
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Knattspyrnufélagið Valur auglýsir 
stöðu íþróttafulltrúa félagsins

Íþróttafulltrúi er yfirmaður allra yngri flokka þjálfara og yfirþjálfara í knattspyrnu, handknattleik og körfu
knattleik. Meginmarkmið íþróttafulltrúa er að hámarka þjónustu við iðkendur og foreldra innan fjárhagsramma.

VALUR ER OPINN, LÍFLEGUR OG GÓÐUR VINNUSTAÐUR. 

Helstu ábyrgðarsvið eru eftirfarandi:
•	 Yfirumsjón	með	yngri	flokkum	félagsins
•	 Stefnumótun	fyrir	yngri	flokka	starf	í	samráði	við		
	 framkvæmdastjóra	og	stjórn
•	 Ráðningar	þjálfara	í	samráði	við	yfirþjálfara	hverrar	deildar
•	 Samskipti	við	foreldra,	iðkendur,	sérsambönd	og	opinbera		
	 aðila	sem	snúa	að	barna-	og	unglingasviði
•	 Rafrænar	skráningar	iðkenda	og	utanumhald	
•	 Umsjón	með	þróun	og	fjölgun	iðkenda	hjá	félaginu,		
	 sérstaklega	í	yngstu	aldurshópum
•	 Ritstjórn	á	heimasíðu
•	 Aðhald	og	eftirfylgni	með	rekstraráætlun	sviðsins

Hæfniskröfur:
•	 Háskólapróf
•	 Reynsla	af	störfum	í	íþróttahreyfingunni	er	góður	kostur
•	 Mjög	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Reynsla	af	rekstri	og	stjórnun
•	 Frumkvæði,	metnaður	og	vönduð	vinnubrögð
•	 Almenn	tölvukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	máli	og	riti	á		
	 íslensku	og	ensku

Ítarlegar umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendast á netfangið 
johann@valur.is fyrir fimmtudaginn 1. október nk. 

VILT ÞÚ VINNA HJÁ 
FRAMÚRSKARANDI 
FYRIRTÆKI?
Óskum eftir 
rafvirkjum og 
töflusmiðum til 
starfa. 
Áhugasamir hafi samband 
við Kristinn Hreinsson, 
kristinn@rafeyri.is.

FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI
2010-2014

RAFEYRI EHF - AKUREYRI - SÍMI 460 7800 - RAFEYRI@RAFEYRI.IS - WWW.RAFEYRI.IS

ÚRSKARANDI FYRIR

RAFVIRKJAR
TÖFLUSMIÐIR

Hæfniskröfur:
• Tæknimenntun eða víðfem reynsla og 

þekking á sviði tækni eða annarra þátta 
sem tengjast starfssviði Marel.  

• Djúp tæknileg þekking er mikill kostur.

• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og 
mæltu máli. 

• Hæfni til að vinna í teymi.

• Mjög góð þekking af Microsoft Word og 
Excel. 

• Hæfni til að safna og vinna úr 
upplýsingum og setja fram á 
skipulagðan hátt.   

• Lausnamiðuð hugsun og færni.

• Mjög góð skipulagsfærni.

• Vandvirkni og öguð vinnubrögð.

• Reynsla af notkun forrita s.s. Dynamics, 
Axapta, Sharepoint og CAD programs er 
kostur.

Starfslýsing:
• Vinna með vöruhópum, iðnaðarsetrum, 

framleiðslu og þjónustu að stöðlun 
og uppbyggingu vara og vörutengdra 
upplýsinga (Modularization). 

• Gerð og viðhald sniðmáta fyrir vörutengdar 
upplýsingar innan Modularization. 

• Gerð og viðhald sölutengdra gagna í 
samstarfi við vörueigendur.  

• Viðhald vörutengdra upplýsinga í 
gagnagrunnum svo sem Axapta, Product 
Builder, KIS, SharePoint og verð- og 
vörulista Marel.

• Uppbygging og skipulag verkferla sem 
tengjast Modularization. 

• Gerð flæðirita og skýringarmynda fyrir 
verklag innan Modularization. 

• Öll framsetning gagna og upplýsingaskrif 
er á ensku. 

Structural Engineering

Marel leitar að liðsmönnum í “Structural Engineering” teymi sitt. Teymið er 
burðarásinn í vinnu Marel við að koma vörusafni sínu á staðlað einingaform 
(Modularization). Vinnan snýst um að tryggja að öll nauðsynleg sölu-, tækni- og 
framleiðslugögn séu til staðar og þeim viðhaldið fyrir þann hluta vörusafns Marel 
sem á uppruna sinn á Íslandi.  Structural Engineering teymið er sameiginlegt 
þjónustuteymi innan Technical Center hjá Marel á Íslandi. Ráða á í þrjár stöður.

marel.is/jobs

Marel er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í 
fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna 
fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm 
heimsálfum, þar af um 
500 á Íslandi. 

Umsóknarfrestur og frekari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2015. Sækja skal um á vefsíðu fyrirtækisins:

marel.is/jobs. Frekari upplýsingar veitir Sigurpáll Jónsson: sigurpall.jonsson@marel.com

Við bjóðum upp á 
góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, 
framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott 
félagslíf og margt fleira.
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 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Verkefnastjórar

Umsóknarfrestur er til og með 4. október 2015. Umsækjendur eru 
beðnir um að sækja um starfið á heimsíðu Capacent, www.capacent.is.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga 
Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

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

Landsnet

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Þátttaka í verkefnateymi við hönnun og undirbúning 
nýframkvæmda og endurnýjun á flutningsvirkjum 

• Verkefnisstýring nýframkvæmda og endurnýjunar 
á flutningsvirkjum

• Umsjón og eftirlit með framvindu verkefna og skilamati

• Gerð og eftirfylgni framkvæmda, kostnaðar og 
greiðsluáætlana

• Samskipti við hagsmunaaðila innan sem utan fyrirtækisins

• Gerð úboðsgagna og undirbúningur verksamninga, umsjón 
með framkvæmd, eftirfylgni og uppgjör verksamninga 

Starfs- og ábyrgðarsvið

• Mótun og forgangsröðun áætlanaverkefna er varða 
uppbyggingu og viðhald raforkukerfis landsins, s.s. 
kerfisáætlun og framkvæmdaáætlun

• Ábyrgð á og verkefnastjórn áætlana og útgáfu þeirra

• Bein þátttaka í áætlanagerð, s.s. fagvinnu, skrifum og 
rýni áætlana

• Miðlun á niðurstöðum áætlana innan og utan fyrirtækis

• Ábyrgð á faglegum vinnubrögðum og mótun verkferla

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í verk eða tæknifræði 

• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun framkvæmdaverka

• Sérfræðiþekking á sviði háspennu er æskileg

• Vottun í verkefnastjórnun eða MPMnám er æskilegt

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir 
samstarfsmönnum og umhverfi

• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun

• Árangursrík reynsla af áætlanagerð

• Reynsla af miðlun upplýsinga

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Mjög góð hæfni í túlkun og greiningu gagna

• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir 
samstarfsmönnum og umhverfi 

• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Verkefnastjóri framkvæmdaverkefna

Verkefnastjóri áætlana

Við leitum að verkefnastjóra á Framkvæmda Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  Við leitum að verkefnastjóra á Framkvæmda Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |   og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum  Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |   og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum  Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum landsnet@ og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum @landsnet.is  og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum landsnet.is   |   og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra framkvæmdum   |  
við uppbyggingu og endurnýjun á flutningskerfi Landsnets ásamt viðhaldi og rekstri kerfisins. 

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  
við uppbyggingu og endurnýjun á flutningskerfi Landsnets ásamt viðhaldi og rekstri kerfisins. 

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  

Við óskum eftir að ráða verkefnastjóra á Þróunar og tæknisvið. Hlutverk sviðsins er að gera áætlanir um 
uppbyggingu og þróun raforkuflutningskerfisins og undirbúning framkvæmda. Jafnframt ber sviðið ábyrgð 
á grunnrannsóknum og sinnir sameiginlegri tækniþjónustu fyrir fyrirtækið.
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Hluti af landsbyggðinni

www.n1.is facebook.com/enneinn

N1 óskar eftir rekstraraðila fyrir þjónustustöð
félagsins á Patreksfirði.

Til sölu er veitingarekstur og vörubirgðir núverandi 
rekstraraðila í húsnæði félagsins.

Rekstraraðili mun jafnframt verða umboðsaðili
N1 á Patreksfirði.

Hlutverk hans verður að þjónusta viðskiptavini
á neytendamarkaði félagsins.

Miklir möguleikar fyrir einstakling eða samhent
hjón sem vilja reka sitt eigið fyrirtæki.

Áhugasamir vinsamlega sendið tölvupóst á 
pallorn@n1.is eða hafið samband við Pál Örn Líndal 
í síma 440-1022 eða 660-3365.

Rekstraraðili
óskast
á Patreksfjörð

Sérfræðingur - aðstoðarmaður fjármálastjóra
Dominos Pizza á Íslandi óskar eftir að ráða metnaðarfullan og sjálfstæðan eintakling í sérfræðingsstarf innan fjármáladeildar. 
Viðkomandi mun vinna mjög náið með fjármálastjóra fyrirtækisins.

Starfssvið:
•	Umfangsmikil	almenn	reikningshaldsvinna
•	Mikil	aðkoma	að	afstemmingum	og	uppgjörum
•	Undirbúningur	bókhalds	til	endurskoðunar
•	Aðstoð	við	frávikagreiningar	og	áætlanagerð
•	Vinna	við	vsk.	uppgjör
•	Sjóðsstreymisáætlanir
•	Önnur	verkefni	í	samráði	við	fjármálastjóra

Hæfniskröfur:
•	Háskólamenntun	á	sviði	viðskiptafræði	skilyrði
•	Sérhæfð	menntun	á	sviði	fjármála	eða	reikningshalds	kostur
•	Reynsla	af	reikningshaldi	og	fjármálalegum	verkefnum
•	Mjög	góð	tölvukunnátta	skilyrði,	kunnátta	í	Navision	kostur
•	Góð	geta	í	íslensku	og	ensku,	talað	og	ritað	mál
•	Metnaður	og	drift	í	starfi
•	Hæfni	til	þess	að	vinna	sjálfstætt	og	undir	álagi

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.	
Umsókn	um	starfið	þarf	að	fylgja	ítarleg	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	
umsóknar	og	rökstuðningur	fyrir	hæfni	við	komandi	í	starfið.	Nánari	upplýsingar	veita	Ragnheiður	S.	Dagsdóttir	
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)	og	Þóra	Pétursdóttir	(thora.petursdottir@capacent.is)		hjá	Capacent	ráðningum.

