga og landssambanda 
• Þátttaka í málefnanefndum ASÍ
• Þátttaka í samstarfi ASÍ við erlend systursamtök og 
   alþjóðasamtök stéttarfélaga 
• Frétta- og greinaskrif
• Kynningarmál og fræðsla

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða önnur 
   sambærileg menntun sem nýtist í starfið. Framhalds-
   menntun er kostur
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Reynsla af þjóðhagsútreikningum og gerð kjarasamninga  
   er æskileg
• Þekking á tölfræði og hæfni í útreikningum og úrvinnslu 
   tölulegra gagna
• Faglegur metnaður og frumkvæði
• Gott vald á ensku og einu Norðurlandamáli
• Hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 

Sveitarfélagið Garður auglýsir  
eftirfarandi störf við Gerðaskóla 

fyrir skólaárið 2015 – 2016 laus til 
umsóknar:

• Tvær stöður grunnskólakennara til kennslu á yngri  
 barna stigi
• Staða sérkennara
• Staða náms- og starfsráðgjafa. Um er að ræða 50% starf

Hæfniskröfur: 
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari. 
• Leyfisbréf til að nota starfsheitið náms- og starfsráðgjafi.
• Hreint sakavottorð.
• Einlægur áhugi á að vinna með börnum.
• Góð færni í samskiptum við börn og fullorðna. 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum. 
• Frumkvæði í starfi, faglegur metnaður og  
 skipulögð vinnubrögð.

Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2015. Karlar jafnt sem konur 
eru hvattir til að sækja um. Umsóknarfrestur er til og með  
3. maí 2015.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ágúst Ólason skólastjóri 
í síma 422-7020 og 777-9904. Umsóknir með mynd, ásamt 
ítarlegri ferilskrá, afritum af leyfisbréfum og upplýsingum 
um umsagnaraðila berist til skólastjóra á netfangið agust@
gerdaskoli.is eða til Gerðaskóla, Garðbraut 90, 250 Garður.

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

SölumaðurSölumaður
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Vélamaður óskast til starfa
Alexander Ólafsson ehf. óskar eftir ráða vanan vélamann  
í efnisvinnslu og mokstur á hjólaskóflu í Vatnsskarðsnámur.

Um er að ræða framtíðarstarf. 

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015

Umsókum skal skilað til Ellerts Alexanderssonar á netfangið  
ellert@alexander.is eða hafa samband í síma S: 578-9300 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið 
tekin um ráðningu.

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

Fyrirtæki á sviði varahlutasölu og þjónustu óskar eftir að ráða sölumann til starfa í verslun.

Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:30.

· Reynsla af afgreiðslu á varahlutum eða reynsla í bifvélavirkjun æskileg

· Reglusemi, þjónustulund og jákvætt viðmót

Sölumaður
· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

· Afgreiðsla í verslun

· Framstillingar og önnur tilfallandi verkefni
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VIÐ VILJUM KYNNAST ÞÉR BETUR.

Leitað er eftir öflugum og þjónustulunduðum einstaklingi til að 
starfa í hópi metnaðarfullra starfsmanna sem sinna sölu og 
þjónustu við einstaklinga. Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi. 
Viðkomandi starfar sem verktaki og hefur starfsstöð á skrifstofu 
félagsins á Akureyri.
 
STARFSSVIÐ
• Vátryggingaráðgjöf og sala
• Þarfagreining og áhættumat
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 
HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af sölu- og þjónustumálum æskileg
• Góð samningatækni og samskiptahæfni
• Árangurssækni og drifkraftur
• Skilvirk vinnubrögð
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Finnur Guðmundsson 
finnur@vordur.is

Leitað er eftir sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingi til að 
starfa í hópi sem sinnir afgreiðslu mála sem snúa að persónu-
tjónum. Starfið er í senn bæði fjölbreytt og krefjandi.
 
STARFSSVIÐ
• Almenn vinnsla mála er varða persónutjón  
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila
• Gagnaöflun, yfirlestur gagna og útreikningar fjárhæða
• Ákvörðun bótaskyldu og uppgjör mála
 
HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda eða önnur 

viðlíka menntun sem nýtist í starfi
• Góð samningatækni og samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Góð tök á tölulegum útreikningum
• Sjálfstæði, skipulagning og vandvirkni í vinnubrögðum ásamt 

hæfni til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Heiða Óskarsdóttir  
heida@vordur.is

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordik. Félagið hefur vaxið hratt á undanförnum árum og í dag starfa um 70 starfsmenn hjá 
félaginu. Vörður er áhugaverður vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum. Hjá Verði er gildandi 
jafnréttisstefna sem stuðlar að því að einstaklingar njóti sömu launakjara og starfstækifæra óháð kyni. Félagið hefur hlotið Jafnlaunavottun VR sem 
staðfestir það launajafnrétti sem ríkir hjá félaginu.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 4. MAÍ.
Vinsamlega skilið umsóknum inn á vef félagsins www.vordur.is. 

VEISTU 
HVAÐ ÞÚ VILT?
VIÐSKIPTARÁÐGJAFI Á NORÐURLANDI TJÓNAFULLTRÚI

18. apríl 2015  LAUGARDAGUR2
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EFLA leitar að áhugasömum fagmönnum á lagna- og 
loftræstifagsvið fyrirtækisins. Lagna- og 
loftræstifagsvið er hluti af byggingarsviði EFLU sem 
samanstendur af öllum fagsviðum er snerta 
byggingar. Saman mynda starfsmenn sviðsins öflugt 
og samhent teymi.

Hæfniskröfur:

• Að minnsta kosti B.Sc. gráða í verkfræði eða tæknifræði með  
 reynslu af lagna- eða loftræstihönnun.
• Eða masterspróf í vélaverkfræði með áherslu á lagnir eða   
 loftræstingu.
• Kunnátta í norsku eða einhverju öðru norðurlandamáli.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast 
í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 23. 
apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

Frekari upplýsingar veitir Arinbjörn Friðriksson sviðsstjóri, 
arinbjorn.fridriksson@efla.is.

Vilt þú EFLAst með 
okkur?

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

260 samhentra starfsmanna.

HÖFÐABAKKI 9 • 110 REYKJAVÍK • 412 6000 • www.efla.is  •  ÍSLAND • DUBAI • FRAKKLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • PÓLLAND • TYRKLAND

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. 
Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2015. Sækja skal um starfið á nyherji.is/atvinna.
Nánari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri
drofn.gudmundsdottir@nyherji.is.
Bæði kyn eru hvött til að sækja um starfið.
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og þeim svarað. 

LAUNAFULLTRÚI

Hæfniskröfur
>> Góð reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg
>> Góð greiningarhæfni og færni í Excel
>> Þekking á kjarasamningum sem og lögum um 

réttindi og skyldur starfsmanna
>> Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
>> Þekking á SAP launakerfi kostur

Helstu verkefni
>> Vinnsla launabókhalds þ.m.t. útreikningur, 

samantekt yfirvinnu, greiðsla launa og skil g jalda
>> Upplýsingagjöf til stjórnenda og starfsmanna
>> Samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði, stéttarfélög 

og opinbera aðila
>> Ýmis önnur störf í tengslum við kjaramál og 

kjarasamninga starfsmanna

Við leitum að brosmildum einstaklingi sem hefur reynslu af launavinnslu, 
framúrskarandi þjónustulund og næmt auga fyrir smáatriðum.

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

Viltu ganga til 
liðs við Valitor?
Valitor óskar að ráða til sín 
Viðskiptastjóra (Senior 
Business Relations Manager) 
á Alþjóðasvið

Starfssvið:

//  Samskipti við viðskiptavini – bæði nýja 
 og núverandi

//  Samhæfing verkferla við önnur svið 
 innan Valitor

//  Tilboðs- og samningagerð til viðskiptavina

//  Öflun nýrra viðskipta

Menntunar- og hæfniskröfur:

//  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

//  Reynsla í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi 
 er kostur

//  Reynsla í samningagerð og frágangur 
 samninga er kostur

//  Mjög góð samskiptafærni og frumkvæði 
 í starfi

//  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

//  Góð enskukunnátta er skilyrði

Upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is, 520 4700.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl n.k.

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem 
er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
sína. Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, 
knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram 
í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Fífuborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Fífuborg.

Fífuborg er fjögurra deilda leikskóli við Fífurima í Grafarvogi. Í næsta nágrenni leikskólans er grenndarsvæði hans, Hallsholt.  
Leikskólinn er Grænfánaskóli og unnið er eftir kenningum John Dewey, Caroline Pratt og Lev Vygotsky.
Í leikskólanum er lögð áhersla á lýðræðislega stjórnun með samstarfi allra sem mynda samfélag Fífuborgar, þ.e. barna, foreldra 
og starfsfólks. Mikil áhersla er lögð á lýðræði, að raddir barnanna heyrist og þau hafi áhrif á umhverfi sitt.  
Gildi Fífuborgar eru virðing, heilbrigði og gleði.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að þróa og leiða uppeldis- og menntastarf í Fífuborg.

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

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og stefnu 
Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á 
 leikskólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí 2015. Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2015.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111.  
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

Leikskólinn Skerjagarður  
Við á Leikskólanum Skerjagarði, Bauganesi 13 í  
Reykjavík, erum að leita að metnaðarfullum og 

jákvæðum leikskólakennara eða leiðbeinanda, sem  
hefur brennandi áhuga að starfa með börnum. 

  
Framtíðarstarf í boði. Skerjagarður er lítill einkarekinn 
leikskóli, þar sem frumkvæði og gleði eru í fyrirrúmi. 
Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  

skerjagardur@skerjagardur.is.   
eða í síma 8485213 Sóldís

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Meistaragráða í verkfræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sterk öryggis- og umhverfisvitund 

Við leitum að metnaðarfullum og öflugum liðsmönnum  
á umhverfis- og verkfræðisvið Norðuráls. Störfin sem um 
ræðir fela í sér undirbúning og stjórn á marg þættum og 
krefjandi verkefnum á Grundartanga.   

Sótt er um á www.nordural.is, umsóknar-
frestur er til og með 30. apríl nk. Upplýsingar 
veita Einar F. Björnsson, framkvæmdastjóri 
 Umhverfis- og verkfræðisviðs, og Valka Jóns-
dóttir starfsmannastjóri í síma 430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið. Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endurmenntun og starfs-
þróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð starfsaðstaða  
í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

SPENNANDI STÖRF Á  
UMHVERFIS- OG VERKFRÆÐISVIÐI

STARFSSVIÐ:
• Undirbúningur verkefna og verkefnastýring 
• Rekstur og þróun umhverfismála
• Umsjón með gerð og eftirfylgni áætlana 
• Kostnaðareftirlit 
• Greining og upplýsingagjöf innanhúss og  

til opinberra aðila
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Hótelstjóri óskast á 25 herbergja hótel og 
veitingastað á Suðurlandi

 
Starfssvið
·          Umsjón með daglegri stjórnun og rekstri 
·          Stjórnun starfsmanna, ráðningar og þjálfun
·          Öflun nýrra viðskiptavina
·          Almenn verkefni á hótelinu 
·           
Menntunar- og hæfnikröfur
·          Háskólamenntun á sviði reksturs eða hótel-
stjórnunar
·          Reynsla af stjórnunarstarfi
·          Góð íslensku- og enskukunnátta

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á  
netfangið matti@snerpa.is

Heimkaup.is
óskar eftir starfsfólki!

Grafískur
hönnuður
Heimkaup.is óskar eftir öflugum grafískum hönnuði. Viðkomandi mun 
vinna náið með vörustjórum og framkvæmdastjóra. Meðal þess sem 
viðkomandi mun sinna er hönnun tölvupósta sem fyrirtækið sendir út 
daglega, auglýsingar í dagblöð og vefborðar.

Við leitum að einstaklingi sem hefur metnað og er tilbúinn að leggja það 
á sig sem þarf til að skara fram úr.

Viðkomandi þarf að vera búin(n) eftirfarandi kostum:

Mikil reynsla af auglýsingagerð og að skila auglýsingum bæði til 
prent og vefmiðla.

Hafa mikla reynslu af notkun forrita eins og Adobe InDesign, 
Illustrator, Photoshop og Edge (eða öðru sambærilegu).

Geta unnið hratt og af öryggi þegar þess gerist þörf.

Þarf að hafa skoðanir á hlutunum, hafa frumkvæði og geta
unnið sjálfstætt

Reynsla af notkun samfélagsmiðla við markaðssetningu 
æskileg en ekki nauðsynleg.

Vel skrifandi
(vef)sölumaður!
Hjá vefverslun mætir viðskiptavininum ekki sölumaður fullur af 
upplýsingum og áhuga um vörurnar sem hann er að selja. Þess í stað þarf 
vefurinn að gegna hlutverki sölumanns með greinargóðum og 
aðgengilegum upplýsingum um vöruna.

Heimkaup leitar að einstaklingi sem mun gegna því mikilvæga hlutverki að 
sjá til þess að vörulýsingar á vefsvæði Heimkaupa séu á 
heimsmælikvarða.

Viðkomandi þarf að vera búin(n) eftirfarandi kostum:

Eiga auðvelt með að skrifa vandaðan og villulausan
texta á íslensku.

Geta auðveldlega þýtt texta úr ensku. 

Bera gott skynbragð á hvaða upplýsingar skipta viðskiptavininn máli 
og geta miðlað því í grípandi sölutexta.

Hafa gott auga fyrir smekklegri uppsetningu 

Við leitum að einstaklingi sem getur framkvæmt ofangreint áreynslulaust. 
Fjöldi vara sem þarf að koma á framfæri fjölgar stöðugt og afköst þurfa að 
vera í samræmi við það. Starfið er í mótun þannig að viðkomandi mun hafa 
tækifæri til að móta það með samstarfsfólki sínu.

Vefverslun fer vaxandi á Íslandi og Heimkaup.is er þar í farabroddi. 
Heimkaup.is er lifandi og spennandi vinnustaður. Hér er álagið oft mikið en 
alltaf gaman. Við veitum viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu á öllum 
sviðum. Metnaður starfsfólks og endurgjöf viðskiptavina skilar skemmtilegum 
starfsanda.

Áhugasamir skili inn umsóknum til
Guðmundar Magnasonar (gm@heimkaup.is) fyrir 23.04.2015

Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 5502700 · www.heimkaup.is 

heimkaup.is

Sérfræðingur í hagspá og greiningum
Hagstofa Íslands leitar að starfsmanni í Rannsóknadeild Hagstofu Íslands. 
Deildin fylgistmeð afkomu þjóðarbúsins, gerir þjóðhagsspár og birtir opin-
berlega. Starfs maður inn mun vinna við gerð þjóðahagsspár. Áherslur í þessu 
starfi eru á opinber fjármál og fjármálamarkaði auk vinnu við framþróun á gerð 
þjóðhagsspár.

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólagráða í hagfræði, framhaldsmenntun er mikill kostur
 Þekking á hagrannsóknum
 Reynsla af greiningarstörfum/hagrannsóknum
 Mjög góð enskukunnátta
 Góð kunnátta á gagnavinnsluhugbúnaði (t.d. Excel, Eviews eða sambærilegt)
 Góð þekking á fjármálum hins opinbera og fjármálamörkuðum er kostur
 Hlutlægni og fagmennsku
 Samviskusemi, skipulögð vinnubrögð og frumkvæði
 Góð samskiptafærni

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2015.

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

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

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

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann
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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  

Fagstjóri fráveitu

Tækniþróun óskar eftir jákvæðum og samskiptaliprum 
verk- eða tæknifræðingi til starfa við kerfisrannsóknir 
og hönnun fráveitukerfa fyrirtækisins. 

Starfs– og ábyrgðarsvið:
• Hönnun og rýni 

• Ábyrgð á hönnunarforsendum

• Ábyrgð á kerfisrannsóknum 

• Ábyrgð á gerð framtíðarsýnar 

Menntunar– og hæfnikröfur:
• M.Sc. próf í bygginga– eða vélaverkfræði 
   eða sambærileg menntun

• Reynsla af hönnun veitukerfa skilyrði

• Reynsla af hönnun fráveitukerfa, 
   dælu– og  hreinsistöðva æskileg

• Mjög góð tölvukunnátta nauðsynleg

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Vélstjóri/vélfræðingur

Viðhaldsþjónusta óskar eftir vélstjóra eða vélfræðingi til starfa 
við viðhald og endurnýjanir í fráveitukerfum fyrirtækisins.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Viðhald og eftirlit með vélbúnaði hreinsi- og dælustöðva

• Upptektir á dælum

• Uppsetning og ástandsgreining vélbúnaðar

• Viðbrögð við bilunum

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Vélstjóri eða vélfræðingur með sveinspróf 
   í málm- og/eða rafiðnaðargrein

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Rafvirki/rafveituvirki

Viðhaldsþjónusta óskar eftir rafiðnaðarmenntuðum aðila með 
ríka þjónustulund og góða samskiptahæfni til starfa við viðhald 
og endurnýjun á rafbúnaði og lagnakerfum fyrirtækisins.  

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Endurnýjun á búnaði í spenni- og aðveitustöðvum 

• Ýmis endurnýjunarverk á lagnakerfum

• Lagning og tenging strengja í skurðum

• Viðbrögð við bilunum

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum 

• Metnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

 

Fageftirlit

Verkefnastofa óskar eftir aðila með ríka þjónustulund og 
góða samskiptahæfni til starfa við eftirlit með framkvæmdum 
í veitukerfum fyrirtækisins. Viðkomandi vinnur náið með 
verkefnastjórum og verkstjórum verktaka. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Eftirlit með framkvæmdum í veitukerfum 

• Öryggis- og gæðaúttektir 

• Efnispantanir 

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Iðnmenntun s.s. vél- eða iðnfræði, vélvirkjun eða pípulagnir 

• Reynsla sem nýtist í starfi

• Góð tölvukunnátta nauðsynleg 

• Jákvæðni og lipurð í samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

OR Veitur óska eftir öflugum einstaklingum til starfa í góðan hóp starfsmanna. 
OR Veitur annast rekstur og uppbyggingu rafmagnsveitu, hitaveitu, vatnsveitu 
og fráveitu. Meginstarfsemi fyrirtækisins er á höfuðborgarsvæðinu en veitusvæðið 
nær frá Stykkishólmi í vestri til Hellu í austri.

Nánari upplýsingar  um störfin veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2015.

Má bjóða þér gott starf?



Við viljum ráða harðduglega og ábyrga manneskju í stöðu 
aðstoðarveitingastjóra á stað okkar við Dalshraun. Um er að ræða 
72% starf í vaktavinnu fyrir konu eða karl.

Ef þú ert 24 ára eða eldri og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með 
skemmtilegu fólki þá gætum við verið að leita að þér.

umsokn.foodco.is 
atvinna@foodco.is

STÝRÐU

STÆL!
AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST

MEÐ 

FJÁRMÁLASTJÓRI
Reykjavik Excursions - Kynnisferðir óskar eftir  
að ráða öflugan fjármálastjóra til starfa. 

• Dagleg fjármálastjórnun.
• Reikningshald, áhættu- og fjárstýring.
• Rekstraruppgjör samstæðu.
• Áætlanagerð.
• ý g g pp ý g gj jSkýrslugerð og upplýsingagjöf til stjórnar 

og framkvæmdastjórnar.
• Fjárhagsleg greining og eftirlit.
• Samskipti við lánastofnanir og fjárfesta.

Starfssvið
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í 

viðskiptafræði eða skyldum greinum.
Löggiltur endurskoðandi er kostur.

• Reynsla af rekstri og fjármálastjórn
er skilyrði.

• Góð reynsla af uppgjörsvinnu.Góð reynsla af uppgjörsvinnu
• Reynsla af starfi í alþjóðlegu umhverfi.
• Öguð vinnubrögð, framsýni og 

metnaður til að ná árangri.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Góð tungumálakunnátta.

Menntunar- & hæfniskröfur

Umferðarmiðstöðin BSÍ • 101 Reykjavík •  580 5400 • main@re.is • www.re.is • www.flybus.is

Upplýsingar veitir: 
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.
is með ítarlegum upplýsingum um náms- og
starfsferil ásamt kynningarbréfi.  

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi alhliða
ferðaþjónustufyrirtæki með um 200 starfsmenn.
Fyrirtækið leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða
með erlenda ferðamenn um Ísland ásamt því að starfrækja
Flugrútuna til og frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar og Flugrútuna til og frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar og
bílaleiguna Enterprise. 

Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig 
fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

REYKJAVIK EXCURSIONS -  
KYNNISFERÐIR

r ört vaxandi alhliða

Sindrason óskar eftir góðum sölumanni á járni starfið felst í 
því að heimsækja viðskiptavini, sölu á staðnum, taka saman 
pantanir. Starfsemi fyrirtækisins er að Álhellu 3 Hafnarfirði.

Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið á valdi@sindrason.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Matráður, afleysing í leikskólann Sólhvörf

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi í 
leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Sérkennari í Salaskóla

· Umsjónarkennari á yngsta stigi í Álfhólsskóla

· Sérkennari í sérdeild fyrir einhverfa í 
Álfhólsskóla

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is 
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Malbikunarstöðin Höfði HF
Sævarhöfða 6-10  •  110 Reykjavík  •  Sími: 587 5848  •  Fax: 587 5576

Pósthólf 10032  • 130 Reykjavík  •  Kt. 581096-2919  •  Vsk: 52200

Vélamönnum á hjólaskóflu, malbikunarvélar  
og við vélar grjótmulningsstöðvar.

Upplýsingar veitir verkstjóri í síma 693 5870 
milli kl. 7.30 og 17.00 virka daga.

Malbikunarstöðin Höfði h.f. 
óskar eftir: GARÐYRKJUFRÆÐINGUR 

ÓSKAST Í SUMAR- OG 
HELGARAFLEYSINGAR

Blómaval í Skútuvogi leitar að garðyrkjufræðingi 
til starfa í sumar. 
Um er að ræða vinnu virka daga og um helgar

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Umsóknir berist til Guðrúnar Kristinsdóttur 

gudrunk@husa.is fyrir 30. apríl  n.k.   

Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar um starfið veitir Karl Alvarsson lögfræðingur, 
karl.alvarsson@isavia.is.

Umsóknum skal skilað á  www.isavia/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2015.

Meðal helstu verkefna eru innleiðing reglna á sviði 
flugvalla og flugleiðsögu, yfirlestur og ráðgjöf vegna 
samninga og útboðsgagna og yfirferð lagafrumvarpa 
og reglugerða sem berast félaginu til umsagnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið embættisprófi og/eða 
 meistaraprófi í lögfræði.
• Þekking og reynsla í Evrópurétti, útboðsrétti, samningarétti 
 og vinnurétti.
• Þekking á evrópskum flugreglum er kostur.

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 940 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.

Lögfræðingur óskast
Isavia auglýsir eftir lögfræðingi til starfa 
á skrifstofu félagsins í Reykjavík

LAUGARDAGUR  18. apríl 2015 9



| ATVINNA | 

Controlant er íslenskt hátæknifyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir í rauntímavöktun verðmæta. Lausnir fyrirtækisins hafa náð 
útbreiðslu á innlendum og erlendum lyfja- og matvælamörkuðum, en þær byggja á þráðlausri tækni, hugbúnaðarlausnum og miðlægu 
gagnagrunnskerfi sem fyrirtækið hefur þróað á undanförnum árum. Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta liðsmönnum í teymið 
okkar.

Fyrirtækið er í mikilli sókn og eru mörg spennandi verkefni framundan sem tengjast hugbúnaðar- og vélbúnaðarvörum fyrirtækisins. Við 
leitum e ir hressum einstaklingum sem eru til í slaginn og búa yfir aganum til þess að vinna sjálfstætt. Þá þykir áhugi á viðfangsefninu 
mikill kostur, sem og temmilega mikil hæfni í badminton, borðtennis og foosball.

Forritari   (C#, Java, Python, ASP.NET) Vélbúnaðarþróun   (Rafmagnsverkfræði)

Lausnir Controlant byggja á söfnun gagna, m.a. um hitastig og 
meðhöndlun vöru, frá skynjurum sem drei er víðsvegar um heiminn.
Viðmótskerfi og þjónustur nýta gögnin til birtingar til notenda með 
ýmsum hætti og mun viðkomandi taka þátt með virkum hætti í 
framþróun þessara grunnkerfa.

Vélbúnaður fyrirtækisins, m.a. mæli- og staðsetningarbúnaður, er 
hannaðar frá grunni af þróunarteymi okkar. Viðkomandi einstaklingur 
mun taka virkan þátt í framþróun á vörum fyrirtækisins á komandi 
árum.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á job@controlant.com  fyrir 29. apríl. Öllum umsóknum verður svarað. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

me.match(/(job){1}/i)[0];

Controlant ehf. | Grensásvegi 7, 108 Reykjavík | s. 517 0630 | www.controlant.com

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.

Hæfniskröfur

*
*
*

*
*

*
*

Yfirgripsmikil þekking og reynsla af forritun.

Þekking á C#, Java og Python er kostur.

Þekking á MySQL er kostur.

Þekking á vefþjónustum og þjónustuvæðingu innri kerfa er kostur.

Þekking á uppbyggingu innviða fyrir dreifða gagnavinnslu, t.d. 
Hadoop, Spark eða aðrar lausnir er kostur.

Þekking á helstu hönnunarmynstrum (design patterns) er kostur.

Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða sambærileg menntun.