Fyrsta	verslun	Domino’s	Pizza	á	Íslandi	var	opnuð	þann	16.	ágúst	1993	að	Grensásvegi	11	í	Reykjavík.	Í	dag	rekur	Domino’s	Pizza	19	verslanir	hér	á	landi.	Auk	

þessara	19	verslana	rekur	Domino’s	hráefnavinnslu,	birgðastöð	fyrir	verslanir	fyrirtækisins	og	þjónustuver,	þar	sem	tekið	er	við	pöntunum	viðskiptavina	í	gegnum	

síma.	Domino’s	Pizza	á	Íslandi	hefur	að	markmiði	að	vera	leiðandi	fyrirtæki	á	skyndibitamarkaðnum.	Helstu	markmið	okkar	eru	ímynd,	þjónusta	og	gæði	sem	

stuðla	að	því	að	viðskiptavinir	okkar	séu	ánægðir.	Mikil	áhersla	er	lögð	á	að	vinna	alltaf	með	fyrsta	flokks	hráefni	og	hágæða	vöru.	Stöðugleiki	er	mikilvægur	í	því	

tilliti	og	getur	viðskiptavinurinn	ætlast	til	þess	að	fá	sömu	eða	svipuð	gæði	á	vörunni	þó	hún	sé	keypt	á	ólíkum	tímum	og	í	mismunandi	verslunum	fyrirtækisins.
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Framkvæmda- og rekstrarstjóri

Fimleikafélagið Björk er fjölgreina íþróttafélag með um 1300 iðkendur, börn og
unglinga, í fimleikum, klifri og taekwondo og er eitt af fimm stærstu
íþróttafélögunum í Hafnarfirði, sjá nánar www.fbjork.is.

Framkvæmda- og rekstrarstjóri

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur
stra@stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

starfar í umboði aðalstjórnar og sér um daglegan
rekstur, starfsmannahald, áætlanagerð, skipulag félagsstarfs, samskipti við iðkendur,
foreldra, sjálfboðaliða, þjálfara og aðra starfsmenn. Framkvæmdastjóri annast einnig
verkstjórn á mótum, sýningum og öðrum viðburðum á vegum félagsins auk annars.

eru að umsækjendur hafi menntun sem nýtist í starfi og marktæka reynslu af
sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á haldbæra reynslu og þekkingu á
bókhaldsferlum, áætlana- og skýrslugerð, verkefnastjórnun og færni í tölvunotkun. Leitað
er að metnaðarfullum og traustum aðila, sem er lipur í mannlegum samskiptum og hefur
gaman af að starfa í krefjandi starfsumhverfi.

er til og með 28. september nk. Gengið verður frá ráðningu sem fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár ásamt sakarvottorði til . Þeir sem
eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Skrifstofustjóri hjá STEF

Við leitum að skrifstofustjóra

Skrifstofustjóri

www.stef.is.

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

stra@stra.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

með marktæka reynslu af fjármálastjórnun og rekstri,
starfsmannahaldi og erlendum samskiptum.

annast daglegan rekstur skrifstofu STEF, fjármálastjórn og
starfsmannahald, utanumhald og stýringu verkefna, yfirumsjón með úthlutunum og
samskiptum við félagsmenn. Starfinu fylgir mikil innlend og erlend samskipti. Sjá
heimasíðu

eru að umsækjendur hafi háskólamenntun sem nýtist í starfi auk
marktækrar reynslu af sambærilegum störfum. Áhersla er lögð á styrk í meðferð talna og
framúrskarandi góða tölvukunnáttu, góða íslensku- og enskukunnáttu, fagleg og skipuleg
vinnubrögð, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum.

er til og með 28. september nk. Gengið verður frá ráðningu
samkvæmt nánara samkomulagi. Vinsamlega sendið umsóknir/starfsferilskrár til

. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni
þátttöku.

veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.
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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  

Orkuveita Reykjavíkur leitar að forstöðumanni 
til að leiða Þjónustuver OR. Viðkomandi verður 
hluti af stjórnendateymi síns sviðs og mun 
bera ábyrgð á þjónustu einingarinnar við 
fyrirtæki samstæðunnar sem eru Veitur, 
Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur 
og OR. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög 
góðri samskiptahæfni og þjónustulund ásamt 
sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnbrögðum.

Forstöðumaður Þjónustuvers starfar á 
Þjónustusviði OR og ber ábyrgð á rekstri 
þjónustuvers, þjónustuvaktar og innheimtu 
OR. Þjónustuver annast almenna afgreiðslu 
og símaþjónustu, upplýsingagjöf til viðskipta- 
vina og þjónustuvakt allan sólarhringinn 
fyrir fyrirtæki samstæðunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Gerð mönnunar- og þjónustuáætlana

• Þjálfun starfsmanna

• Skilgreining ferla

• Samskipti við viðskiptavini

• Samskipti við ytri aðila, s.s. vegna innheimtu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, s.s. á sviði viðskiptafræða, 
   þjónustu- eða mannauðsstjórnunar

• Framhaldsmenntun á háskólastigi er kostur

• Stjórnunarreynsla

• Mjög gott vald á íslensku og ensku

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

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

Við hvetjum bæði konur og karla 
til að sækja um starfið.

Forstöðumaður 
Þjónustuvers
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MIÐASÖLUSTJÓRI HÖRPU
Harpa ohf. auglýsir laust til umsóknar starf miðasölustjóra Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúss í Reykjavík. 
Miðasala Hörpu veitir fjölbreytta þjónustu jafnt við gesti hússins sem og starfsfólk og fyrirtæki sem hafa 
starfsemi í húsinu. Starf miðasölustjóra heyrir undir fjármálasvið. Leitað er að drífandi einstaklingi sem hefur 
frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi og áhuga á að starfa í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 26. september nk.

Menntunar- og hæfniskröfur

• reynsla af verkstjórn og daglegri stjórnun 
starfsmanna á gólfi

• reynsla af sölukerfum
• Menntun sem nýtist í starfi - kostur
• Þekking á helstu tölvu- og upplýsingakerfum 

(Word, excel, outlook)
• góð íslensku- og enskukunnátta
• góð framkoma, snyrtimennska og þjónustulund
• góðir samskiptahæfileikar

starfs- og ábyrgðarsvið

• umsjón með starfsstöðvum auk verkstýringar 
þjónustufulltrúa og starfsfólks á sölu- og 
þjónustuborðum

• Daglegt söluuppgjör
• umsjón og eftirlit með sölukerfum
• samskipti og samstarf við fasta notendur innan 

hörpu og aðra tónleika- og ráðstefnuhaldara
• Þjónusta við gesti hússins

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

sækJa uM:

nánari upplýsingar um starfið veita 
agla sigr. björnsdóttir, agla@radum.is og 
hildur erla björgvinsdóttir, hildur@radum.is 
í síma 519 6770. umsækjendur eru 
vinsam legast beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu ráðum www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

Norræna húsið 
leitar að verkefnastjóra 
kynningarmála

Ertu sá sem við erum að leita að?
– Þú ert hugmyndarík/ur og skapandi.
– Þú getur komið boðskap á framfæri 

og vakið áhuga á menningar- 
og listviðburðum.

– Þú ert jafnfær í íslensku 
og skandinavísku. 

– Þú ert ófeimin/n og frábær 
í mannlegum samskiptum. 

– Þú notar nýjustu miðlana og 
samskiptaforrit og hefur tilfinningu 
fyrir hvað virkar á ólíka markhópa.

Helstu viðfangsefni:
– Umsjón með heimasíðu hússins.
– Gerð markaðsefnis. 
– Markaðssetning einstakra viðburða. 
– Stuðningur við verkefnastjóra.
– Markhópagreining og áætlanagerð.
– Umsjón með beinu streymi frá 

viðburðum. 

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með 
menntun á sviði markaðsmála.  
Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á Norðurlöndunum og 
norrænu samstarfi. Gerð er krafa 
um framúrskarandi kunnáttu 
í sænsku, dönsku eða norsku ásamt 
kunnáttu í íslensku. Mikilvægt er 
að einstaklingurinn hafi góða 
almenna tölvukunnáttu og sé fær 
að tjá sig í ræðu og riti. Við leitum 
að sjálfstæðum, áreiðanlegum 
og hugmyndaríkum einstaklingi.

Umsjón með ráðningu 
hefur Þórunn Ragnarsdóttir og veitir  Þórunn Ragnarsdóttir og veitir  Þórunn Ragnarsdóttir
hún upplýsingar um starfið. 

Umsóknarfrestur er til 
og með 5. október 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að senda umsókn með 
tölvupósti á thorunn@nordice.is. 

Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. Umsókn 
skal vera á dönsku, sænsku eða 
norsku og eru umsóknir á öðrum 
tungumálum ekki teknar til greina. 

Ráðið er í starfið til fjögurra ára 
með möguleika á framlengingu 
ráðningarsamnings í fjögur ár 
í viðbót skv. reglum Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Upplýsingar 
um Norræna húsið má finna á 
www.norraenahusid.is.

Norræna húsið í Reykjavík er norræn 
menningarstofnun með áherslu á 
bókmenntir, tungumál, arkitektúr, 
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra 
þróun. Markmið hússins eru að koma 
norrænni menningu á framfæri og 
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og húsið er eitt af 
meistaraverkum Alvars Aalto. 

Okkur vantar hressan og duglegan 
starfskraft í fullt starf í útivistardeild 
INTERSPORT á Bíldshöfða.

Vinnutími er alla virka daga og annan 
hvern laugardag.

Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af verslunarstörfum æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar og  
   þjónustulund
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Þekking á útivistarfatnaði
• 20 ára og eldri

Áhugasamir vinsamlegast sæki um 
á heimasíðunni www.intersport.is

Umsóknarfrestur er til og með 
20. september 2015.

LÍFLEGT STARF

INTERSPORT
Í ÚTIVISTARDEILD
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Við leitum að 
fluggáfuðu fólki
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum 
til starfa hjá Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
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.

Viðskiptafulltrúi 
í viðskiptadeild

Viðkomandi þarf að búa yfir þekkingu á tölfræði og úrvinnslu gagna, góðri þjónustulund og 
reynslu af gerð viðskiptaáætlana. Starfið felst meðal annars í úrvinnslu og miðlun upplýsinga 
til starfsfólks, rekstraraðila og farþega á leið um flugstöðina, þjónustu- og gæðae�irliti með 
rekstraraðilum og  greiningu sem og innleiðingu á nýjum tekjutækifærum.

Viðskiptafulltrúi 
í bílastæðaþjónustu 
KEF parking

Viðkomandi þarf að búa yfir aðlögunarhæfni og vera fljótur að tileinka sér tækninýjungar 
auk þess sem hæfni við gerð markaðs- og tekjugreiningar og viðskiptaáætlana kemur sér vel 
í starfinu. Helstu verkefni eru val og innleiðing á fyrirframbókunarkerfi, markaðsgreiningar 
á vörum tengdum bílageymslu, vöruþróun og samskipti við viðskiptavini. 