Hæfniskröfur

*
*
*

*
*

*

Þekking og reynsla af forritun í C, Python og Matlab er kostur.

Reynsla í vélbúnaðarprófunum er kostur.

Yfirgripsmikil þekking og reynsla af vinnu með tölvurásir.

Reynsla í rásahönnun er kostur.

Yfirgripsmikil þekking og reynsla af forritun á örtölvum.

Spennandi tímar framundan

SKRIFSTOFUSTJÓRI/
LÆKNARITARI

Sérgreinar í hjartalækningum 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Umsjón með rekstri skrifstofu 
sérgreinarinnar

• Umsjón og frágangur sjúkraskráa 
og læknabréfa

•  Upplýsingagjöf og samskipti við 
t.a.m. sjúklinga og starfsmenn

sérfræðilækna sérgreinarinnar
• Aðstoð við skipulagningu  

kennslu og vísindastarfa á 
vegum sérgreinarinnar

• Þátttaka og þróun í upplýsinga-
tækni við ritun í rafræna 
sjúkraskrá sviðsins

• Ýmis verkefni tengd klínískri 
skráningu og skjalastjórnun

Við leitum að kraftmiklum og lausnamiðuðum liðsmanni til starfa 
á vettvangi sérgreina í hjartalækningum.

Hæfni

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
faglegur metnaður

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð 
í samskiptum

• Góð tölvukunnátta, skipulögð, 
sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð

• Mjög góð kunnátta í íslensku, 
ensku og einu Norðurlandamáli

• Löggiltur læknaritari og haldgóð 
reynsla af læknaritarastörfum

Vinnutími kl. 8-16 virka daga. 
Æskilegt að viðkomandi geti 

samkomulagi. Starfshlutfall er 
100% eða eftir samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 
og með 4. maí 2015.

Umsókn fylgi náms- og 
starfsferilskrá ásamt afriti 

Nánari upplýsingar: 

(davidar@landspitali.is,
543 1000), 
Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, 

landspitali.is, 543 9106).

kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af 
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Lausar kennarastöður  
við Grunnskóla Snæfellsbæjar

Snæfellsbæjar Í Grunnskóla Snæfellsbæjar eru lausar  
eftirfarandi stöður:  
Heilar stöður myndmenntakennara,  sérkennara, heimilis-
fræði- og textílmenntakennara auk 65% stöðu í upplýsinga- og 
tæknimennt.

Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu hans 
www.gsnb.is og á Fésbókarsíðu skólans, 
https://www.facebook.com/grunnskolisnaefellsbaejar?ref=hl 
er að finna myndir úr starfi hans og annan fróðleik.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Þór Jónsson,  
skólastjóri Grunnskóla Snæfellsbæjar í síma 8949903  
eða á póstfanginu maggi@gsnb.is.

Umsóknarfrestur til og með þriðjudeginum 5. maí.

Minnt er á eftirfarandi grein í lögum um grunnskóla nr. 91 
frá 2008:

„Óheimilt er að ráða til starfa við leikskóla/grunnskóla  einstak-
ling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla 
almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavot-
torð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

 
NATURA TOURS auglýsir eftir leiðsögumönnum 
með mikla samskiptahæfileika til starfa í sumar. Um er 
að ræða fjölbreytt og spennandi starf fyrir nýtt fyrir- 
tæki með trausta viðskiptavini en Natura Tours er 
í nánu samstarfi við ferðaskrifstofuna Lebenslust 
Touristik í Þýskalandi.  Starfið felst í utanumhaldi og 
leiðsögn þýskra ferðamannahópa í dagsferðum á  
helstu ferðamannastaði í grennd við höfuðborgarsvæðið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•     Góð kunnátta í þýsku.
•     Færni í mannlegum samskiptum
•     Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð 

Tímabilið sem um ræðir er frá 24. maí til 7. sept. 2015. 
Ráðgert er að leiðsögumaðurinn fylgi hópum sem koma 
til landsins allt frá komu til brottfarar og er um er að 
ræða vikugistingu; 4 heilsdagsferðir og 4 hálfsdagsferðir. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir  
Rósa Gísladóttir, framkvæmdastjóri félagsins í  

s. 859 8590. 

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
netfangið naturatours@naturatours.is 

fyrir 27. apríl nk.

Arion banki leitar að leiðtoga í starf forstöðumanns 
greiningardeildar á fjárfestingarbankasviði bankans.

Helstu verkefni greiningardeildar
 •  Spá um þróun helstu hagstærða. 

 •  Greiningar á skuldabréfa- og hlutabréfamörkuðum.

 •  Greiningar á fasteignamarkaði.

 •  Verðmat og greiningar á fyrirtækjum, sveitarfélögum 
  og öðrum opinberum fyrirtækjum.

 •  Ýmis verkefni fyrir yfirstjórn og önnur svið bankans.

Helstu verkefni og ábyrgð forstöðumanns
 •  Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar.

 •  Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð.

 •  Þátttaka í gerð hagspár og annarra greininga á helstu hagstærðum.

 •  Kynningar innan og utan bankans á niðurstöðum verkefna deildarinnar.

 •  Forstöðumaður kemur fram fyrir hönd bankans varðandi umfjöllun 
  um efnahagslíf.

Menntunar- og hæfniskröfur
 •  Óskað er eftir starfsmanni með framhaldsmenntun í hagfræði 
  eða aðra menntun sem nýtist í starfi.
 •  Reynsla af stjórnun er æskileg.
 •  Góð tjáningarhæfni og reynsla af kynningum.
 •  Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 •  Leiðtogahæfni og framúrskarandi samskiptafærni.
 
Nánari upplýsingar um starfið veita
Halldór Bjarkar Lúðvígsson 
Sími 444 6541, netfang halldor.ludvigsson@arionbanki.is.

Jónas Hvannberg starfsmannastjóri 
Sími 444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2015
Umsækjendur sæki um störfin á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is.

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
 

Forstöðumaður 
greiningardeildar

BORG RESTAURANT
Opnar á ný eftir stækkun í maí. Við erum að leita að snillingum til 
liðs við okkar sístækkandi og frábæra teymi. Við leitum að: 

NORA MAGASIN
Hin sívinsæla Nóra leitar að auka mannskap fyrir sumarið. 
Við leitum að:

ERTU TIL? Hafðu þá samband og láttu ferilskrá fylgja með. 
Netfangið er info@borgrestaurant.is

BORG RESTAURANT & NORA MAGASIN 
AUGLÝSA EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI

matreiðslumenn og konur
matreiðlsumeistara
aðstoð í eldhús, uppvask og sal

þjónum
barþjónum

framleiðslufólk
framleiðslumeistara
barþjónum

matreiðslumenn og konur
aðstoð í eldhús og uppvask
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Tæknimaður
Suðurverk hf óskar eftir að ráða tæknimann til starfa við 

mælingar og úrvinnslu mæligagna ásamt annarri  
tæknilegri vinnu.

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila á www.sudurverk.is 
Nánari upplýsingar í síma 577 5700.

Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á 
atvinnugrein í örum vexti og löngun til að takast á 
við verkefni á sviði gæðamála og alþjóðasamstarfs. 
Starfi nu geta fylgt töluverð ferðalög, sérstaklega 
innanlands.

Nánar um starfi ð:

• Gæðaúttektir hjá þátttakendum í Vakanum.

• Ráðgjöf og liðsinni við þátttakendur.

• Úrvinnsla úttekta og eftirfylgni.

• Aðkoma að uppfærsla á heimasíðu og Facebook-

síðu Vakans, endurskoðun og uppfærsla á 

hjálpargögnum Vakans o. fl .

• Liðsinni við ferðamálastjóra vegna alþjóðlegra 

samstarfsverkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• BS í ferðamálafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi .

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu 

og rituðu máli og einu norðurlandamáli.

• Reynsla af textaskrifum nauðsynleg.

• Góð tölvuþekking, bæði til öfl unar og 

úrvinnslu upplýsinga.

• Góðir samskiptahæfi leikar, frumkvæði og 

sjálfstæði í vinnubrögðum.samstarfsverkefna.

• Þekking á störfum innan ferðaþjónustugreina 

er skilyrði.

• Reynsla af alþjóðasamskiptum er kostur.

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2015.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast skrifstofu Ferðamálastofu 
Hafnarstræti 91, 600 Akureyri eða á netfangið 
upplysingar@ferdamalastofa.is og vera merktar 
starfi nu. 

Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða 
en öllum umsóknum verður svarað. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Elías Bj. Gíslason 
forstöðumaður gæða- og þróunarsviðs, 
elias@ferdamalastofa.is. Umsækjendur eru hvattir 
til að kynna sér starfssemi Ferðamálastofu á vef 

stofnunarinnar www.ferdamalastofa.is.

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa sem fyrst. Viðkomandi getur verið með 
starfsstöð í Reykjavík eða á Akureyri. Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

FERÐAMÁLASTOFA/VAKINN
– SÉRFRÆÐINGUR
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BOARD

OZ is a rapidly growing company 
backed by international investors. 
OZ has recently launched a platform 
which allows creators of video content 
to create subscription-based video 
channels for worldwide distribution. 
We believe in constant innovation 
in our efforts to make a world-class 
product. We seek experts in their 
respective fields who have the desire 
to join a team focused on excellence.

Now we are searching for a talented 
Head of Marketing to lead our growth 
and branding strategy on a global scale.

JOB SPECIFICATION

• As part of senior management you 
will be fully responsible for devising 
and executing the marketing and 
communications strategy to attract 
more creators and subscribers to OZ. 

• Budgeting and measuring campaigns 
to ensure a positive ROI.

• Effective management of a growing team.

JOB REQUIREMENTS

• Proven track record of managing 
integrated marketing and 
communications campaigns.

• Experience or knowledge of 
campaigns within the tech sector 
or media and a deep interest in 
new and upcoming technology.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Bæklunarskurðdeild

Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita  
hjúkrunarmeðferð í samráði 
við skjólstæðinga og ábyrgð á 
meðferð, skv. starfslýsingu.

samkomulagi. Starfshlutfall er 
60-100%.

Ert þú metnaðarfullur liðsmaður og vilt dýpka þekkingu þína? Í boði er fjölbreytt, 
-

fræðinga. Bæklunarskurðdeildin í Fossvogi annast sólarhringsþjónustu í tengslum við 

Hæfni

• Faglegur metnaður og ábyrgð 

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð 
í samskiptum

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afriti af 

Umsóknarfrestur er til 
og með 4. maí 2015.

Nánari upplýsingar: 

undir „Laus störf“. Laun eru skv.
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil- 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.
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Suzuki Þjónustan • Skeifunni 17 • 108 Reykjavík • 568 5100

BIFVÉLAVIRKI Á VERKSTÆÐI SUZUKI
Bifvélavirki óskast til starfa á verkstæði Suzuki. 

Á verkstæði Suzuki starfar frábær hópur fagmanna, 
þar sem margir eru með yfir áratuga reynslu í faginu. 

Suzuki er líflegur og skemmtilegur vinnustaður,  
vertu með okkur og sæktu um.  

Ferilskrá sendist á verkstaedi@suzuki.is fyrir 24.april n.k

Þingvangur óskar eftir smiðum til starfa. 
Um er að ræða fjölbreytt starf við nýbyggingar og endurbyggingar.

Upplýsingar veitir Kristján Sveinlaugsson í gegnum netfangið kristjan@thingvangur.is og í síma 698-0088

Smiðir óskast

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Almenn göngudeild

Helstu verkefni og ábyrgð

• Á kveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðinga og bera ábyrgð á 
meðferð, samkv. starfslýsingu.

• Störf á innrennslismiðstöð
• Undirbúningur sjúklinga 

fyrir aðgerðir, eftirlit, fræðsla, 
sárameðferð 

• Þátttaka í þverfaglegri 
teymisvinnu

Hæfni

• Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfshlutfall er 80%.
Umsókn fylgi náms- og 
starfsferilskrá ásamt afriti af 

Umsóknarfrestur er til 
og með 4. maí 2015.

Nánari upplýsingar: 
Brynja Björk Gunnarsdóttir, 
deildarstjóri (brynjagu@
landspitali.is, 825 3607).

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

• Skipulagning á einstaklings-
hæfðri hjúkrunarmeðferð

• Vinna í þverfaglegri teymis vinnu
• Fræðsla sjúklinga og aðstand-

enda
• Vinna í þverfaglegum faghópum

Unnið er á þrískiptum vöktum og 

-
deildin veitir sólarhringsþjónustu fyrir fjölbreyttan hóp sjúklinga sem hafa tapað færni r
vegna slysa eða veikinda. Flestir sjúklingar koma frá öðrum deildum Landspítala. 

• Faglegur metnaður og ábyrgð 

• Hæfni og áhugi á teymis- og 
verkefnavinnu

• Sjálfstæði, frumkvæði og lausna-
miðuð nálgun

• Jákvætt viðhorf og samskipta-

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá ásamt afriti af 

Nánari upplýsingar: 
Sigríður Guðmundsdóttir 
hjúkrunardeildarstjóri 

undir „Laus störf“. Laun eru skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra
og stéttarfélags. Öllum umsóknum
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
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SÉRFRÆÐINGUR Í FRAMLEIÐSLUDEILD

STARFSSVIÐ

• Greining og prófanir á rafbúnaði
• Innleiðing á nýjum vörum í framleiðslu
• Samskipti við birgja
• Hönnunarumbætur á rafbúnaði

HÆFNISKRÖFUR

• Próf í rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða rafiðnfræði
• Reynsla af bilanagreiningu á rafbúnaði
• Menntun eða reynsla af tölvustýrðum kerfum
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla
• Mjög góð enskukunnátta

VERKFRÆÐINGUR Í ÞRÓUNARDEILD

STARFSSVIÐ

• Þróun á nýjum vörum
• Gerð frumgerða
• Tæknileg umsjón með vörum á markaði

HÆFNISKRÖFUR

• M.Sc. í verkfræði eða B.Sc. í tæknifræði
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla
• Rík þjónustulund
• Þekking á SolidWorks eða öðrum 3D CAD forritum
• Mjög góð enskukunnátta

VERKEFNASTJÓRI Í VÖRUÞRÓUN

STARFSSVIÐ

• Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar í þverfaglegum 
verkefnateymum

• Gerð verkefnaáætlana og framfylgd þeirra

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, BSc eða MSc í verkfræði, tæknifræði 
eða verkefnastjórnun

• Að minnsta kosti fimm ára starfsreynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Leiðtogahæfileikar
• Reynsla í Microsoft Project
• Mjög góð enskukunnátta

Össur leitar að metnaðargjörnum, jákvæðum og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum hópi okkar.  

Við leitum að fólki með frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

RAFMAGNS- OG TÖLVUVERKFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ

• Hönnun, smíði og prófanir á rafeindastýribúnaði fyrir gervilimi 
 og ýmis lækningatæki
• Umsjón og eftirlit með lögbundinni skjölun vegna þróunar 
 og markaðssetningar lækningatækja Össurar
• Mat á hönnunareiginleikum, virkni og gæðum rafeindastýrðra 

lækningatækja
• Samskipti við og eftirlit með verktökum og samstarfsaðilum  

á sviði rannsókna, prófana og hönnunar á rafeindabúnaði  
fyrir lækningatæki

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólamenntun í rafmagns- og tölvuverkfræði
• Reynsla í hönnun, smíði og prófunum á rafeindastýribúnaði 
 fyrir lækningatæki
• Forritunarþekking og reynsla á sviði örflögutækni 
 og rafeindastýringar 
• Þekking og reynsla á stöðlum og kröfum um skjölun vegna  

CE merkingar og FDA skráningar lækningatækja
• Mjög góð enskukunnátta

FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR

STARFSSVIÐ

• Vinna við stöðugar umbætur á ferlum í framleiðslu
• Þátttaka í þróun og innleiðingu nýrra vara

HÆFNISKRÖFUR

• B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla
• Þekking á straumlínustjórnun (e.Lean) kostur en ekki skilyrði
• Reynsla af framleiðslu er kostur
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð enskukunnátta

WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2200 manns  

í 18 löndum. Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com  

fyrir 27. apríl næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn 

 tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar 

veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.



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. 

Einnig óskum við eftir bílstjórum í aukavinnu,
s.s. um kvöld og helgar.

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
Tekið verður á móti umsóknum á vefnum www.sba.is til 24. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað.

STÖRF Í BOÐI 

Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  eev@ev.is

STARFSMENN 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU

ERUM AÐ LEITA AÐ TRAUSTUM OG GÓÐUMSTARFSMÖNNUM  Á ÚTILAGER OG Í JÁRNBINDINGAR
Í STEYPUVERKSMIÐJU OKKAR AÐ BREIÐHÖFÐA.Óskað er eftir vönum mönnum eða með reynslu af sambærilegum störfum. Vinnuvélaréttindi kostur. 

Umsóknir og meðmæli óskast sent á thorvaldur@ev.is
Einnig er hægt að fá upplýsingar í síma 843 8772

g ma 843 8772 og á staðnumg á staðnum.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig
í framleiðslu forsteyptra eininganga
til byggingaframkvæmdmdddda. 
FyrFyrFyy irtirtirttækiækiækiæk ð eð eð ð r ír r  foforystu á
sínsínínínínu su su sviðviðviðviðviðði oi oi oi i ooi og tg tgg tg tg ækjækjækjækjæk abúabab naður r r

og sérhæfð þekking geerir 
fyrirtækinu kleift að afggreiða 
bæði stór og smá byggginga-
verkefni fljótt og öruggglega.

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

BÍLSTJÓRAR – SUMARAFLEYSINGAR OG FRAMTÍÐARSTÖRF
Eimskip leitar að bílstjórum til sumarafleysinga og í framtíðarstörf við akstur 
dráttar- og flutningabíla, innanbæjar sem og úti á þjóðvegum. Um er að ræða 
dag- og vaktavinnu. 

Hæfniskröfur 
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með tengivagn (CE) kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi kostur

Auk hæfniskrafna leitum við að bílstjórum sem búa yfir:
• Íslenskukunnáttu
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almennri tölvukunnáttu
• Almennu hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eyjólfur Sigurðsson dreifingarstjóri, í síma 825-7755.

LESTUNARSTJÓRI - FRAMTÍÐARSTARF
Eimskip leitar að öflugum lestunarstjóra til framtíðarstarfa í Reykjavík. Hlutverk 
lestunarstjóra er að tryggja að lestun og losun bíla sé ávallt með öruggum og 
hagkvæmum hætti og að vörumeðhöndlun sé í samræmi við vinnureglur. 
Lestunarstjóri sinnir auk þess akstri innan höfuðborgarsvæðis þegar kemur 
að því að sækja vörur sem þarf að flytja áfram innan flutningskerfis Eimskips.

Hæfniskröfur
• Meirapróf er skilyrði fyrir ráðningu  
• Lyftararéttindi eru æskileg
• Reynsla af akstri æskileg 

Auk hæfniskrafna þarf lestunarstjóri að búa yfir:
• Íslenskukunnáttu
• Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Almennri tölvukunnáttu
• Almennu hreysti

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Gísli Jón Brynjólfsson þjónustustjóri, í síma 825-7771.

SUMARAFLEYSINGAR OG FRAMTÍÐARSTÖRF

Við hvetjum áhugasama til að sækja um. Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is. 
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál. Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2015.

sími: 511 1144



It was without a doubt my highlight of the whole trip. I’ve been flying before but completely 
nothing can be compared to flying in Iceland. The views you see… it just made me speechless, my 
heart was racing, a big smile on my face… as if I was in love!

reykjavíkurflugvelli
info@helicopter.is

562 2500

HJÁLPAÐU OKKUR
AÐ FLJÚGA HÆRRA
Norðurflug ehf. er stærsta og elsta starfandi þyrlufyrirtæki í almennum rekstri á Íslandi. 
Jafnframt er fyrirtækið leiðandi í útsýnisflugi fyrir ferðamenn, þyrluskíðaferðum og 
sérverkefnum í tengslum við kvikmyndir og auglýsingar. Norðurflug samanstendur af 
öflugum og samstilltum hópi starfsmanna með breiða þekkingu. Fyrirtækið er staðsett 
á Reykjavíkurflugvelli og er þar með fjórar þyrlur í rekstri.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA AUGLÝSIR NORÐURFLUG EFTIR STARFSMANNI
Í SÖLU OG ÞJÓNUSTU STARF.

Viðkomandi þarf að vera eldri en 23 ára en það er mikilvægt
að hann treysti ser til að vinna undir miklu álagi.
 
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá og meðmælabréf á solveig@nordurflug.is

STARFSSVIÐ

• Bókanir þyrluferða, símsvörun
 og tölvupóstsamskipti.

• Móttaka farþega.

• Skipulagning á daglegum þyrluferðum.

• Samskipti við forstjóra, tæknistjóra,  
 flugmenn og markaðsstjóra.

• Markaðsmál.

HÆFNISKRÖFUR

• Góð ensku og íslensku kunnátta skilyrði.

• Sjálfstæð vinnubrögð
 og mikil skipulagshæfni.

• Rík þjónustulund, góð framkoma
 og færni í mannlegum samskiptum.

• Góð tölvukunnátta.

• Reynsla í ferðaþjónstu kostur.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201504/423
Doktorsnemi HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201504/422
Doktorsnemi HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201504/421
Doktorsnemi HÍ, Umhverfis- og bygg.verkfr.deild Reykjavík 201504/420
Verkefnastjóri á Kennsluskrifst. HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201504/419
Geislafræðingar, sumarstörf LSH, röntgendeild Reykjavík 201504/418
Aðstoðarlæknar/læknanemar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/417
Hjúkrunarfræðingur LSH, almenn göngudeild Reykjavík 201504/416
Verkefnastjóri fræðslumála LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201504/415
Hjúkrunarfræðingur LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201504/414
Skrifstofustjóri/læknaritari LSH, hjartalækningar Reykjavík 201504/413
Deildarstjóri fræðsludeildar Listasafn Íslands Reykjavík 201504/412
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfingardeild Grensási Reykjavík 201504/411
Borholuverkfræðingur Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR Reykjavík 201504/410
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201504/409
Náms- og starfsráðgjafi Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201504/408
Ríkissáttasemjari Velferðarráðuneytið Reykjavík 201504/407
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201504/406
Heilsugæslulæknar Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201504/405
Móttökuritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201504/404
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201504/403
Framhaldsskólakennari Framh.skólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201504/402
Sérfræðingur í barnalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/401
Móttökuritari bráðamóttöku Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/400
Ljósmóðir í mæðravernd Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201504/399
Tæknimaður á lager Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201504/398
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201504/397
Sálfræðingur Stuðlar Reykjavík 201504/396

 

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 í síðasta lagi 20. apríl.

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.
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Sviðsstjóri 
akstursþjónustu 
Strætó

Strætó bs. og framkvæmdaráð um úrbæt-
ur á ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk auglýsa 
eftir stjórnanda til að veita ferðaþjónustunni 
forstöðu. Ferðaþjónustan er rekin samkvæmt 
samningum við sveitarfélög á höfuðborgar-
svæðinu. 

Hlutverk sviðsstjórans er að sjá um og bera 
ábyrgð á faglegum og fjárhagslegum rekstri 
ferðaþjónustunnar. Sviðsstjórinn ber ábyrgð á 
ferðaþjónustunni og framkvæmd þjónustunn-
ar. Hann starfar í umboði framkvæmdaráðs 
ferðaþjónustu fatlaðra innan Strætó bs., en 
framkvæmdaráðið er að endurskipuleggja og 
móta starfsemina og reksturinn.

Helstu verkefni
• Ábyrgð á rekstri og þjónustu ferðaþjón-

ustunnar.

• Dagleg skipulagning ferðaþjónustu fatlaðs 
fólks, sem þjónar tæplega 2.000 notendum 
á höfuðborgarsvæðinu.

• Ábyrgð á samningum við verktaka sem 
sinna akstursþjónustu, en reksturinn byggir 

á þjónustu tæplega 18 verktaka sem eru 
með um 100 bifreiðar í rekstri fyrir ferða-
þjónustuna.

• Rekstur og þróun upplýsingakerfis sem 
nýtt er fyrir ferðaþjónustuna.

• Samskipti við velferðarsvið sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu sem bera ábyrgð á 
fyrirkomulagi þjónustunnar, þjónustustigi 
og verðlagningu. 

• Gerð fjárhagsáætlana og uppgjörs ferða-
þjónustunnar bæði gagnvart notendum, 
akstursaðilum og sveitarfélögum.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólagráða sem nýtist í starfi.

• Árangursrík reynsla af stjórnun.

• Leiðtogahæfni og liðsheildarhugsun.

• Styrkur í mannlegum samskiptum  
og þjónustulund.

• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

• Reynsla af verkefnastjórnun, gæða stjórnun 
og rekstri upplýsingakerfa.

Um ferðaþjónustu fatlaðs fólks
Þjónustan byggir á leiðbeinandi reglum velferðarráðuneytisins fyrir sveitarfélög um ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk frá 
24. janúar 2012. Reglurnar taka mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, 
einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 20. gr. samningsins kemur fram að aðildarríkin skuli 
gera árangursríkar ráðstafanir til þess að tryggja að einstaklingum sé gert kleift að fara allra sinna ferða og tryggja 
sjálfstæði fatlaðs fólks í þeim efnum, eftir því sem frekast er unnt, meðal annars með því að greiða fyrir því að fatlað 
fólk geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem og þegar því hentar og gegn viðráðanlegu gjaldi. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, 
www.capacent.is.