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð á www.isavia.is/atvinna Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015

Óskað er e�ir skipulögðum og hugmyndaríkum einstaklingum 
með háskólapróf sem nýtist í starfi. Í boði eru spennandi 
framtíðarstörf hjá fyrirtæki í miklum vexti.

Sérfræðingur í rekstri 
farangurskerfa

Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla eða menntun á sviði 
framleiðslu- eða færibandakerfa er æskileg. Meðal helstu verkefna er dagleg umsjón með 
virkni, viðhaldi og viðhaldsáætlun farangurskerfa, ábyrgð á gæðakerfi, gerð og e�irfylgni 
rekstraáætlana ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.
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Borgarbyggð auglýsir lausa eftirfarandi stöðu:

Skólastjóri í Borgarbyggð

Staða skólastjóra við Andabæ, Hvanneyri er laus til 
umsóknar. Andabær er skóli fyrir 74 börn sem byggir starf 
sitt á útinámi og náttúru- og umhverfismennt. Leitað er 
að skólastjóra til að leiða uppbyggingu skólastarfsins í 
samvinnu við starfsfólk, foreldra og börn. Skólastjóri tekur 
einnig virkan þátt í að móta skólasamfélag Borgarbyggðar 
með uppbyggilegum og framsýnum hætti í samvinnu við fjöl-
skyldusvið og aðra skóla í Borgarbyggð. Þróunarstarf er að 
hefjast um breytingar á aldri barna sem dvelja í skólanum 
sem nær yfir leikskólastig og yngri bekki grunnskólans. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennari eða leikskólakennari 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- 
  og kennslumála æskileg
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi
• Hæfni til að veita faglega forystu og frumkvæði
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og áhugi á nýjungum í leikskólastarfi

Verkefni og ábyrgðarsvið
• Er faglegur leiðtogi skólans
• Stjórnar daglegri starfsemi  
• Sér um áætlanagerð og innra mat
• Ber rekstrarlega ábyrgð
• Sér um starfsmannahald 
• Ber ábyrgð á samstarfi við foreldra
• Ber ábyrgð á samvinnu við ýmsar stofnanir

Staðan er laus frá 15. október 2015. 

Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga við Kennarasamband Íslands.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Borgarbyggðar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um stöðu skólastjóra.

Umsóknafrestur er til og með 3. október 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Magnea  
Hreinsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs, netfang  
annamagnea@borgarbyggd.is eða í síma 525-8500.  

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsókn á 
netfangið annamagnea@borgarbyggd.is. Umsókn þarf að 
fylgja yfirlit yfir nám og störf og upplýsingar um reynslu af 
stjórnun, rekstri og þróunarstarfi. Jafnframt er óskað eftir 
því að gerð verði grein fyrir hugmyndum að áherslum í  
uppbyggingu skólastarfs í Andabæ.

Skólar í Borgarbyggð    
Skólar í Borgarbyggð eru eftirsóknaverðir vinnustaðir þar 
sem áhersla er lögð á jákvæðni, áreiðanleika og fag-
mennsku kennara og annarra starfsmanna. Þar starfar 
vel menntað og hæft starfsfólk sem skipuleggur nám og 
starf barna á markvissan hátt. Unnið er með leiðtogafærni 
starfsfólks og nemenda og er vellíðan og velferð barna í 
fyrirrúmi. Gott og náið samstarf er haft við foreldra og þeir 
hvattir til að taka virkan þátt í námi barna sinna. Þróunar-
starf er virkur þáttur í skólastarfi og fást börn og ungmenni 
við fjölbreytt viðfangsefni við hæfi hvers og eins. 

EFTIRLITSMAÐUR  
Í LOFTHÆFI- OG 
SKRÁSETNINGAR- 
DEILD

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í lofthæfi- 
og skrásetningardeild. Starfið felst í skrásetningu loftfara, 
lofthæfi þeirra og flugtæknilegra framleiðsluvara, vottun og 
eftirliti með fyrirtækjum sem annast viðhald og viðhaldsstýringu 
sem og þeim er annast kennslu flugvéltækna. Í starfinu 
getur einnig falist mat á umsóknum og afgreiðsla skírteina 
og tegundaáritana til flugvéltækna.

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Krafist er menntunar flugvéltæknis með Part 66 skírteini eða 
tæknilegs náms á háskólastigi sem tengist lofthæfi loftfara.

• A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldi eða viðhaldsstjórnun 
loftfara hjá fyrirtæki skv. kröfum EASA, þekking á hönnun 
loftfara og á EASA reglugerðum. 

• Umsækjandi þarf að tileinka sér mjög öguð vinnubrögð, þ.m.t.
alþjóðlegar kröfur sem gilda í flugi. 

• Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald 
á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfileika, 
örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á flug-
starfsemi. Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði, sjálfstæði 
og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum 
sínum og geta unnið undir miklu álagi. Í boði er áhugavert 
og fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi sem reynir á faglega 
hæfni og frumkvæði einstaklings.

Umsóknarfrestur er til 5. október 2015

Hægt er að sækja um starfið rafrænt Hægt er að sækja um starfið rafrænt Hægt er að sækja um starfið rafrænt 
á www.samgongustofa.is/storfá www.samgongustofa.is/storf

Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja Samgöngustofa hvetur jafnt konur sem karla til að sækja 
um þessa stöðu.

Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri Nánari upplýsingar veitir Ómar Þór Edvardsson, deildarstjóri 
lofthæfi- og skrásetningardeildar, í síma 480 6000. lofthæfi- og skrásetningardeildar, í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að hefur verið tekin. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að hefur verið tekin. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að hefur verið tekin. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að hefur verið tekin. Samgöngustofa áskilur sér rétt til þess að 
hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði hafna öllum umsóknum. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði 
ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjara-ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjara-ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjara-
samning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun  
samgöngumála með um 140 starfsmenn.  
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum,  
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit  
er varðar flug, siglingar, umferð og öryggis- 
eftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna  
á www.samgongustofa.is. 

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

Þjónustustjóri á Tæknisviði
Vilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á Tæknisviði Securitas starfar 
fjöldi tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna óskum við 
eftir starfskrafti í starf þjónustustjóra. Við leitum að jákvæðum, kraftmiklum og 
metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og 
leggja sitt af mörkum. 

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur skulu fylla út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 4. október.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri. 

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Starfssvið:
 · Daglegur rekstur tiltekinnar deildar innan Tæknisviðs
 · Verkefnastjórnun 
 · Verkstýring stærri verka
 · Samskipti við viðskiptavini
 · Bein stjórnun starfsmanna viðkomandi deildar
 · Gerð fjárhags- og starfsáætlana
 · Umsjón með reikningagerð vegna útseldra verka og 
öðrum fjárhagslegum rekstri sem tilheyrir deildinni

 · Þátttaka í ákvarðanatöku varðandi stefnumótun og 
framþróun deildarinnar og Tæknisviðsins í heild

Hæfniskröfur:
 · Hæfni í mannlegum samskiptum                               
og rík þjónustulund 

 · Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
 · Geta til að vinna bæði sjálfstætt og undir álagi
 · Menntun sem nýtist í starfi
 · Þekking á rafmagns- og/eða öryggismarkaði          
er mikill kostur

 · Mjög góð kunnátta í íslensku er skilyrði                 
og viðkomandi þarf einnig að búa yfir                   
góðri enskukunnáttu 
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Löggiltur fasteignasali
Fjárfesting Fasteignasala óskar eftir að ráða löggiltan 
fasteignasala í skjalafrágang.  

Reynsla æskileg. Góð framkoma, íslensku- og tölvukunn- 
átta nauðsynleg. 
 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á fjarfesting@fjarfesting.is fyrir 1. október næst- 
komandi.

Opið hús í dag mánudag  
á milli 16.30 og 17.00. 

Stórglæsilegar íbúðir við  
Lund í Kópavogi

NÝBYGGING

NÝBYGGINGLUNDUR 2 - 4 - 6

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

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

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir við  
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ 

60 ára og eldri

Aukaíbúð

Mikið áhvíla
ndi

Aukaíbúð

NÝBYGGINGLANGALÍNA 15-23 LÆKKAÐ VERÐ

SELD

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA

OPIÐ HÚS

Borgartún 31
105 Reykjavík
www.fjarfesting.is
fjarfesting@fjarfesting.is



MÓTTÖKUSTJÓRI

Við leitum að leiðtoga í gestamóttöku Bláa Lónsins í framtíðarstarf í vaktavinnu. 

Viðkomandi mun leiða um 30 manna teymi sem leggur sig fram við að skapa ógleymanlegar minningar fyrir gesti.
Þetta er starf sem snýst um að leiða, hvetja, skipuleggja, efla og gleðja. 

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnunarstörfum nauðsynleg 
• Fáguð og yfirveguð framkoma  
• Framúrskarandi skipulags- og samskiptahæfni
• Góð tungumála- og tölvukunnátta
• Svigrúm og vilji til að vinna óreglulegan vinnutíma

Við leitum að framúrskarandi stjórnanda og góðri fyrirmynd sem hugsar í lausnum. 

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSDEILD

Viltu taka þátt í að stýra einu verðmætasta vörumerki Íslands?

Við leitum að reynslubolta í hópinn með mikla þekkingu á markaðsmálum til að vinna með okkur að því spennandi verkefni 
að styrkja enn frekar vörumerkið Blue Lagoon á heimsvísu samhliða ört vaxandi heimsóknum erlendra gesta til landsins.

Nýr liðsmaður þarf að vera duglegur og búa yfir skapandi hugsun, þjónustulund, sjálfstæði og skipulagshæfileikum. 
Mikilvægt er að viðkomandi vinni vel í þeim samhelda hópi sem hér starfar.   

Hæfniskröfur: 
• Að minnsta kosti fimm ára reynsla af markaðsstörfum 
• Reynsla úr alþjóðlegu umhverfi er kostur
• Menntun í markaðs- og/eða viðskiptafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Skapandi hugsun og skipulagshæfileikar 
• Eldmóður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Miklir samskiptahæfileikar sem nýtast í alþjóðlegu umhverfi

Nánari upplýsingar veitir Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir, sérfræðingur í mannauðs deild Bláa Lónsins, í síma 420 8800 eða sylvia@bluelagoon.is. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn ásamt ferilskrá og kynningar bréfi í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins, www.bluelagoon.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til 27. september n.k.

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa staðurinn á heimsvísu og 
hefur hlotið nafnbótina „Eitt af 25 undrum veraldar“ hjá National Geographic. 
Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og hér starfa um 400 starfsmenn.
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Deildarstjóri  
tæknideildar
Borgarnes

Starf deildarstjóra tæknideildar Vegagerðarinnar  
á Vestursvæði er laust til umsóknar.  

Um 100% starf er að ræða. 

Starfssvið
Stjórnun á áætlanagerð, undirbúningi og framkvæmd 
verka á sviði viðhalds- og  nýframkvæmda á Vestursvæði. 
Yfirumsjón með með stofn-, tengi- og héraðsvegum, 
efnisvinnslu, frágangi náma, yfirlögnum  og styrkingum 
bundinna slitlaga, brúm, varnargörðum og  umferðarör-
yggisaðgerðum ásamt öðrum  tilfallandi verkefnum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verk- eða tæknifræðingur
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfhæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem 
hentar báðum kynjum og í samræmi við jafnréttisáætlun 
Vegagerðarinnar eru konur með umbeðnar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins við 
viðkomandi stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til 5. október  2015.

Umsóknin berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar 
netfang oth@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram 
persónulegar upplýsingar ásamt starfsferilskrá og upp-
lýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingvi Árnason 
svæðisstjóri í síma 522 1510

Öllum umsóknum um starfið verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is  |          facebook.com/VIB.stofan  |          @vibstofan  |  www.vib.is

Hlutverk Fjárfestinga VÍB er að ávaxta fjármuni viðskiptavina með eignastýringarsamning  
við VÍB. Viðskiptavinir Fjárfestinga VÍB eru lífeyrissjóðir, opinberir aðilar, sjóðir, tryggingafélög, 
fjársterkir einstaklingar og félagasamtök. 

Nánari upplýsingar veitir Halldóra Skúladóttir, forstöðumaður Fjárfestinga VÍB, í síma 
844 4972 eða á halldora.skuladottir@vib.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is  og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sigrun.olafs@islandsbanki.is, sími 
440 4172. Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk.

Sérfræðingur hjá  
Fjárfestingum VÍB

Starfssvið:
» Greining markaða og fjárfestingakosta
» Ákvarðanir um fjárfestingar
» Þróun á nýjum vörum og þjónustu
» Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
» Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:
» Reynsla og þekking á fjármálamarkaði 
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Gott vald á íslensku og ensku
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Fjárfestingar VÍB óska eftir að ráða sérfræðing í fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Húsvörður – Staðarhaldari
Húsfélagið að Löngulínu 2 í Garðabæ vill ráða húsvörð -  
staðarhaldara í hlutastarf (30-35%) auk nokkurra  
auka verka eftir samkomulagi. 
Verkefni staðarhaldara eru almenn þrif á sameign, 
umhirða um lóð, bílastæði og bílageymslu auk minniháttar 
viðhalds og endurbóta.
Staðarhaldari þarf að vera laghentur og útsjónarsamur 
og hafa auga fyrir því sem betur má fara. Í húsinu eru 48 
íbúðir í þremur stigagöngum ásamt bílageymslu. 
Skriflegar umsóknir berist: 
Eignaumsjón hf. Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík eða 
starfsumsokn@eignaumsjon.is Umsóknarfrestur er til og 
með 23. september 2015.

- VILT ÞÚ VINNA Í SKEMMTILEGU OG LIFANDI UMHVERFI?
- VILT ÞÚ FÁ BEINAN ÁVINNING AF VEL UNNU STARFI?
- ERTU GÓÐ SÖLUMANNESKJA?

ÁHUGASÖMUM ER BENT Á AÐ SENDA UMSÓKN TIL ASTA.FRIDRIKSDOTTIR@SPORTSDIRECT.COM 
EÐA KOMA Í VERSLUN OKKAR AÐ LINDUM, SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI. 

SPORTS DIRECT LEITAR AÐ STARFSFÓLKI VIÐ AFGREIÐSLUSTÖRF 
Í VERSLUN SÍNA Í LINDUM, KÓPAVOGI. 
VINNUTÍMI ER EFTIR SAMKOMULAGI EN ER Í SAMRÆMI 
VIÐ OPNUNARTÍMA VERSLUNARINNAR. 
SANNGJÖRN LAUN Í BOÐI OG VEGLEGIR SÖLUBÓNUSAR. 

HÆFNISKRÖFUR:
ÞJÓNUSTULUND
STUNDVÍSI 
SKIPULAGNI 
SAMSKIPTAHÆFNI 

Leiðandi fyritæki á innréttinga-
markaði óskar eftir hönnuðum  
í tímabundin verkefni.  
Helstu verkefni eru hönnun eldhúsinnréttinga 
fyrir einstaklinga og verktaka.  

Umsóknir með upplýsingum um umsækjendur 
skal senda fyrir þriðjudaginn 22.09.2015.  
á box@frett.is

Öllum umsóknum verður svarað.

SMIÐIR ÓSKAST
Gluggar og Garðhús hf. óskar eftir að ráða vana 

smiði í fullt starf við smíðar og uppsetningar.
Vinsamlega sendið inn umsókn á  

gluggar@solskalar.is
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NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. 

Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög.  Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska �ármálamarkaðarins 
með því að lækka upplýsingatæknikostnað �ármálafyrirtækja.  Hjá RB starfar margt af öflugasta IT-fólki landsins – og þó víðar væri leitað.
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UM STARFIÐ:
Kemur að rekstri og uppbyggingu á 
Linux og AIX umhverfi RB ásamt 
þeim lausnum sem keyra ofan á því 
umhverfi. Fær tækifæri til að takast 
á við stórskemmtileg og kre�andi 
verkefni.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsyn.
§ Reynsla af kerfisstjórnun í Linux/UNIX umhverfi.
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu.
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna 

sjálfstætt.
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg 

verkefni.

Kerfisstjóri fyrir Linux/UNIX

UM STARFIÐ:
Kemur að rekstri, viðhaldi og 
uppbyggingu á netumhverfi RB og 
viðskiptavina þess. RB er að byggja 
upp nýtt skýjaumhverfi og þar veltur 
mikið á netmálum. Viðkomandi
mun koma að netrekstri í meðal 
annars VMware, álagsdreifum og 
netöryggislausnum og þarf að vera 
duglegur að tileinka sér nýjungar. 
Um er að ræða kre�andi og 
skemmtilegt starf fyrir öflugan 
einstakling.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en ekki nauðsyn.
§ Vottun á sviði net- og netöryggismála kostur.
§ Nokkurra ára reynsla af rekstri netbúnaðar og netöryggis- 

kerfum.
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu.
§ Metnaður í starfi og geta til að vinna sjálfstætt.
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna 

sjálfstætt.
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og skemmtileg 

verkefni.

Netstjóri

Nánari upplýsingar um störf kerfisstjóra og netstjóra veitir Eyjólfur Ólafsson, forstöðumaður 
Rekstrarþjónustu, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.

Nánari upplýsingar um störf kerfisstjóra og netstjóra veitir Eyjólfur Ólafsson, forstöðumaður 
Rekstrarþjónustu, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.

UM STARFIÐ:
Kemur að heildarumsjón með 
aðgangsveitingu starfsmanna RB 
og aðgangsstýringu að þjónustu til 
viðskiptavina.  Viðkomandi er 
jafnframt þátttakandi í uppbyggingu 
og hönnun á aðgangsmódelum 
(aðgangsferlum) RB.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur 

en ekki nauðsyn.
§ Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 

Active Directory og Exchange.
§ Reynsla af RACF, Powershell, Domino, 

ferlagerð og skjölun er kostur. 
§ Kostur að hafa lokið ITIL Foundation.
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu.
§ Drifkraftur og vilji til að takast á við stór og 

skemmtileg verkefni.

Sérfræðingur í aðgangsstýringu

Nánari upplýsingar um starf sérfræðings í aðgangsstýringu veitir Hulda Valsdóttir, 
forstöðumaður Þjónustu, hulda.valsdottir@rb.is, sími 569 8877.

UM STARFIÐ:
Verkefnastofa heyrir undir svið 
Viðskiptaþróunar og ráðgjafar. 
Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu ber 
ábyrgð á daglegri stjórnun og 
rekstri umfangsmikilla verkefna 
hvað varðar tíma, kostnað, aðföng 
og gæði. Starfið felur í sér mikil 
samskipti við starfsfólk þvert á 
fyrirtækið, sem og við viðskiptavini 
og birgja fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, 

tæknifræði, tölvunarfræði, MPM.
§ A.m.k. 5 ára reynsla af stýringu verkefna 

og/eða stjórnun mannauðs.
§ Vottun í aðferðafræði verkefnastjórnunar

(Prince2, IPMA) og agile er kostur.
§ Þekking á ITIL og bankakerfum er kostur.
§ Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.
§ Framúrskarandi samskiptahæfni og 

þjónustulund.
§ Sjálfstæði og mikill metnaður til að ná árangri. 

Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu

Nánari upplýsingar um starf verkefnastjóra veitir Jóhanna Helga Viðarsdóttir, 
fyrirliði Verkefnastýringar, johanna.helga.vidarsdottir@rb.is, sími 569 8877.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það gerum við með því 
að hafa í okkar röðum tæknifólk í fremstu röð. Einstaklinga sem við treystum fyrir lyklinum að 

mikilvægustu upplýsingakerfum landsins. Fáir uppfylla þau skilyrði. Getur verið að þú gerir það? 

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum fyrir áskoranir sem felast í flóknum upplýsingatæknikerfum. 
Tækniteymin okkar eru ábyrg fyrir þeirri vinnu sem þau skila og hafa frelsi til þess að gera það sem þarf 

til að ná frábærum árangri. Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að framúrskarandi starfsfólki í eftirfarandi störf:

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi  og ástríða eru undirstaða allra verka.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 27. september 2015.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ERT ÞÚ TIL Í 100% ÁSKORANIR?
TAKTU ÞÁTT Í AÐ MÓTA KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI

100%
ÁSTRÍÐA

100%
FAGMENNSKA

100%
ÖRYGGI
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Verkefnisstjóri Jafnréttisskóla Reykjavíkur

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnisstjóra  
Jafnréttisskóla Reykjavíkur laust til umsóknar. 

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi Náms-
flokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Markmið Jafnréttisskólans er að efla jafnréttisstarf í skóla- og 
frístundastarfi Reykjavíkurborgar, sbr. aðalnámskrár leik- og grunnskóla, 23. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og rétt kvenna 
og karla sem og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar. Verkefnisstjóri Jafnréttisskólans starfar á fagskrifstofu skóla- og  
frístundasviðs í samstarfi við Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri á fagskrifstofu  
skóla- og frístundasviðs. 

Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi til að leiða starf Jafnréttisskólans og þróa það enn frekar.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að skapa vettvang fyrir jafnréttis- og kynjafræðslu  

í skóla- og frístundastarfi í anda laga og mannréttindastefnu 
borgarinnar.

• Veita ráðgjöf, fræðslu og stuðning til starfsmanna í leik-
skólum, grunnskólum og frístundamiðstöðvum um jafn- 
réttismál.