Fatlað fólk er hvatt til að sækja um starfið. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra 
Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Við óskum eftir í fullt starf:

Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Viðkomandi þarf 

að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera 
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á mummi@vvehf.is.

Waldorfskólinn Lækjarbotnum og  
Waldorflleikskólinn Ylur í  

Lækjarbotnum 
óska eftir leikskóla- og grunnskólakennara til starfa  
næsta haust.  Kynni af Waldorfuppeldisfræði eru æskileg. 

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára 
barna og byggir starfið á uppeldisfræði Rudolf Steiner.   
Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og bóklegt nám. 

Í skólanum eru um 80 börn við leik og störf. 

Skólinn er staðsettur 10 km austur af Árbæ í fallegum dal 
með ævintýralegu umhverfi. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní og öllum  
umsóknum verður svarað eftir þann tíma.  

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á  
waldorf@simnet.is (grunnskóli) og 

ylur@simnet.is (leikskóli)
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Brammer Group er leiðandi fyrirtæki í Evrópu með yfir 50 ára reynslu sem dreifingaraðili 
á iðnaðar-og rekstrarvörum. Brammer er þekkt fyrir hágæða vörur og sveigjanlega þjónustu. 
Þessi þjónusta er okkar góða starfsfólki fyrst og fremst að þakka. 

Brammer á Íslandi starfrækir vöruhús staðsett á svæði Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð. 
Brammer sér um innkaup og lagerhald, ásamt tæknilegri ráðgjöf fyrir Alcoa Fjarðaál og veitir 24 
tíma þjónustu allt árið um kring. Einnig starfrækir Brammer verslun í Hafnarfirði og skrifstofu í 
Reykjavík. Brammer er ört stækkandi fyrirtæki á Íslandi með um 50 starfsmenn.

Brammer auglýsir eftir verk- eða tæknifræðingi til að starfa  
við ferlaþróun, umbætur og innleiðingu nýrra tæknilausna.
Starfslýsing
Brammer óskar eftir að ráða einstakling til vinnu við  ferlaþróun, stöðugar umbætur og nýrra tæknilausna fyrir Alcoa Fjarðaál.  
Starfið felur í sér mikla samvinnu við verkfræði- og viðhaldsdeildir Alcoa Fjarðaáls, ásamt framleiðslu sérfræðingum .  
Einnig felur starfið í sér upplýsingaöflun og tilboðsgerð, ásamt gerð vörulýsinga til skráningar í birgðakerfi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
-verkfræði eða tæknifræðimenntun
-reynsla og þekking af iðnaði
-reynsla af þjónustu

-frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt og í hóp
- góð tölvukunnátta
- góð samskiptafærni á íslensku og ensku

Annað
Þetta er spennandi valkostur hjá fyrirtæki sem vinnur í nánu samstarfi við Alcoa Fjarðaál sem og Alcoa Inc. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Áhugasamir umsækjendur
Ferilskrá sendist til Jóhanns Eðvalds Benediktssonar á netfangið johann.benediktsson@brammer.biz, sem svarar jafnframt fyrirspurnum um 
starfið.

Starfsstöð: Brammer InsiteTM innan lóðar Alcoa Fjarðaáls • Starfshlutfall: Fullt starf • Dagsetning ráðningar: Samkomulag 
Umsóknarfrestur er til og með 24. apríl 2015

Staða skólastjóra Grunnskóla  
Snæfellsbæjar er laus til umsóknar

Grunnskóli Snæfellsbæjar er heildstæður 270 nemenda 
grunnskóli með þrjár starfsstöðvar, í Ólafsvík, á Hellissandi 
og á Lýsuhóli.  Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og 
hæfu starfsfólki.  Mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðun 
náms og fjölbreytta kennsluhætti, með það að markmiði að 
gera hvern einstakling tilbúinn til þátttöku í frekara námi og 
lýðræðissamfélagi.  Skólinn leggur mikla áherslu á kennslu 
í átthagafræði, allar starfsstöðvar flagga Grænfána, eru 
þátttakendur í Olweusarverkefninu gegn einelti og starfsfólk 
hefur á undanförnum misserum lagt mikla vinnu í innleið-
ingu nýrrar Aðalnámskrár með það að markmiði að byggja 
skólastarfið á þeirri vinnu frá hausti 2015.

Hlutverk skólastjóra er að vera í forystu við að skapa 
umgjörð sem eflir áhuga nemenda og árangur.  Hann leiðir 
stjórnendateymi skólans og skapar hvetjandi starfsumhverfi 
fyrir nemendur, kennara og aðra starfsmenn með það að 
markmiði að gera skólann sífellt betri.  Hann er opinn fyrir 
samstarfi við bæði leik- og tónlistarskóla auk samstarfs 
við aðra grunnskóla á svæðinu.  Umsækjandi þarf að hafa 
leiðtogahæfileika, víðtæka þekkingu á skólastarfi og metn-
aðarfulla skólasýn.

Skólastjóri er talsmaður skólans í samskiptum við opinbera 
stjórnsýslu á sviði menntamála, gagnvart fræðsluyfirvöldum 
og í öllum samskiptum skólans út á við.

Leitað er að hæfileikaríkum einstaklingi sem getur leitt 
kraftmikið og gott skólastarf, verið reiðubúinn til að leita 
lausna og á gott með samskipti við nemendur, kennara og 
foreldra.  

Menntunar- og hæfniskröfur.
• Kennarapróf er skilyrði.
• Kennslu- og/eða stjórnunarreynsla í grunnskóla.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða  
 uppeldis- eða kennslufræði æskileg.
• Reynsla af fjármálastjórnun.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Skipulagshæfileikar.

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferilskrá 
sem inniheldur vísun í umsagnaraðila.  Auk þess skal 
umsókn fylgja greinargerð um ástæður fyrir umsókn og sýn 
umsækjanda á skólastarf í Snæfellsbæ til framtíðar auk 
lýsingar á þeim verkefnum sem umsækjandi hefur leyst 
og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna skólastjóra-
starfinu. 

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudagsins 5. maí 2015, og 
skal umsóknum skilað til bæjarstjóra, Kristins Jónassonar, 
Ráðhúsi Snæfellsbæjar, Klettsbúð 4, 360 Hellissandur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Jónasson,  
bæjarstjóri í síma 894-7575 og í tölvupóstfanginu kristinn@
snb.is, Magnús Þór Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Snæ-
fellsbæjar í síma 894-9903 og í tölvupóstfanginu maggi@
gsnb.is og Örvar Marteinsson, formaður fræðslunefndar í 
síma 863-5026 og í tölvupóstfanginu orvarmarteins@simnet.
is .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015.  Í samræmi 
við jafnréttisstefnu Snæfellsbæjar eru karlar jafnt sem kon-
ur hvött til að sækja um stöðuna.

Rekstrarstjóri

Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 240 manns víða um land en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á u
heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“. 
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaðururrr,, , , þaþaþar
sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki íí ííí ananannandadadadada 
jafnræðis. Mannauðsstefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum seeeeeem mmm
best starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og dafna í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs. Umsóknir og 
fyrirspurnir óskast á heimasíðu fyrirtækisins,
http://umsokn.gamur.is, en umsóknafresturr
er til og með 22. apríl 2015.

Íslenska Gámafélagið óskar eftir að ráða rekstrarstjóra til starfa.
Um er að ræða starfsstöðvar fyrirtækisins á Akranesi, í Borgarnesi
og í nærsveitum.

Gufunesi      gamur.is      577 5757

Hæfniskröfur:
Meirapróf
Vinnuvélaréttindi eru æskileg
Rekstrar- og stjórnunarreynsla er kostur
Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður
og vandvirkni
Samskiptahæfni og jákvætt viðhorf

Helstu verkefni:
Rekstrarstjóri stýrir viðkomandi landshluta í
samráði við framkvæmdastjóra rekstrarsviðs
Daglegur rekstur og stjórnun
Tengiliður við verkkaupa og viðskiptavini
Áætlana- og tilboðsgerð
Vinnutímaskráningar og verkbókhald

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817

SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 
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Yfirverkefnastjóri
Yfirverkefnastjóri forgangsraðar, skipuleggur, rekur og vinnur að verkefnum er snúa m.a. að prófunum 
og innleiðingu á nýjum vörum fyrirtækisins. Kerecis vinnur að verkefnum í samstarfi við heilbrigðis-
starfsfólk og stofnanir víðsvegar um heiminn. Jafnframt á félagið í samstarfi við bandarískar 
varnamálastofnanir um tækniþróun.

Helstu verkefni:

 Menntun og reynsla:

Við leitum að einstaklingi sem hefur í fyrri störfum sýnt:

Upplýsingar veitir:  Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl.

Kerecis er öflugt frumkvöðlafyrirtæki sem þróar og framleiðir lækningavörur sem notaðar eru m.a. til 
meðhöndlunar á vefjaskaða í mönnum t.d. á þrálátum sárum, heilabasti og til enduruppbyggingar á brjósta- 
og kviðvegg. Innan Kerecis starfar öflugur hópur sérfræðinga sem náð hefur góðum árangri í þróun á  

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipulagning hjúkrunar og almenn hjúkrunarstörf
• Gerð meðferðaráætlana
• Skráning í Sögu kerfi
• Skráning í Rai gagnagrunn
• Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila

Hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af hjúkrun æskileg
• Faglegur metnaður
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Ert þú hjúkrunarfræðingur í Breiðholti?
Vilt þú hafa áhrif á þróun hjúkrunar fyrir aldraða?

Í Seljahlíð búa 72 íbúar, þar af eru 20 íbúar með færni- og heilsumat í hjúkrunarrýmum og 52 íbúar í þjónustuíbúðum.

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

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

Velferðarsvið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir forstöðumaður í síma 540-2400 eða með því að senda 
fyrirspurnir á margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 2. maí

 

Seljahlíð sem er heimili aldraðra óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa.  
Starfshlutfall er samkomulagsatriði.  
Framundan er vinna við þróun hjúkrunar í 
Seljahlíð sem hjúkrunarfræðingar á Seljahlíð 
munu taka virkan þátt í.

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi
• Tækifæri til að taka þátt í þróun hjúkrunar aldraðra
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Salathúsið  óskar eftir að ráða verkstjóra í 
framleiðslu.

Skilyrði að hafa fagþekkingu og reynslu í 
framleiðslu á matvælum og vöruþróun.

Helstu starfssvið:
•   Verkstjóri í salatgerð.
•   Ábyrgð á framleiðslu og umsjón á tækjum.
•   Gæðamál.
•   Innkaup á hráefni og rekstarvörum.
•   Starfsmannamál.
•   Aðili í vöruþróunnarhóp.
 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er 
ósérhlífinn, getur sýnt frumkvæði, skipulagður, 
sveigjanlegur og hefur hæfileika í mannlegum 
samskiptum.

Salathúsið er rótgróið fyritæki í framleiðslu á 
brauðsalötum, hrásalötum og sósum.

Áhugasamir sendið inn skriflegar umsóknir á
netfangið steinar@mata.is

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 24. apríl.  
Umsóknir sendist á: steinthorj@hotmail.com 

Okkur vantar 
Aðstoðarmann á prentvél 

Starfsmann á lyftara

Starfsmann til ræstinga og umsjón húsnæðis

Hér er um framtíðarstörf að ræða.

Starfsreynsla í prentsmiðju er kostur 
en ekki skilyrði.

Óskum eftir jákvæðum einstaklingum með ríka 
þjónustulund og sem eiga auðvelt 

með mannleg samskipti.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á
kjartan@isafold.is

Umsóknarfrestur er til 24. apríl.

Ísafoldarprentsmiðja er eitt af elstu fyrirtækjum landsins, stofnuð 1877. 
Hjá fyrirtækinu starfa 60 manns. Ísafoldarprentsmiðja býður 

heildarlausnir í prentþjónustu og er leiðandi í hagkvæmum lausnum.

Suðurhraun 1
Garðabæ

Sími: 595 0300
www.isafold.is 
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Við óskum eftir öflugum sölustjóra!
Arctic Adventures er íslenskt ævintýra- og afþreyingarfyrirtæki sem leggur áherslu á vistvæna ferða–
mennsku í einstakri náttúru Íslands. Fyrirtækið hefur verið í stöðugum vexti undanfarin ár og er um að 
ræða opinn, skemmtilegan og ævintýralegan vinnustað með metnaðarfullu starfsfólki. Nú leitar fyrirtækið 
að nýjum og öflugum sölustjóra sem getur leitt sölu fyrirtækisins með krafti og metnaði. Við hvetjum 
konur jafnt sem karla með reynslu af sölustjórnun og drífandi áhuga á sölu, til þess að sækja um starfið.

Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsjónaraðili ráðningar er Jóhanna Ella Jónsdóttir. Umsóknir ásamt kynningarbréfi, 
þar sem færð eru rök fyrir hæfni í starfið, skulu berast til johanna@adventures.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 27.apríl 2015.

 • Dagleg sölustjórnun og verkefnastýring nýsölu
 • Skipulagning og eftirfylgni söluherferða
 • Gerð söluáætlana og árangursmælingar
 • Greining sölutækifæra
 • Öflun nýrra viðskiptasambanda og viðhalda 
núverandi viðskiptasamböndum

 • Samskipti við viðskiptavini
 • Stýring tvískiptrar söludeildar bæði almennri 
og sértækri sölu

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða haldgóð 
reynsla af teymisstjórnun

 • Reynsla af sölustörfum og/eða þjónustu við fyrirtæki eða 
einstaklinga er skilyrði

 • Sérlega góð færni í mannlegum samskiptum
 • Þjónustulund og færni í myndun viðskiptatengsla
 • Árangursdrifni og framkvæmdagleði
 • Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
 • Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg

Lausar stöður í Grunnskólum 

- Áslandsskóli
Umsjónakennari á yngsta stigi
Umsjónarkennari á miðstigi
Kennari í ensku
Kennari í dönsku
Kennari  í íþróttum

-Hvaleyrarskóli
Kennari í heimilisfræði
Kennari í náttúrufærði

-Víðistaðaskóli
Kennari í ensku
Umsjónarkennari  á yngra- og miðstigi
Kennari í tónmennt
Sérkennari

- Lækjarskóli
Deildarstjóri sérkennslu 

- Hraunvallaskóli
Skólaritari 

Sótt er um störfin á www.hafnarfjordur.is 

VILTU BÆTAST Í HÓPINN -  
SENDU OKKUR UMSÓKN! 

Lausar stöður við Grunnskóla Grundarfjarðar  
frá og með 1. ágúst 2015

Moby Dick til sölu

Farþegaskipið Moby Dick sknr. 46, upphaflega flóabáturinn 

Fagranes, er til sölu.  Upplýsingar veita Stefán í síma 

420-4810 og Jón í síma 420-4811.

Farþegaskipið Moby Dick sknr. 46, upphaflega djúpbáturinn 
Fagranes, er til sölu.  Skipið afhendist með athugasemdalausu haf-
færisskýrteini.  Farþegaleyfi til hvalaskoðunar er fyrir 90 manns.  
Verð kr. 25.000.000.  Einnig kemur til greina að leigja skipið.  Upp-
lýsingar veita Stefán í síma 420-4810 og Þráinn í síma 420-4801

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

18. apríl 2015  LAUGARDAGUR22



Álfkonuhvarf 33 – íbúð 201

Falleg 4ra herbergja, 131,2 fm íbúð á annarri hæð auk stæðis 
í bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf í Kópavogi. 
Verð 36,9 millj. 
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Guðmundur Valtýsson 
í síma 865 3022 eða e-mail gudmundur@stakfell.is

OPIÐ HÚS, laugardag 18. apríl frá kl. 15:00 til 15:30

OPIÐ
 HÚS

ÞÓRUNNARTÚNI 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

Þorlákur Ómar Einarsson I Stefán Hrafn Stefánsson hdl. I Einar Valdimarsson

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Eignatorg býður Eggert Ólafsson löggiltan 
fasteignasala velkominn til starfa.

Eggert hefur ára-
langa og farsæla 
reynslu af sölu 
fasteigna og við 
fögnum því að fá 
hann í hópinn.

ÓSKAST TIL LEIGU
Húsnæði með 25-30 fullbúnum  

vistarverum fyrir hælisleitendur 
óskast til leigu fyrir Útlendingastofnun

15868 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælis-
leitenda. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 12 mánaða 
með möguleika á framlengingu til 12 mánaða.

Gerð er krafa um að húsnæðið sé á höfuðborgarsvæðinu, 
sé í göngufæri við matvöruverslun/verslanir og nálægt 
almenningssamgöngum.

Húsrýmisþörf er áætluð um 500 m² brúttó miðað við 
lágmarkslofthæð gildandi byggingarreglugerðar. 
Í húsnæðinu skulu vera 25-30 herbergi.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla eru aðgengi¬legar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, afhendingatíma, staðsetningu og aðkomu.

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 15868 skulu sendar á 
netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á 
vef Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út mánudaginn 
27. apríl 2015, en svarfrestur er til og með fimmtudagsins 
30. apríl.
 
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 5. maí 
2015.
Merkja skal tilboðin; nr. 15868 – Leiga á húsnæði fyrir 
vistarverur hælisleitenda.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 
6. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda 
eftirfarandi upplýsingar um:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við á 
með tilliti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í nálægum 
byggingum – einnig með tilliti til öryggissjónarmiða. 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Viðey, ferjuhús í landi – útboð nr. 13492.
 
Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

KR4/TR1-60, Háspennulínur  
Ráðgjafarþjónusta

Landsnet óskar eftir tilboðum í ráðgjafarþjónustu vegna 
tveggja háspennulína, Kröflulínu 4 frá Kröflu að Þeistar- 
eykjum og Þeistareykjalínu 1 frá Þeistareykjum að Bakka 
við Húsavík skv. útboðsgögnum KR4/TR1-60.   

Línurnar eru samtals um 63 km langar og munu tengja 
Þeistareykjavirkjun og nýtt iðnaðarsvæði á Bakka við 
Húsavík við flutningskerfi Landsnets. Fyrirhugaðað er að 
framkvæmdir hefjist 2016 og ljúki haustið 2017. 

Verkefnið felst í útboðshönnun og gerð verklýsinga fyrir 
framkvæmdir, aðstoð á útboðstíma, aðstoð á byggingartíma 
og gerð tíma- og kostaðaráætlana. 

Gert er ráð fyrir að vinna við ráðgjafarþjónustuna geti 
hafist í júní 2015 og ljúki í desember 2017. 

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Landsnets,  
www.landsnet.is frá og með þriðjudeginum 21. apríl 2015.

Útboðið er svokölluð samningskaup þar sem bjóðandi  
skilar inn verði ásamt tæknilegum og faglegum upp-
lýsingum. 

Tilboðunum skal skila til Landsnets, Gylfaflöt 9, 
112 Reykjavík eða með tölvupósti í netfangið  

innkaup@landsnet.is eigi síðar en 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2015  Útboð 1 - Vestan  
 Reykjanesbrautar – útboð nr. 13471.
• Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2015  
 – útboð nr. 13472.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2015 Útboð 2 - Austan  
 Reykjanesbrautar – útboð nr. 13473.

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

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
GARÐABÆR, ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í 
VERKIÐ:

Viðgerðir og yfirlagnir gatna og stíga í 
Garðabæ 2015

Um er að ræða viðgerðir á malbiki gatna og 
yfirlagnir á götum auk malbikunar á stígum í 
Garðabæ.  

Verkinu skal lokið fyrir 31. ágúst 2015.

HELSTU MAGNTÖLUR ERU:
Malbikun - yfirlögn 12900 m²
Fræsun gatna 2000 m²
Viðgerðir á malbiki 600 m²
Malbikun á stígum 3000 m²

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá Eflu 
verkfræðistofu, miðvikudaginn 15. apríl 
2015, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, miðvikudaginn 
29. apríl 2015, kl. 14.00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum er þess óska.

Aðalfundur Farfugla
Aðalfundur Bandalags íslenskra Farfugla  
verður haldinn þriðjudaginn  
21. apríl n.k. kl. 20.00 í 
Farfuglaheimilinu í Laugardal,
Sundlaugavegi 34.
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Stjórnin.
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Funahvarf 2 (Vatnsendaskóli) - Breytt deiliskipulag.

Tillaga nær til breytinga á deiliskipulagi Funahvarfs 2. Nánar tiltekið afmarkast deiliskipulagssvæðið að Fornahvarfi til suðurs, Funahvarfi til 
austurs, Vatnsendavegi til vesturs og opnu grænu svæði til norðurs. Samkvæmt gildandi deiliskipulagi frá 2004 er gert ráð fyrir grunnskóla á 
tveimur hæðum á lóðinni að Funahvarfi nr. 2 með aðkomu frá Funahvarfi. Í framlagðri tillögu er gert ráð fyrir að tveimur færanlegum skólastofum 
á einni hæð 8x14 metra að stærð er komið fyrir í vesturhluta byggingarreitar Vatnsendaskóla vegna þess að fjöldi nemenda krefst tímabundinar 
stækkunar kennslurýmis. Hluti kennslustofanna fer út fyrir gildandi byggingarreit. Einnig er gert ráð fyrir að fyrirhugaður íþróttasalur fari 3 metra 
út fyrir byggingarreit á suðurhluta byggingarreitar. Fyrirkomulag bílastæða breytist og aðkoma að bílastæðum við skólann verður einnig frá 
Fornahvarfi. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum í mkv. 1:1000 dags. 16. mars 2015. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Austurkór 63 - Breytt deiliskipulag.

Til kynningar er tillaga að breyttu deiliskipulagi Austurkórs 63. Í breytingunni felst að á þaki Austurkórs 63 verði komið fyrir tveimur lofnetasúlum 
vegna fjarskiptaþjónustu í hverfinu. Loftnetasúlurnar verða úr galvanhúðuðu stáli og ná 4 m upp fyrir efstu þakbrún á húsinu. Kóti á efstu brún 
loftnetasúlna verður 134,8m. Loftnetin hafa þann tilgang að veita farsímaþjónustu og endurvarpa þráðlausri sjónvarpsþjónustu í hverfinu. 
Byggingarmagn á lóðinni breytist ekki.Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum í mkv. 1:1000 
dags. 16. mars 2015. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga 
til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 20. apríl 2015. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega 
skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 8. júní 2015. 

Skipulagsstjóri Kópavogs

Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér með auglýstar tillögur að breytingum 
á deiliskipulagi í Kópavogi.

umgu

Útboð
Kirkjugarður Hafnarfjarðar,  

stækkun til norðurs

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í gerð bílastæða,  
stígagerð, fráveitulagnir, raflýsingu og yfirborðsfrágang, 
vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Kirkjugarð Hafnar- 
fjarðar stækkun til norðurs, 1. áfanga.

Útboðsgögn verða seld á geisladiski á kr. 5.000, í Þjónustu- 
miðstöð Hafnarfjarðar Norðurhellu 2 í Hafnarfirði, frá og 
með þriðjudeginum 21. apríl nk. kl. 13:00.

Tilboðum skal skila til Þjónustumiðstöðvar Hafnarfjarðarað 
Norðurhellu 2, fyrir kl. 14:00 mánudaginn 4. maí 2015.

Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14:00, að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Verklok eru 10. júlí 2015.

Helstu magntölur eru:
- Malbikun bílastæða   1.250 m2
- Malbikun stíga   1.640 m2
- Malarstígar   1.760 m2
- Uppúrtekt    2.000 m3
- Fyllingar og burðarlög  5.850 m3
- Fráveitulagnir      290 m
- Þökulagnir   4.525 m2
- Sáning    2.440 m2

Breyting á deiliskipulagi  
aksturs-og skotæfingasvæðis  

í Kapelluhrauni
Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti  
á fundi sínum þann 7. apríl 2015 að auglýsa breytingu  
á deiliskipulagi í samræmi við 43. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010. 

Gerð er breyting á brautum í samræmi við viðauka VI í 
reglugerð um ökuskírteini nr. 830/2011.  Í ökugerði skal 
vera unnt að gera þær æfingar sem tilgreindar eru í  
námskrá.  kvartmílubraut er breikkuð úr 11m í 17 m.  
hring akstursbraut verður 9 m. í stað 10 m.   
Gogart braut er felld út og sandspyrnusvæði færist til. 

Byggingarreitur fyrir stjórnstöð og þjónustuhús aksturs- 
æfinga minnkar og gerður verður nýr byggingarreitur fyrir 
stjórnstöð akstursæfinga vestan við Kvartmílubraut. 

Stjórnstöð fyrir ökukennslu stækkar og byggingarreitur 
stækkaður til aðlögunar auknu byggingarmagni, eins mun 
bílastæðum fjölga. 

Stærð dreifistöðvar verður skilgreind í texta. Fallið er frá 
undirgöngum og eins leið vélhjóla að mótorcross brautum. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar 
Strandgötu 8-10 og hjá skipulags- og byggingarsviði 
Norðurhellu 2, frá  17. apríl - 4. júní 2015. Hægt er að skoða 
deiliskipulagstillögurnar á forsíðu vefs Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is  Nánari upplýsingar eru veittar á 
skipulags- og byggingarsviði.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefin kostur 
á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim 
skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnar- 
fjarðarbæjar, eigi síðar en 4. júní 2015. Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við breytingarnar innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir henni.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar

Borgartúni 12-14 - 105 Reykjavík - Sími 411 1111 - www.reykjavik.is

Fyrirhuguð breyting á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

Nýr kirkjugarður
Þann 9. apríl samþykkti Borgarráð Reykjavíkur 
verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðra breytinga á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, vegna nýs 
kirkjugarðs í Reykjavík. Með vísan til 1. mgr. 30. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 og laga nr. 105/2006 um 
umhverfismat áætlana er verkefnislýsingin lögð fram 
til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is). Þeir sem 
óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- 
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um skipulagsmál 
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi  
sínum þann 9. apríl 2015 að gera breytingar á aðalskipulagi  
Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030 og auglýsa tillögu að  
nýju deiliskipulagi við Höfnina – Ósland.