• Taka þátt í miðlægri stefnumótun á skóla- og frístundasviði 
og stefnumótun á starfsstöðum þess í tengslum við jafn- 
réttisfræðslu.

• Þróa og viðhalda vef um jafnréttisfræðslu.
• Fylgjast með nýjungum á sviði jafnréttisfræðslu og í kynja-

fræði.
• Eiga samstarf við sérfræðinga í jafnréttis- og kynjafræðum 

innan og utan skóla- og frístundasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólanám í kynjafræði, sambærileg menntun eða haldgóð 

reynsla af kennslu um kynjafræðileg málefni. 
• Reynsla af jafnréttisverkefnum æskileg.
• Kennsluréttindi eru æskileg og/eða reynsla af starfi með 

börnum og ungmennum.
• Reynsla af verkefnisstjórn og innleiðingu verkefna æskileg.
• Áhugi og þekking á birtingamyndum margþættrar mismun- 

unar.
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
• Skipulagshæfni, nákvæmni og öguð vinnubrögð.
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.  

Ráðið verður í stöðuna frá 1. nóvember 2015. Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2015.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

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

Orkuveita Reykjavíkur leitar að forstöðumanni 
til að leiða Reikningshald OR. Viðkomandi 
verður hluti af stjórnendateymi síns sviðs 
og mun bera ábyrgð á þjónustu einingarinnar 
við fyrirtæki samstæðunnar sem eru Veitur, 
Orka náttúrunnar, Gagnaveita Reykjavíkur 
og OR. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög 
góðri samskiptahæfni og þjónustulund ásamt 
sjálfstæði, frumkvæði og öguðum vinnbrögðum.

Forstöðumaður Reikningshalds starfar á 
Fjármálasviði OR og ber ábyrgð á reiknings- 
haldi og uppgjöri OR.

Starfs-  og ábyrgðarsvið 
• Leiða og styðja öflugan hóp starfsmanna

• Daglegur rekstur einingarinnar

• Umsjón með uppgjöri og reikningshaldi 
   samstæðunnar

• Ráðgjöf og þjónusta við dótturfélög OR

• Greiningarvinna, eftirlit og prófanir 

• Mótun stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar - og hæfnikröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði skilyrði

• Reynsla af uppgjörsvinnu og 
   samstæðuuppgjöri skilyrði

• Löggildingarpróf í endurskoðun kostur

• Stjórnunarreynsla æskileg

• Mjög gott vald á íslensku og ensku 

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

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

Við hvetjum bæði konur og karla 
til að sækja um starfið.

Forstöðumaður 
Reikningshalds

Laus eru til umsóknar þrjú störf sérfræðilækna í svæfinga- og gjörgæslulækningum. 
Starfsvettvangur innan spítalans verður ýmist við Hringbraut eða í Fossvogi. Starfshlutfall 
er 100% en hlutastarf kemur til greina. Störfin veitast frá 1. janúar 2016 eða eftir nánara 
samkomulagi.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Helstu verkefni og ábyrgð

Landspsps ítali er lififi afaf ndi og fjfjf ölmennur vinnustaður með um 5.100 starfrfr sfsf menn. 
HanHanH n er aðalsjsjs úkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil
brigðisvísindum. Á Landspsps ítala er lögð áhersla á öryggi, jafafa nfnf rétti, ábyrgan 
rekstur, r, r góðan starfrfr sfsf anda og bættan húsakost. 

Hæfnikröfur

• Reynsla í kennslu og vísindavinnu 
er æskileg en ekki skilyrði 

• Vilji til frekari sérhæfingar í 
samráði við yfirlækna deildarinnar

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð 
 í samskiptum
• Frekari viðbótarnám í svæfinga- 

og gjörgæslulækningum er 
æskilegt en ekki skilyrði   
(t.d. barnasvæfingar, 
gjörgæslulækningar, 
verkjalækningar)

• Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- 
og gjörgæslulækningum

• Sérfræðistörf í samráði við 
yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.  
vinna á skurðstofum, gjörgæslu, 
móttöku, við svæfingar á 
útstöðvum sjúkrahússins, 
bráðameðferð og meðhöndlun 
bráðra og langvinnra verkja

• Þátttaka í bakvöktum og 
bundnum staðarvöktum 
samkvæmt vaktafyrirkomulagi 
sérgreinarinnar

• Þátttaka í kennslu og vísinda- 
vinnu í samráði við yfirlækna   
og prófessor

Umsóknarfrestur er til 
og með 12. október 2015. 

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags.  

Sótt er um starfið rafrænt á; 
www.landspitali.is, undir 
„laus störf”. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar 
á spítalanum. 

Umsókn fylgi vottfestar upplýsing-
ar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu ásamt 
sérprentun eða ljósriti af greinum 
sem umsækjandi kann að hafa birt 
eða skrifað.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

Nánari upplýsingar veita 
Gísli Vigfússon, yfirlæknir, 
(gislivig@landspitali.is, 
825 3542) og Alma Dagbjört 
Möller, framkvæmdastjóri 
(almam@landspitali.is, 543 1000).



Spennandi störf
á upplýsinga- og tæknisviði

Tækniþjónusta – netkerfi
Við leitum að reynslumiklum, metnaðarfullum og skemmtilegum 
einstaklingi til að ganga til liðs við tækniþjónustu bankans. Starfið 
felst í rekstri á netkerfi bankans með rekstraröryggi að leiðarljósi.

Helstu verkefni
 · Hönnun og rekstur á netkerfi bankans

 · Samskipti við birgja um innkaup á búnaði

 · Uppsetning og rekstur á netbúnaði

 · Umsjón og rekstur á eftirlitskerfum 
   fyrir netkerfið

Hæfniskröfur
 · Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði
   verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi

 · Cisco gráður skilyrði (CCNP eða hærra)

 · Ítarleg, a.m.k fimm ára, reynsla af rekstri netkerfa skilyrði

 · Reynsla af rekstri símkerfa kostur

 · Þekking á Agile, Scrum, ITIL og Lean aðferðafræðum æskileg

 · Forritunarþekking, t.d. á TCL og Python, kostur

Nánari upplýsingar veita 
Bjarni Örn Kærnested, forstöðumaður tækniþjónustu, 
sími 444 7225, netfang bjarni.kaernested@arionbanki.is. 

Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri, 
sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is.

Framlínulausnir – vörustjóri veflausna
Við leitum að öflugum aðila í starf vörustjóra veflausna hjá framlínu- 
lausnum bankans. Vörustjóri veflausna er ábyrgur fyrir þróun kerfa 
á borð við netbanka, app, ytri vefi og eignafjármögnun.

Helstu verkefni
 ·  Greining á þeim kerfum sem vörustjóri er ábyrgur fyrir

 · Að tryggja rétta forgangsröðun og undirbúning verkefna fyrir 
  framleiðsluteymi og birgja

 · Utanumhald útgáfu kerfa og samskipti við notendur og birgja

 · Starfar eftir Scrum aðferðafræði

Hæfniskröfur
 · Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði, 
  verkfræði eða sambærileg menntun

 · Gott vald á rituðu máli, íslensku og ensku

 · 3–5 ára reynsla af störfum í greiningu

 · Þekking á .NET, MS SQL og Team Foundation Server

 · Þekking á Agile og Scrum aðferðafræðinni 

 · Reynsla úr fjármálageiranum æskileg

Nánari upplýsingar veita 
Hilmar Karlsson, forstöðumaður framlínulausna, 
sími 444 6420, netfang hilmar.karlsson@arionbanki.is.

Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri, 
sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is.

Ef þú vilt vinna í spennandi, framsæknu og kre¢andi viðskiptaumhverfi þar sem unnið er í 
markvissri teymisvinnu gætir þú á¤ heima í okkar frábæra liði. Við leitum að fólki með góða 
samskiptahæfni og mikla þjónustulund sem getur unnið sjálfstæ¤ sem og í teymi.

Sótt er um störfin á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2015. Fullum trúnaði er 
heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Samskipti og tengsl starfsfólks og 
viðskiptavina er kjarni starfseminnar. Allt sem við gerum tekur mið af því – þannig 
látum við góða hluti gerast. Við leggjum mikið upp úr fagmennsku, jákvæðum 
starfsanda og að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi.  Arion banki leggur áherslu 
á jafnan rétt kvenna og karla til starfa og hlaut nýverið Jafnlaunavottun VR.
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Deildarstjóri unglingastarfs í Frostaskjóli

Skóla- og frístundasvið

Frístundamiðstöðin Frostaskjól í Vesturbæ Reykjavíkur auglýsir starf deildarstjóra unglingastarfs laust til umsóknar.

Frostaskjól er þekkingarmiðstöð í lýðræðis- og mannréttindavinnu og mikil áhersla er lögð á virka þátttöku í fjölbreyttu  
hverfasamstarfi.
Í Frostaskjóli starfa að jafnaði um 130 starfsmenn og mikil áhersla er lögð á jákvæðan starfsanda og góða liðsheild.  
Frostaskjól var valin Stofnun ársins 2015- borg og bær.

Frístundamiðstöðin Frostaskjól býður upp á fjölbreytt og áhugavert frístundastarf fyrir börn og unglinga á aldrinum 6 - 18 ára þar 
sem lýðræði, virk þátttaka og samvinna eru höfð að leiðarljósi.
Helsta starfssvið deildarstjóra unglingastarfs er yfirumsjón með frístundastarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 10-18 ára í  
Vesturbæ, stefnumótun og rekstur félagsmiðstöðvarinnar Frosta, ungmennahússins Jöklu og frístundaklúbbsins Hofsins 
sem þjónustar börn með fötlun vestan Elliðaáa. Undir deildarstjóra unglingastarfs heyra forstöðumenn og aðrir starfsmenn 
félagsmiðstöðva og frístundaklúbbs. Deildarstjóri er hluti af yfirstjórnendateymi Frostaskjóls og skrifstofu frístundamála og tekur 
þátt í stefnumótun starfseminnar og mótun starfsmannastefnu.
         