Óveruleg breyting á aðalskipulagi Sveitarfélagsins 
Hornafjarðar 2012 – 2030 

Breytingarnar eru : 
A: Stækkun miðsvæðis á Höfn á tveimur stöðum.
B: Skilmálum um heimagistingu í þéttbýli Hafnar svo og á 
     landbúnaðarsvæðum í sveitarfélaginu Hornafirði er breytt. 

Markmið breytinganna er að rýmka heimildir til reksturs gistiþjón- 
ustu á Höfn og í sveitarfélaginu Hornafirði.  Forsendur breytinganna 
eru stóraukinn ferðamannastraumur til landsins, vanmat á þörf fyrir 
gistirými í nýsamþykktu aðalskipulagi og vilji sveitarfélagsins til 
þess að bregðast skjótt við. Rýmkun gistiheimilda heimagistingar 
og gistingar á bújörðum er ætlað að tryggja hæga uppbyggingu 
gistiþjónustu í sveitarfélaginu. Bæjarstjórn telur að hér sé um 
óverulega breytingu að ræða, þar sem hún felst í því að nýta betur 
þær byggingar sem fyrir eru. Gerð er grein fyrir breytingunum á 
einu blaði; hluta þéttbýlisuppdráttar af Höfn er breytt, og ákvæðum 
í greinargerð. 

Aðalskipulagstillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar, skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  
um óverulegar breytingar á aðalskipulagi. 

Deiliskipulag Höfnin - Ósland
Markmið og skilmálar deiliskiplagstillögunar eru ma.: 
• Að styðja við uppbyggingu atvinnulífs á svæðinu. 
• Að gera grein fyrir legu fráveitu og áhrifum hennar á umhverfi 

og lífríki. 
• Að stuðla að aðlaðandi ásýnd svæðisins sem næsta nágrenni 

friðlands við Ósland. 
• Að styrkja hafnsækna starfsemi með því að bjóða upp á lóðir 

nálægt viðlegukanti og skoða möguleika á breytingum á syðri 
hafnarkanti sem auðvelda vinnufyrirkomulag í höfninni. 

Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til kynningar 
í Ráðhúsi sveitarfélagsins að Hafnarbraut 27, 270 Höfn frá 
13. apríl til 25. maí 2015 og á heimasíðu sveitarfélagsins 
wwww/hornafjordur.is/stjórnsýsla – skipulag í kynningu.  

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæt er hér með gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna.  
Frestur til að skila inn athugasemdum er til 25. maí 2015 og skal 
skila skriflega á bæjarskrifstofur Hornafjarðar Hafnarbraut 27, 
780 Höfn eða á netfangið skipulag@hornafjordur.is.

Fyrirspurnir vegna aðalskiplagsbreytinga veitir Gunnlaugur Rúnar 
Sigurðsson skipulagsfulltrúi

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



Gnoðarvogur 52 - Jarðh. m.suðursvölum 

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS   SUNNUD. 19.4.FRÁ KL 13:30-14
Gnoðarvogur 52-jarðhæð: Björt, falleg og talsvert endurnýjuð 
108 fm 4ra herbergja sérhæð á góðum stað við Gnoðarvog í 
4-býli. Verönd við sérinngang eignarinnar auk suðursvala frá 
stofu. Nýleg eldhúsinnrétting. Parket á gólfum. Fallegur garður. 
Verð 33,9 MILLJ. OPIÐ HÚS SUNNUD.19.4 FRÁ 13:30-14, VERIÐ 
VELKOMIN.

 Lambasel 11
Gæsilegt 240 fm einbýlishús  í Rvk. 
Opið hús Sunnudaginn. 19. apríl frá kl: 16:00 til 16:30  

Í einkasölu glæsilegt og vel skipulagt 240 fm einbýlishús á jaðarlóð 
við Lambasel í Seljahverfi Reykjavíkur.  Bílskúrinn er 30 fm.  Húsið er 
mjög vandað í alla staði, rúmgott eldhús og stofur, fjögur herbergi, 
tvö baðherbergi, góðir sólpallar með skjólgirðingum og heitum potti. 
Húsið stendur í enda á götu og er á mjaðri óbyggðs svæðis á milli 
Reykjavíkur og Kópavogs.  Verð 69,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

Vatnsendahlíð 4
311 Borgarnes
Bátur og bátaskýli fylgja með

Stærð: 50,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 13.470.000

Verð: 15.500.000
RE/MAX Alpha kynnir: Sumarbústaður með fallegu útsýni yfir Skorradalsvatn á svæði 1 við
Vatnsendahlíð. Þrjú svefnherbergi og tvö risloft með góðri svefnaðstöðu. Stofa og eldhús í opnu rými
með útgengi á stóran sólpall. Bátaskýli og bátur fyljga bústaðinum. Bústaðurinn er í eigu
starfsmannafélags og er vel við haldið. 3000m2 leigulóð.
Upplýsingar veitir Davíð Ólafsson lög.fast. í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Bústaður við Skorradalsvatn

897 1533

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Úlfljótsskáli er staðsettur suður af Úlfljótsvatni innan um 

sumarhúsabyggð. Húsið hefur verið notað sem samkomuhús 

í gegnum árin og er með eldhúsi, borðum, stólum og ýmsu öðru 

sem hentar fyrir ferðatengda þjónustu. Kjallari er undir húsinu 

með geymslum og gufubaði. Einnig er 87 fm íbúð samtengd húsi.

Húsið er alls 686 fm að stærð. Kjallari er steyptur en efri hæð úr timbri.

Óskað er eftir tilboði í húsið 
og skal því skilað á skrifstofu 
Mikluborgar Lágmúla 4 
fyrir kl. 14 þann 28. apríl 2015.  
Seljandi áskilur sér rétt til að taka 
hæsta tilboði eða hafna öllum.

Grímsnes- og Grafningshreppur

Úlfljótsskáli 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 19. apríl frá kl. 13-14

TILBOÐ ÓSKAST

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur
Sigfússon

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377  

Eignin er alls 257 fm að stærð með sjö herbergi, 
stórt eldhús og 52 fm bílskúr með góðri lofthæð. 

Sanngjarnt verð, 37,5 millj.  

Afhending getur verið fljótlega eftir kaupsamning. 

Leirdalur 18 - Vogar
Opið hús sunnudaginn 19. apríl 
milli kl. 17.00 & 18.00 við Leirdal 18 
í Vogum Vatnsleysluströnd 
Guðmundur tekur á móti gestum.  

OPIÐ HÚS

Allar nánari upplýsingar hjá Eiríki Svani Sigfússyni löggiltum fasteignasala í síma 862-3377. 

Melhagi 11
107 Reykjavík
Góð eign í Vesturbænum

Stærð: 148,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1955

Fasteignamat: 41.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
RE/MAX Fjörður og Víglundur Helgason sölufulltrúi kynna til sölu bjarta 5 herbergja íbúð á 2. hæð í
snyrtilegu fjölbýli við Melhaga 11 í Vesturbæ Reykjavíkur. Eignin er skráð 148,7 fm og þar af er bílskúr
46,1 fm.
Góð eign í grónu hverfi á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Stutt í alla þjónustu, verslun, leikskóla,
skóla, sund o.fl. Ath. eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Víglundur Helgason
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

viglundur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19. apríl kl.16:00 - 16:30

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

891-9981

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

Falleg 107 fm 4ra herbergja efri hæð 
á frábærum stað. Hæðin skiptist  
í gang, þrjú herbergi, stofu og 
samliggjandi eldhús og borðstofu. 
Húsið nýlega steinað og lóð stand-
sett. V. 39,4 m. 8666 

Þorleifur St. Guðmundsson
Lögg. fasteignasali / Sími  824 9094

Mjóahlíð 10  
105 Rvk. / 2. hæð

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

LIFÐU
í NÚLLINU! 

Til hvers að flækja hlutina?

365.is   |   Sími 1817



Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Ingimar
Sölufulltrúi

612-2277

Sölvi
Sölufultrúi

618-0064

Ólafur Gísli 
Sölufulltrúi

822-8283

Borghildur
Sölufulltrúi

774-7770

Albert
Fasteignasali

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Sigga Hrönn
Sölufulltrúi

866-9779

Hrönn 
Sölufulltrúi

692-3344

Höfuð
borg

Fasteignasala

Pantaðu frítt söluverðmat á

                               www.hofudborg.is
     Við þjónustum þig alla leið með persónulegri og faglegri þjónustu.

Við erum á facebook
Fylgstu með okkur

Höfuðborg fasteignasala | Hlíðarsmára 2, 6.hæð | 201 Kópavogur | Sími: 414 4488 | hofudborg@hofudborg.is

m
2 173,9     Iðnaðarhús 

Bíldshöfði 18 (Axarhöfðamegin),110 Rvk
Bókið skoðun hjá Siggu í síma 866-9779
Vel staðsett trésmiðja/iðnaðarbil með góðri 
aðkomu. Útsýni og gott auglýsingagildi. 

j g

Ca. 4 m lofthæð í sal, skrifstofa og kaffistofa. 
Vel tækjum búin sem eru einnig til sölu.g
Húsnæðið er laust fljótlega. Þokkalegt ástand.

Verð 21,7 millj. Já6-8m
2

308

Hlíðarvegur 2, 200 Kópavogi 
Opið hús sunnudag 19. apríl frá kl 15:30-16:00 
Fallegt tvílyft 273 fm einbýli með aukaíbúð og 35 
fm bílskúr. 6-8 svefnherbergi. Stór lóð í suðurhlíðum 
Kópavogs. SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI.
Næg bílastæði og falleg verönd með heitum potti.
Nánari uppl. veitir  í Sigga í síma 866-9779

Verð 61,9 millj. Já4m
2

221

Klukkuvellir 48, 221 Hafnarfjörður
Opið hús þriðjudaginn 21. apríl kl 17:30-18:00
Fallegt og fullbúið tvílyft raðhús auk bílskúrs. 
Vel staðsett á Völlunum í Hafnarfirði. 
Innréttingar og gólfefni eru nýleg. Stór 
svefnherb., 2 stofur. Falleg eign sem vert er 
að skoða. Uppl. hjá Snorra í síma 699-4407

Verð 46.9 millj. Já3m
2

113,7

Marteinslaug 16, 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS mánud. 20. apríl kl. 18:00–18:30
Vel skiplögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi. Parket og flísar á gólfum. Íbúðin 
er björt og með glugga á 3 hliðar.  Fallegt 
útsýni yfir Úlfarsárdalinn.  Stutt í skóla og gott 
íþróttasvæði.Uppl. hjá Sölva í síma 618-0064

Verð 33,9 millj.

Austurkór 109-115, 203 Kópavogur Opið hús sunnudaginn 19.apríl milli kl: 14:00-14:45
Glæsileg 190 fm raðhús á einni hæð með stórum svefnherbergjum og góðu alrými þar sem hátt er 
til lofts. Loft verða með innfelldri lýsingu þar sem við á. Tvö baðherbergi. 30 fm bílskúr með mikilli 
lofthæð og hárri bílskúrshurð. Hús skilast tilbúið að utan og lóð frágengin með stoðveggjum og 
pöllum. Tilbúið til innréttinga, fullmálað og með rafmagnsefni - Verð. 54.800.000.- 
Einnig hægt að fá húsin fullbúin án gólfefna.                                      Verð. 59.800.000.-
Allar nánari upplýsingar veitir Sölvi í síma 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

Já3m
2

120,7

Akurhvarf 7,  203 Kópavogi
Opið hús sun. 19. apríl kl. 16:00-16:30
Björt 4ra herb. endaíbúð á 1.h. Stæði í 
bílageymslu. Stór verönd með skjólveggjum. 
Parket og flísar á gólfum. Bjart baðherbergi 
með baðkari og sturtu. Húsið er einangrað og 
klætt að utan. Uppl. hjá Sölva í síma 618-0064

Verð 39,9 millj. Já4m
2

169,8

Austurkór 167-169,  203 Kópavogi 
Opið hús sunnudaginn 19. apríl kl. 15:00-15:30
Parhús á einni hæð sem er teiknað af Benjamíni 
Magnússyni arkitekt og er afar gott skipulag á 
húsinu. Hægt er að sleppa herbergi og stækka stofu 
enn frekar. GOTT ÚTSÝNI. Húsið skilast fullbúið að 
utan og  tilbúið til innréttinga í apríl-mai 2015. 
Uppl. hjá Sölva í síma 618-0064

Verð 49,4 millj.Já3 m
2

 190 Verð 54,8 / 59,8 millj.

 
 

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

4 lóðir þar sem reisa má hús með 8 íbúðum 
á hverri lóð. 