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

Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með starfi fyrir börn í 5.-10. bekk í Vesturbæ 

sem er á vegum Frostaskjóls.
• Yfirumsjón með frístundaklúbbnum Hofinu.
• Yfirumsjón með ungmennahúsinu Jöklu og Ungmennaráði 

Vesturbæjar.
• Skipulagning og útfærsla frístundastarfi í samráði við 

forstöðumenn félagsmiðstöðva og frístundaklúbbs. 
• Þátttaka í stefnumótun og framtíðarsýn frístundamiðstöð-

varinnar og skrifstofu skóla- og frístundasviðs.
• Umsjón með starfsmannamálum.
• Samskipti  og samstarf við stjórnendur skóla og annarra 

sem koma að frístundastarfi barna og unglinga

       

  Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði uppeldimenntunar, s.s. tómstunda- og 

félagsmálafræði, eða sambærileg menntun.
• Víðtæk reynsla af stjórnun og rekstri.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði frístundastarfs.
• Færni til að leita nýrra leiða í frístundastarfi og leiða 

framsækið frístundastarf.
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum  

í frístundastarfi.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
• Framtakssemi, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Færni í samskiptum og leiðtogahæfni.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

á íslensku.
• Góð tölvukunnátta.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og kynningarbréf þar sem kemur fram í stuttu máli framtíðarsýn umsækjanda á frístunda- 
starfi fyrir börn og unglinga og upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt. Hreint sakavottorð í samræmi við 
lög sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. nóvember 2015
Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2015. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurborgar. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Kaldal, framkvæmdarstjóri Frístundamiðstöðvar Frostaskjóls, sími 411-5700.  
Netfang: gudrun.kaldal@reykjavik.is

Rauði krossinn í Hafnarfirði og Garðabæ auglýsir 
eftir að ráða verkefnastjóra. Helstu verkefni felast í 
umsjón með verkefnunum Heimsóknavinum, Fötum 

sem framlagi og Heilahristingi. Þá hefur verkefnastjóri 
umsjón með mótttöku nýrra sjálfboðaliða og skráningu 

þeirra, svörun almennra fyrirspurna og tekur þátt í 
átaksverkefnum. 

Við leitum eftir ábyrgum, glaðlegum og þjónustuVið leitum eftir ábyrgum, glaðlegum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi sem hefur gaman af ólíkum 

verkefnum og samskiptum við fólk á öllum aldri. 
Aðrar hæfniskröfur eru eftirfarandi: 

Starfsstöð verkefnastjóra er í miðbæ Hafnarfjarðar á 
lítilli en líflegri skrifstofu en verkefnastjóri vinnur einnig 

með starfsmönnum á öðrum starfstöðum félagsins.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Hildur Trygg-
vadóttir Flóvenz á netfanginu hildur@redcross.is 

eða í síma 565 1222. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. september og 
eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um. 

Umsóknir skulu innihalda stutt kynningarbréf þar Umsóknir skulu innihalda stutt kynningarbréf þar 
sem fram koma rök fyrir hæfni í starfið og grein-

agóða ferilskrá. Umsóknir skulu sendar sem eitt pdf 
skjal á netfangið hildur@redcross.is.

Rauði krossinn leitar 
að verkefnastjóra

Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Reynsla af verkefnastjórnun

Þekking á starfsemi félagasamtaka og    
vinnu með sjálfboðaliðum

Gott vald á íslenskri og enskri tungu,  
önnur tungumálakunnátta kostur

Góð tölvufærni, þekking á Salesforce er Góð tölvufærni, þekking á Salesforce er 
kostur

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Umsækjendur eru beðnir um að fylla út umsókn á heimasíðu BL ehf. undir léninu www.bl.is/atvinna Umsóknarfrestur 
er til 31. september 2015. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Okkur hjá BL ehf. vantar bifvélavirkja vegna vinnu utan 
hefðbundins opnunartíma á verkstæði okkar að Sævarhöfða 2. 

Um er að ræða vinnutíma frá kl. 17:00-23:00.
Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða og möguleiki á 
sérhæfingu eftir getu og áhuga starfsmanna.

Hæfniskröfur:
· Bifvélavirkjamenntun. Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg
· Gott tölvulæsi.
· Unnið er með rafrænar verkbeiðnar
· Sjálfstæð, skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 
veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 
til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 
mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bifvélavirkjar og bifreiðasmiður óskast.
 Ertu B-týpa og bifvélavirki?

Við leitum að starfsmanni á réttingaverkstæði okkar að Viðarhöfða 4. 
Vinnutími er mánudaga-fimmtudaga frá kl. 8-17 og á föstudögum frá 
kl. 8-16.

Hæfniskröfur: 
· Bifreiðasmiður eða reynsla sem nýtist í starfi.
· Skipulögð og fagleg vinnubrögð eru nauðsynleg.
· Hæfni í mannlegum samskiptum.

Bifreiðasmiður

Komdu í
   skátana!
Bandalag íslenskra skáta óskar eftir því að 
ráða skrifstofustjóra.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Tilgangur starfs

• Sinna öllum daglegum rekstri kjarnastarfssemi 
Skátamiðstöðvarinnar.

• Tryggja stuðning Skátamiðstöðvarinnar við 
skátafélögin í landinu.

• Umsjónaraðili stefnumótunarvinnu Skátana og 
innleiðingu hennar í samstarfi við stjórn BÍS.

Ábyrgðar- og stjórnunarsvið

• Daglegur rekstur Skátamiðstöðvarinnar og 
starfsmannahald.

• Áætlanagerð og eftirfylgni verkefna.

• Samskipti við skátafélögin í landinu í samstarfi  
við starfsfólk Skátamiðstöðvarinnar.

• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, átt 
auðvelt með samskipti og sýna frumkvæði í starfi.

• Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu úr 
skátastarfi.

• Hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 4. október. Umsóknum skal 
skilað til framkvæmdastjóra Bandalags íslenskra skáta á 
netfangið: hermann@skatar.is

- ávallt viðbúnir
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Fyrirtækjaráðgjöf
Íslandsbanka 

Nánari  upplýsingar: 

Atli Rafn Björnsson, Fyrirtækjaráðgjöf, 440 4739  
atli.rafn.bjornsson@islandsbanki.is

Berglind Ósk Þormar, Mannauðssviði, 440 4232 
berglind.thormar@islandsbanki.is

Vegna fjölda verkefna leitum við að kraftmiklum liðsmanni í hópinn. Fyrirtækjaráðgjöf gegnir leiðandi 
hlutverki við mótun og uppbyggingu íslensks fjármála markaðar. Deildin veitir einnig ráðgjöf við skrán
ingu fyrirtækja á markað, skuldabréfaútboð, hlutafjárútboð og yfirtökutilboð á félögum. Þar að auki  
veitir deildin ráðgjöf í tengslum við kaup, sölu og endurskipulagningu á fyrirtækjum. Flest stærstu 
fyrirtæki landsins eru í viðskiptavinahópi Fyrirtækjaráðgjafar Íslandsbanka.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. október

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg 

• Þekking og skilningur á reikningshaldi og lestri ársreikninga

• Hæfni í mannlegum samskiptum 

• Gott vald á  íslensku og ensku í mæltu og rituðu máli

Helstu verkefni:

• Verðmat og greining á fyrirtækjum 

• Gerð kynningargagna

• Kynning og rökstuðningur greiningarefnis

• Samskipti við  viðskiptavini

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Sérfræðingur

Heilsustofnun NLFÍ óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra rekstrar. Viðkomandi heyrir undir 
forstjóra í nánu samstarfi við stjórn. Mikill kostur að viðkomandi sé eða verði búsettur á 
svæðinu. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Upplýsingar um störfin og kröfur 
til umsækjenda eru á heimasíðum 
Hagvangs www.hagvangur.is  
og Heilsustofnunar NLFÍ  
www.heilsustofnun.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 28. september nk.

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

Framkvæmdastjóri rekstrar

Starfssvið:
 • Dagleg fjármálastjórnun
 • Fjárhagsleg greining og eftirlit
 • Samskipti við fjármálaumhverfið
 • Yfirumsjón með gerð áætlana
 • Rekstraruppgjör
 • Skýrslugerð til stjórnar og framkvæmdastjórnar

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum
 • Reynsla af rekstri, fjármálastjórnun og rekstraruppgjöri
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, framsýni og mikill metnaður
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, framsögu og rituðu máli
 • Góð tungumálakunnátta, a.m.k í ensku
 • Þekking í stefnumótun og markaðsmálum er kostur

Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands tók til starfa árið 1955 og hefur frá upphafi verið brautryðjandi 
í heilsueflingu, fræðslu og fyrirbyggjandi nálgun í heilsufari landsmanna. Í dag byggist starfsemin á 
sérhæfðri læknisfræðilegri endurhæfingu sem snýst um að meðhöndla sjúkdóma og slys heildrænt. 

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

www.hagvangur.is
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Við leitum að starfsfólki, 20 ára og eldra, í fullt starf í 
verslanir Cintamani á höfuðborgarsvæðinu. Reynsla af 
sölu– og/eða þjónustustörfum er mikill kostur. Helstu 
verkefni eru sala og þjónusta til viðskiptavina. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á atvinna@cintamani.is.

SENDIBÍLSTJÓRI
Óskum eftir að ráða sendibílstjóra.

Meirapróf er skilyrði. Framtíðarstarf í boði.

Upplýsingar veitir Guðjón í síma 617-3000
Netfang: gudjon@bygg.is

Helstu verkefni eru sala, símsvörun 
og bakvinnsla ásamt öðrum verkefnum 
sem falla til á skemmtilegum vinnustað.

Reynsla af ferðamannabrasi er ágæt en 
þó ekki nauðsynleg enda er mikilvægast 
að viðkomandi umsækjandi sé hress og 
skemmtilegur, geti unnið sjálfstætt og sé 
fljótur að tileinka sér nýja hluti.

Áhugasamir geta sent tölvupóst með 
umsókn á vinna@gaman.is.
Umsóknarfrestur er til 26. september.

NÚ ER 
GAMAN!
Vegna aukinna umsvifa þarf Ferðaskrifstofan 
Gaman Ferðir að bæta við sig röggsömum 
og duglegum starfskrafti. 

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

Þjónusturáðgjafi 365
HeFur þú ástríðu Fyrir þjónustu og ert Með aFburðar saMskiptaHæFni?
nánari upplýsingar  veitir jón gunnar, jgj@365.is
umsóknarfrestur er til  27. september  2015  
Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.
Vinnutími eftir samkomulagi, aðallega vaktavinna.
umsóknir berast með tölvupósti á jgj@365.is

Helstu kröfur:
- stúdentspróf eða sambærileg menntun
- þjónustulund
- Hæfileiki til að vinna í hóp
- sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
- þekking á salesforce og/eða áhugi á tæknimálum mikill kostur

 Helstu verkefni eru:
- almenn notendaþjónusta og hjálp við viðskiptavini
- grunntæknileg aðstoð 
- úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni
- Önnur tilfallandi verkefni

Við leitum að lagerstarfsmanni og bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, 
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með ljúfa 
framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir sendast á box@frett.is merkt „lager1909”

Snyrtivöruheildssala leitar 
eftir samviskusömu og 
áreiðanlegu starfsfólki.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Frístundaleiðbeinendur
Áslandsskóli óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur 
með fjölbreytta hæfileika og áhuga á að vinna með 
börnum í hlutastörf á frístundaheimilum. Um er ræða 50% 
störf eða minna. Vinnutími er kl. 13-17 alla virka daga.