Stærðir íbúða eru 94,6-134,7 fermetrar 
auk sameignar s.s. geymslur, bílastæði í 
bílageymslu, gangar, lyfta ofl.

 Lóðunum geta fylgt allar teikningar og jarðvinna.

Frábært útsýni enda standa lóðirnar hátt í hlíðinni.

Hér er hægt að hefjast handa strax í spennandi 
hverfi í uppbyggingu.

Helgafellshverfi - Mosfellsbær
Gerplustræti 13-23 

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Byggingarverkefni 
til sölu

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali 
oskar@miklaborg.is 
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Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Lambhagavegur 15
Áhugaverð byggingalóð við Lambhagaveg 
í Reykjavík. Lóðin er 3.210 fm að stærð. 
Byggingaréttur er upp á 2.245 fm. Búið 
er að greiða öll gatnagerðagjöld fyrir 
hámarksbyggingamagn.

Verð:  69.000.000

Verð: 35.900.000

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Njálsgata 77
Einkar glæsileg íbúð á þriðju hæð í risi að Njáls-
götu 77. Íbúðin er skráð 74,5 fm en gólflötur 
er um 90 fm. Rými undir súð nýtist vel og er 
lofthæð íbúðar um 3 metrar þar sem mest er. 

3
herb.

74,5
m2.

Stefán Páll      
Sölumaður
 781 5151

Iðunnarbrunnur 19

Opið hús mánudaginn 20. apríl kl. 18:00-18:30

Parhús á fallegum stað í Úlfarsárdal. Húsið 
er bjart og þægilega skypulagt með góðum 
herbergjum og opnu og björtu eldhúsi. 

Verð: 58.900.000

ParhúsOPIÐ
HÚS

228,9
m2.

Stefán Páll      
Sölumaður
 781 5151

Hrauntunga 17

Opið hús sunnudaginn 19. april kl. 15:00-15:30

Vel staðsett einbýli á einni hæð í Suðurhlíðum 
Kópavogs. Eignin þarfnast viðhalds og er því 
kjörin fyrir fólk sem vill stækka við sig og 
gera að sínnu. 

Verð: Tilboð

EinbýliOPIÐ
HÚS

 165,2
m2.

Stefán Páll      
Sölumaður
 781 5151

Tjarnarstígur 3

Opið hús sunnudaginn 19. april kl. 16:00 -16:30

Lítið niðurgrafin nýuppgerð íbúð á jarðhæð/
kjallara á góðum stað á mörkum Vesturbæjar 
og Seltjarnanes. Eign sem vert er að skoða. 
íbúðin er laus við kaupsamning.

Verð: 29.900.000

OPIÐ
HÚS

85,8
m2.

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 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698 5222

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Stóragerði 14
82,8 fermetra 3ja herbergja endurnýjaða íbúð á 
3.hæð ásamt 18.5 fermetra bílskúr við Stórag-
erði í Reykjavík. Íbúðn skiptist í forstofu hol, 
stofu, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
sérgeymslu í sameign. 

Verð: 32.500.000

82,8
m2.

3
herb.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Skólavörðustígur 22b 

Opið hús mánudaginn 20. apríl kl. 17.30-18.00Opið hús laugardaginn 18. apríl kl. 14.00-14.30

Sjarmerandi 91,4 fermetra 3ja herbergja íbúð 
á 2.hæð  við Skólavörðustíg í Reykjavík.  Íbúðin 
skiptist í forstofu hol, Geymslu/þvottahús, 
baðherbergi, Rúmgóða stofu og borðstofu, 
eldhús og tvö rúmgóð herbergi.

Verð: 35.900.000

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Leifsgata 24 

Opið hús mánudaginn 20. apríl kl. 18:15-18:45

96,9 fermetra 4ja herbergja íbúð á 2. hæð  við 
Leifsgötu í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forsto-
fu hol, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og 
baðherbergi. Sérgeymsla er í risi og sameiginlegt 
þvottahús á jarðhæð. 

Verð: 36.900.000

OPIÐ
HÚS

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þinghólsbraut 74

Opið hús mánudaginn 20. apríl  kl. 17.30-18.00

Funkishús á pöllum með útsýni til Keilis, 
Bessastaða og Snæfellsjökuls. Arkitektinn 
Hákon Hertervig lét byggja húsið fyrir sig og 
sína fjölskyldu árið 1963. Rúmgott for-
stofuherbergi með litlu fataherbergi innaf.

Verð: 64.900.000

77777
herherb.

OPIÐ
HÚS

242,242,242242,2222
m2.2

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

GLÆSIBÆR VERSLUNARRÝMI

Virkilega vel staðsett rými með góðum sýningagluggum. 

Gott verslunarhúsnæði í Glæsibæ. Um er að 
ræða 68,7 fm vel staðsett verslunarhúsnæði á 
einni hæð í verslunarkjarnanum Glæsibæ. 
Húsnæðið er opið og bjart glerrými. Steinteppi 
á gólfum, afgreiðsluborð og glerhillur. 

Verð: 18.200.000

68,7
mmmmmmm222222.

Verð: 64.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Granaskjól 12
Björt og vel skipulögð hæð ásamt hluta af 
kjallara í tvíbýlishúsi við Granaskjól í vesturbæ 
Reykjavíkur.  Skv. Þjóðskrá Íslands er eignin 
skráð 189,1 fm, þar af 139,4 fm hæð og 46,5 fm í 
kjallara og 4,6 fm geymsla.

189,9,1 1
mm2.2.

Verð: 39.500.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Hjarðarhagi 64
Góð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Hjarðarhaga í vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er alls 126 fm, þar af 24,5 
fm bílskúr.   

44
herbhe .

126
m2.

Opið hús sunnudaginn 19. apríl kl 15:30 - 16:00 Opið hús þriðjudaginn 21. apríl kl 17:30 - 18:00Opið hús mánudaginn 20. apríl kl. 17.00-17.30

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

91,4
m2.

3
herb.

96,996,996,966,96,9
mmm22.2.

4
herb.
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Freyjubrunnur 10 - Endaraðhús  
Vandað 211 fm endaraðhús 
með innbyggðum bílskúr.  
Húsið er á tveimur hæðum 
og vandlega innréttað á allan 
hátt innréttingar, lýsing og 
gólfefni.  Tvö gælsileg baðher-
bergi, þrjú svefnherbergi og 
þrjár stofur.  Mikið útsýni . 
Opið hús sunnudaginn 19.04. kl 17:30-18:00  
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson s. 6993444

Sólheimar 28 - 5 herbergja   
Góð 5 herbergja, 123,4 fm. 
sérhæð í Sólheimum 28,  
Tvennar svalir, frábær stað-
setning stutt í alla þjónustu. 
Eign sem vert er að skoða.  
Gunnlaugur 617 5161 tekur 
á móti áhugasömum milli 
17.00 og 17.45 sunnudaginn 
19.04.2015.

Engihjalli 9 - íbúð   
Falleg og björt um 98 fm 
útsýnisíbúð á 10 og efstu hæð.  
Íbúðinni hefur verið breytt og 
er hún nú með fjórum svefn-
herbergjum. Góð staðsetning 
þar sem stutt er í alla þjónustu.  
Opið hús sunnudaginn 19. apríl 
kl. 15:30-16:00. Upplýsingar 
veitir  Karen 6956890

Eyjabakki 14 - íbúð  
Mjög rúmgóð og vel skipu- 
lögð, 103fm. 4ra herbergja 
íbúð á besta stað í bökku-
num. Eignin telur forstofu, 
eldhús, stóra stofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi 
og stórt þvottahús/búr/
geymslu.  Opið hús  Sunnudaginn 19.04. 2015, 
KL: 17:00-17:30. Upplýsingar veitir Karen 6956890

Eskivellir 3 - 4ra herbergja   
Góð 4ra herbergja íbúð 
á 2.hæð við Eskivellli 3 í 
Hafnafirði. Eignin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, tvö 
barnaherbergi, hjkóna-
hebrergi, baðherbergi 
og þvottahús. Geymsla í 
kjallara. V.29,9m. Opið hús sunnudaginn 19.apríl frá kl.12:00-
12:30 Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Ásakór 15 - 5 herbergja  
Góð 5.herbergja íbúð á 
2.hæð í lyftuhúsi við Ásakór 
15 í Kópavogi. Eignin skip-
tist í forstofu, stóra stofu, 
borðstofu, eldhús, tvennar 
svalir, 3 barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherber-
gi, þvottahús og geymslu. 
V.40,9m. Opið hús sunnudaginn 19.apríl frá kl 13:30-14:00 
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Stigahlíð 34 - 3ja herbergja  
Góð 3ja herbergja íbúð á 
1.hæð í Hlíðahverfi Rey-
kjavíkur. Eignin skiptist í hol, 
stofu/borðstofu, eldhús, 
hjónaherbergi, barna-
herbergi, baðherbergi og 
geymsla í kjallara.  
Opið hús sunnudaginn 19.april frá kl.15:00-15:30  
Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Grænlandsleið 16 - 113 Reykjavík 

205 m2 íbúð á tveimur hæðum með bílskúr í þríbýlishúsi við 
Grænlandsleið 16 í Reykjavík ásamt 29,2 m2 grunni að sólstofu 
sem er óbyggð. V. 55,0 m.

Flatahraun 1 - 220 Hafnarfjörður 

131,6 m2, 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð, 
ásamt bílastæði í bílakjallara í fimm hæða lyftuhúsi. Eignin er 
u.þ.b. tilbúin til innréttinga. Mjög stórar svalir. Gott skipuleg.  
V. 34,9 m.

Klausturhvammur 20 - 220 Hafnarfjörður 

231,9 m2 endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
við Klausturhvamm 20 í Hafnarfirði. V. 44,9 m.

Funalind 3- 201 Kópavogur 

4ra herbergja íbúð á 3. hæð, ásamt stúdíóíbúð á 4. hæð og bílskúr 
við Funalind 3 í Kópavogi. Eignin er skráð 190,2 m2, þar af íbúð á 
3. hæð 98,8 m2, íbúðarherb. í risi 39,1 m2, geymsla í kjallara 5,1 
m2, geymsla á 4 hæð 19,3 m2 og bílskúr 27,9 m2. V. 42,9 m.

Kleifarás 13 - 110 Reykjavík 

Glæsilegt 446,5 m2 einbýlishús á tveimur hæðum, með auka 
íbúðarrými á neðri hæð, og tvöföldum bílskúr innst í botnlanga á 
glæsilegum útsýnisstað við Kleifarás í Reykjavík. V. 89,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Vesturgata 51B - 101 Reykjavík 

98 m2 raðhús við Vesturgötu 51B í Reykjavík. Eignin er skráð 98 
m2, þar af kjallari 40,8 m2(sem er aukaíbúð), íbúð á hæð 46,6 m2 
og ris 10,6 m2.V. 42,7 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu gott nýlegt 25 fm. sumarhús við Lauga-
land/Landssveit á 15 hektara góðu landi Hallstúns. Tilvalin 
eign fyrir hestamenn eða skógræktarfólk. Frábær stað-
setning. Verð 25,9 millj.

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt 
sumarhús 64,5 fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpal-
lur í kringum bústaðinn, heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið 
eignarland tæpur hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning í 
Vaðneslandi Grímsnesi. Myndir á netinu. Verð 19,5 millj. 

Höfum fengið í einkasölu nýbýlið Lynghóll við Selfoss 30 
hektara land. Afstúkað í 4 beitahólf með rennandi vatni.
Frábær staðsetning og útsýni. Góðar reiðleiðir. Lynghóll er við 
þjóðveg 1 sami afleggjari og Hjálmholt í Flóa. Sökklar af 80 fm. 
sumarhúsi. Rafmagn komið og kalt vatn, hitaveita á staðnum. 
Verð 18,9 millj.

Hallstún við Laugaland  
- Sumarhús auk 15 hektara 

Sumarhús í Vaðnesi

Lynghóll - Nýbýli  við Selfoss

Hæðargarður 29, 60 ára og eldri
Opið hús sunnudag og þriðjudag frá kl. 17 – 18. 

Verið velkomin. Þriggja herbergja 77,5 fm útsýnisíbúð á 
efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt 18,5 fm hlutdeild í sameign. 
Suðursvalir. Stórbrotið útsýni. Þjónustumiðstöð í næsta húsi. 

Verð 38,5 millj. Uppl. í s. 840 1925.

Opið hús sunnudag 
og þriðjudag