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg 
• Áhugi á að vinna með börnum 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar veitir Særós Rannveig Björnsdóttir 
verkefnastjóri Tómstundamiðstöðvar Áslandsskóla í síma 
664-5785. Einnig má senda fyrirspurnir á saeros@hafnar-
fjordur.is Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og 
með 28. september nk. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störf á 
frístundaheimilum.
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Viltu starfa hjá framsæknu
hugbúnaðarfyrirtæki

Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við stækka hópinn. 
Við leitum af árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir þekkingu og 
reynslu sem nýtist við:

Viltu starfa í lifandi og krefjandi umhverfi við úrlausn fjölbreyttra og skemmtilegra 
viðfangsefna, þar sem áhersla er lögð á metnað, gæði, gott vinnuumhverfi og góðan 
starfsanda? Skoðaðu ítarlegar starfslýsingar á annata.is/careers og kannaðu hvort 
þú sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig. 

Okkar lausnir eru byggðar á Microsoft Dynamics AX. Þeir sem hafa reynslu af Dynamics 
AX, annað hvort sem ráðgjafar eða notendur eru eftirsóknarverðir, en einstaklingar 
með bakgrunn í ráðgjöf og þjónustu við Dynamics NAV, Concorde XAL, SAP eða annan 
viðskiptahugbúnað eru einnig hvattir til þess að skoða hvort hér leynist tækifæri. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 29. september n.k.  
Fullum trúnaði er heitið.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum. Annata er vottaður samstarfsaðili Microsoft 
með endursöluaðila í fleiri en 40 löndum umhverfis heiminn.  Annata er í fararbroddi með IDMS iðnlausn sína fyrir fyrirtæki í bíla-, vinnuvéla og 
landbúnaðarvélageiranum, ásamt fyrirtækjum í hvers kyns tækja- og áhaldaleigustarfsemi.  

Ráðgjöf við IDMS tækjakerfi
Ráðgjöf við IDMS leigu- og flotastýringarkerfi
SQL forritun og umsjón 

Í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf. 

Viðskiptavinir stofunnar eru stór og smá 

fyrirtæki, sem og einstaklingar. 

Verkefnin eru fjölbreytt í síbreytilegu 

viðskiptaumhverfi þar sem reynir á 

sjálfstæði, samskiptalipurð, frumkvæði

og ábyrgð.

Umsóknir sendist á lagahvoll@lagahvoll.is

Umsóknarfrestur er til 1. október 2015.

Hæfniskröfur:

• Starfsreynsla er skilyrði

• Reynsla á sviði fyrirtækja- 

 og fjármálalögfræði er æskileg

• Framhaldsmenntun á því sviði er kostur

• Góð enskukunnátta er skilyrði

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Frumkvæði í starfi

• Hæfni til að vinna í krefjandi 

 vinnuumhverfi og undir miklu álagi

Lagahvoll óskar eftir að ráða lögfræðing      

Lagahvoll  s lf.   |   Bankastræti 5  |   101 Reykjavík  |   Sími 519 7660  |   lagahvoll . is
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Vegna fjölda spennandi verkefna framundan óska THG arkitektar eftir að 
ráða hugmyndaríka arkitekta.

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra og 
hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni. Jákvætt viðmót, 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum eru mikilvægir 

eiginleikar og viðkomandi þarf að hafa reynslu af hönnunarvinnu og 
þrívíddarvinnslu.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilsskrá ásamt afriti af prófskírteinum.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Við leitum að
sprækum 

ARK I TEKTUM

 Upplýsingar um THG arkitekta - www.thg.is

Umsóknir sendist fyrir 4. október á netfangið: ella@thg.is

Byggiðn – Félag byggingamanna óskar eftir 
mælingamanni í fullt starf. Starfið felst í að fara á 
vinnustaði, magntaka verk trésmiða og reikna út.

HÆFNISKRÖFUR:
 > Sveinspróf í húsasmíði
 > Góð alhliða tölvukunnátta
 > Góðir samskiptahæfileikar
 > Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 > Kostur að umsækjandi hafi reynslu við að 

vinna í uppmælingakerfi

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. og skulu 
umsóknir berast á netfangið finnbjorn@byggidn.is eða 
í pósti á Byggiðn – Félag byggingamanna, Borgartúni 30, 
105 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um málalok þegar ákvörðun 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir formaður félagsins, 
Finnbjörn A. Hermannsson í síma 535-6006.

Byggiðn – Félag byggingamanna er 
stéttafélag faglærðra byggingamanna og 
málsvari þeirra og samningsaðili um kaup 
og kjör á vinnumarkaði. Byggiðn varð til við 
sameiningu Trésmiðafélags Reykjavíkur og 
Félags Byggingamanna, Eyjafirði árið 2008.

Málsvari byggingamanna

STARFSMAÐUR VIÐ
UPPMÆLINGAKERFI
HÚSASMIÐA

MARÍUHÚS ÓSKAR EFTIR STARFSMANNI Í 
80% STARF VIÐ ALMENN HEIMILISSTÖRF 

Maríuhús er dagþjálfun fyrir 20 einstaklinga með heilabilun.   
Umönnun og þjálfun skjólstæðinga Maríuhúss er byggð á hug-
myndafræði Tom Kitwoods þar sem einstaklingurinn er ávallt í  
öndvegi.   Með opnum samskiptum og þverfaglegri samvinnu  
leggjum við áherslu á vellíðan og gleði í öllum okkar störfum.

Starfið sem um ræðir felst í almennum  húsverkum,  m.a.  að reiða 
fram aðkeyptan hádegismat,  útbúa síðdegiskaffi, almennri tiltekt 
og léttari þrifum.
Mikilvægt er að skjólstæðingar okkar fái möguleika á að taka 
virkan þátt í heimilisstörfum og  því þarf viðkomandi starfsmaður 
að hafa persónulega færni og ríkan vilja til samvinnu og umhyggju.  
Starfsmaðurinn sem við leitum að verður hluti af teymi hússins sem 
saman vinnur að endanlegulegu markmiði Maríuhúss, sem er að 
auka vellíðan skjólstæðinga okkar .  

Vinnutími er frá 8:30 til 15:00 alla virka daga. Staðan er laus frá  
1. nóvember n.k. eða eftir nánara samkomulagi
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Nánari upplýsingar veitir Ólína Kristín Jónsdóttir, forstöðumaður  
í síma 534 7100 og á netfanginu  olina@alzheimer.is 

Umsóknir sendist til forstöðumanns Maríuhúss, Blesugróf 27,  
108 Reykjavík fyrir 27. september 2015

LÆKNARITARAR
Samtök um áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann 
auglýsa eftirtaldar stöður á Sjúkrahúsinu Vogi lausar til 

umsóknar:

Löggiltur læknaritari 
Deildarritari

Upplýsingar gefur Þórarinn Tyrfingsson forstjóri  
Meðferðarsviðs SÁÁ  sími 824 7600, eða netfang: 

thorarinn@saa.is

Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík  
í síðasta  lagi 1. október  nk.
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutninga-tengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi.  
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál  
starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september n.k. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.samskip.is

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri  
ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir  

á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um 
menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Sigurðsson í póst-
fanginu  runar.sigurdsson@samskip.com

Starfssvið:
• Ábyrgð og umsjón með rekstri og stjórnun Ísheima
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Þróun nýrra þjónustuþátta

Menntunar og hæfnikröfur:
•  Menntun í viðskipta- rekstrarfræði eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfið
• Haldbær reynsla af rekstri og stjórnun
• Þekking á sjávarútvegi og/eða reynsla af 

vöruhúsrekstri er kostur

• Góð Íslensku- og enskukunnátta 
• Góð almenn tölvuþekking ásamt sérstakri  

færni í vinnu með Excel

Æskilegir eiginleikar:
• Skipulagshæfileikar
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund, sjálfstæð vinnubrögð 
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Metnaður til að ná árangri í starfi

> Rekstrarstjóri frystigeymslu Samskipa - Ísheimum
Samskip leita að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra rekstri  frystivörugeymslu 
Samskipa – Ísheimum. Rekstrarstjóri Ísheima mun sjá um rekstur og stjórnun Ísheima ásamt samskiptum 
og þjónustu við viðskiptavini. 



www.landsvirkjun.is

Starfið felur meðal annars í sér þrif í stöðvarhúsum og vélasölum.  
Á Þjórsársvæði eru aflstöðvar Landsvirkjunar við Búrfell, Búðarháls, 
Sultartanga, Hraun eyjafoss, Sigöldu og Vatnsfell ásamt veitumannvirkjum.

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir góðri almennri menntun og hafi 
reynslu af þrifum við sambærilegar aðstæður. Starfið krefst þess jafnframt 
að umsækjendur búi yfir almennri tölvuþekkingu og séu sveigjanlegir og 
liprir í mannlegum samskiptum. 

Öll starfsaðstaða er til fyrirmyndar og vinnuumhverfið er metnaðarfullt  
og faglegt. 

Landsvirkjun ber gullmerkið í 
Jafnlaunaúttekt PwC, sem stað
festir að fyrirtækið greiðir körlum 
og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka 
af rakstur af þeim orkulindum sem 
fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálf
bæra nýtingu, verðmætasköpun  
og hagkvæmni að leiðarljósi.

Við leitum að kröftugum 
og framúrskarandi 
ræstitækni á Þjórsársvæði

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 4. október.

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

www.hagvangur.is
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Þjónustumaður óskast á 
kæliverkstæði

Vegna mikilla umsvifa óskar Kælivirkni ehf. eftir að ráða til 
starfa vélfræðing, vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla 
reynslu í faginu.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja 
tengt kæli og frystibúnaði,  auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni. 
Grunnþekking í kælitækni  er nauðsynleg. Starfsmaður þarf 
að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, reyklaus og  
með hreint sakavottorð.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið: 
villi@kaelivirkni.is

Umsóknarfrestur er til 25 sept. nk.

Nánari upplýsingar í síma: 695-3770 / 517-0900
Kælivirkni ehf.
Aðsetur: Rauðagerði 25, bakhús-108 Reykjavík
Póstfang: Hamradalur 11-260 Reykjanesbæ.

www.kaelivirkni.is

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

  Hjúkrunarfræðingar
    Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir
    að ráða hjúkrunarfræðinga til starfa
    Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.Leitað er eftir áhugasömum einstaklingum sem geta unnið sjálfstætt.
    Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.

    Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
    Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

    Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur   
    metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

    Hægt er að sækja um á heimasíðu sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
    en nánari upplýsingar veitir Dagmar Huld Matthíasdóttir,
    framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 894-4128.
    

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Grindavíkurbær auglýsir eftir starfsmanni í 60%  
starfshlutfall til að sinna barnavernd og sérverkefnum

Nánari upplýsingar eru að finna á heimasíðu  
Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutninga-tengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi.  
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál  
starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 27. september n.k. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.samskip.is

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri  
ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir  

á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um 
menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Óskarsson í 
póstfanginu  Gudmundur.arnar.Oskarsson@samskip.com

Starfssvið:
•  Greining á vöru- og gámaflæði
• Tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Greining á nýtingu flutningakerfa
• Eftirlit með einingakostnaði í flutningakerfunum
• Eftirlit með gámakostnaði
• Tekjueftirlit (gámaleigu)
• Ýmis önnur sérverkefni

Menntunar og hæfnikröfur:
•  Verkfræði-,  viðskiptafræðimenntun eða 

sambærileg menntun
• Reynsla af úrvinnslu og framsetningu  

tölfræðilegra gagna.
• Þekking og reynsla af flutningum og 

flutningatengdri þjónustu æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Æskilegir eiginleikar:
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Metnaður, seigla og framsýni til að ná  

árangri í starfi
• Lausnamiðuð hugsun
• Greiningahæfni, vandvirkni og sjálfstæð 

vinnubrögð

> Sérfræðingur í 
flutningastjórnunar-
deild
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Spennandi störf í 
ferðaþjónustu

Sterna Travel er vaxandi fyrirtæki í 
ferðaþjónustu sem býður upp á 
dagsferðir með leiðsögn allan ársins 
hring.  Á sumrin bjóðum við upp á 
nýjung í ferðaþjónustu sem er 
hringpassi í kringum landið. Yfir 
vetrartímann bíður félagið auk þess 
upp á norðurljósaferðir frá Reykjavík, 
norður- og austurlandi. 

Sterna Travel er með söluskrifstofu og 
aðstöðu í Hörpu tónlistarhúsi. 
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
jákvæðum og samviskusömum 
samstarfsmönnum með góða 
þjónustulund í eftirfarandi störf: 

Markaðsstjóri 
Leitum eftir öflugum og góðum aðila til að sjá um alhliða markaðsmál, 
heimasíðu og kynningarefni. Sjálfstæð vinnubrögð, þekking og reynsla á 
ferðaþjónustumarkaði hérlendis og erlendis eru kostir. Allar umsóknir 
meðhöndlaðar með 100% trúnaði.

Sölu- og þjónustufulltrúi
Almenn afgreiðsla, tilboðsgerð og þjónusta. 
Jafnframt óskum við eftir starfsfólki í norðurljósateymið okkar. Starfið felst í 
undirbúning og aðstoð í norðurljósaferðum. Vinnutími er óreglulegur.

Bifreiðastjóri
Leitum eftir traustum og áreiðanlegum bifreiðastjórum með rútupróf í fullt 
starf.  Getum einnig bætt við okkur bílstjórum í tilfallandi akstur í kvöld- og 
helgarferðir. 

Bifvélavirki
Leitum eftir að ráða faglærðann starfskraft á verkstæði fyrirtækisins. Vinnan 
felst í viðhaldi og viðgerðum á bifreiðum fyrirtækisins. 

Áhugasamir sendið umsóknir og ferilskrá á kjartan@sternatravel.com
Umsóknarfrestur er til 1. Október. 

 

Kennarastöður við Ölduselsskóla.

Vegna forfalla vantar nú umsjónarkennara í  
2. og 6. bekk Ölduselsskóla. Um tímabundna 

ráðningu á skólaárinu er að ræða.

Hæfniskröfur:
•	 Réttindi	til	að	sinna	kennslu	í	grunnskóla	
•	 Færni	í	samskiptum	
•	 Faglegur	metnaður		
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð
•	 Reynsla	og	áhugi	á	að	starfa	með		 	 	
	 börnum

Nánari	upplýsingar	gefur	Börkur	Vígþórsson	skólastjóri,	
borkur.vigthorsson@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	21.	september	og	skal		
umsóknum	skilað	á	vef		http://reykjavik.is/laus-storf	
	
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 umhverf- 
inu. 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.

Aðstoðarskólastjóri Dalskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laust er til umsóknar starf aðstoðarskólastjóra í Dalskóla með áherslu á grunnskólahluta skólans. 
Dalskóli er samrekinn leik- og grunnskóli  auk frístundaheimilis. Í skólanum eru 230 börn frá 2ja ára aldri. Nemendur á grunn- 
skólaaldri eru um 150 talsins. Dalskóli er staðsettur í ört vaxandi hverfi í Úlfarsárdal og fullbyggður verður skólinn 600-700  
barna skóli. Fyrsti áfangi nýrrar skólabyggingar verður tekinn í notkun næsta haust. Í skólanum ríkir viðhorf virðingar fyrir  
einstaklingnum. Í Dalskóla er sungið hvern dag og þar er samkennsla í samfélags- og náttúrugreinum í þemabundnu námi.  
Lögð er áhersla á lifandi, skemmtilegt, metnaðarfullt og skapandi skólastarf.

Í stjórnunarteymi skólans eru skólastjóri, tveir aðstoðarskólastjórar og forstöðumaður frístundaheimilis. Annar aðstoðar-
skólastjórinn leggur rækt við leikskólahluta skólans en hinn við grunnskólahluta hans. Allir stjórnendur vinna saman með hag 
heildarinnar að leiðarljósi.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að 
nota starfsheitið grunnskólakennari.

Umsóknarfrestur er til 4. október 2015. Starfið er laust frá miðjum október eða samkvæmt samkomulagi.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Jóhannesdóttir skólastjóri í síma 411-7860 eða í tölvupósti á netfanginu  
hildur.johannesdottir@reykjavik.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu 

skólans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við 
aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíkurborgar.

• Að bera ábyrgð á og stjórna daglegri starfssemi skólans 
í samstarfi við teymi stjórnenda, með starfsmönnum og 
foreldrum.

• Utanumhald fjárhagsáætlana og launamála í samvinnu við 
skólastjóra.

• Utanumhald starfsmanna- og ráðningamála í samvinnu við 
skólastjóra.

• Að vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.

Hæfniskröfur
• Kennaramenntun og kennslureynsla í grunnskóla.
• Meistarapróf í stjórnun mennta- eða menningarstofnana 

eða annað sambærilegt meistarapróf sem nýtist í starfinu 
æskilegt.

• Stjórnunarhæfileikar og stjórnunarreynsla.
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum og 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. 
• Hæfni og geta til að vinna í teymi.
• Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Sími: 54 60 600
Ármúla 8, 108 Reykjavík

www.kaupstadur.com

Löggiltur fasteignasali  
aðstoðarmaður fasteignasala

Við leitum að meðeiganda að starfandi og ört vaxandi fasteignasölu. 
Aðeins löggiltur fasteignasali kemur til greina.   Í boði er eingöngu 
fullt starf og eignarhlutur í fasteignasölunni samkvæmt samningum.
Einnig leitum við að aðstoðarmanni fasteignasala. 

Aðstoðarmaður þarf að vera vanur 
fasteignasölu sem sölumaður og/eða 
vanur/vön skjalagerð, bókhaldskun-
nátta er kostur.  Viðkomandi þarf að 
koma vel fyrir og vera góð/ur í  
mannlegum samskiptum, hafa  
góð tök á pappírsvinnu/bókhaldi.   
Reglusemi er grunn skilyrði.
Vinsamlegast sendið umsóknir til 
einar @kaupstadur.netVerkfærasalan ehf

Síðumúla 11 Rvk.

Starfið felur í sér:
- Vörumóttöku á lager og frágang. 
- Tiltekt og pökkun ásamt útkeyrslu á vörum.
- Öðrum tilfallandi störfum.

Við óskum eftir stundvísum og samviskusömum 
starfsmanni sem er vanur slíkum störfum.
Fullt starf / Framtíðarstarf.
Umsóknir sendist á 
umsokn@vfs.is

Við óskum eftir 
að ráða starfsmann 
á lager sem fyrst.

Vegna fjölgunar barna í Frístundaseli 
Lágafellsskóla auglýsum við eftir 
frístundaleiðbeinendum til starfa

Frístundaleiðbeinendur
taka þátt í skipulagningu faglegs frístundastarfs og leið- 
beina börnum í leik og starfi í samvinnu við samstarfsfólk. 

Um hlutastörf er að ræða og vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Möguleiki er á styttri vinnutíma. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem allra fyrst.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Stamos. 
Upplýsingar veitir Ágústa Andrésdóttir, forstöðumaður 
í síma 525-9200 eða 896-2682. Umsóknir ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið agusta@lagafellsskoli.is

Tölvu- og upplýsingatæknikennara 
vantar tímabundið í 100% starf frá miðjum október vegna 
veikindaleyfis. Viðkomandi þarf einnig að geta kennt valá-
fanga á unglingastigi m.a. ljósmyndun og stuttmyndagerð. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og KÍ. 
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir, skólastjóri í síma 
525-9200 eða 896-8230. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Starfsmaður í Tannlæknadeild HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201509/956
Skrifstofustjóri/sérgreinaritari Landspítali, meltingalækningar Reykjavík 201509/955
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, kvenlækningadeild Reykjavík 201509/954
Umsjónarmaður lagera Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201509/953
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201509/952
Doktorsnemi HÍ, Heilbrigðis- / Menntavísindasvið Reykjavík 201509/951
Verkefnisstjóri HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201509/950
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201509/949
Sérfræðingar á fyrirtækjasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201509/948
Hjúkrunarfr. í ungbarnavernd Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201509/947
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201509/946
Eftirlitsmaður Samgöngustofa Reykjavík 201509/945
Sérfræðingur Umhverfisstofnun R.vík/landið 201509/944
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnesi 201509/943
Sálfræðingur Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201509/942
Ráðgjafi Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins Reykjavík 201509/941
Fjarvinnsluritarar í verktöku Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201509/940
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201509/939
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201509/938
Almennur læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201509/937
Sérfræðilæknar í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201509/936
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201509/935
Deildarstjóri tæknideildar Vegagerðin Borgarnes 201509/934
Sérfr. í úrv. fjarkönnunargagna Veðurstofa Íslands Reykjavík 201509/933
Sérfr. í kerfisstjórn/DevOps Veðurstofa Íslands Reykjavík 201509/932
Deildarstjóri hjúkrunardeilda Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafj./Bol.vík 201509/931
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patreksfjörður 201509/930

Aðstoðarmanneskja í eldhúsi  - framtíðarstarf
Northern Light Inn leitar að aðstoðarmanneskju með kokk inum 
okkar. Starfið felst í undirbúningi á matseðli, aðstoða kokk í 
keyrslu ásamt öðrum tilfallandi störfum.
Við leitum af samviskusamri manneskju, sem er hraust, stund-
vís og vill vinna á skemmtilegum vinnustað.

Um er að ræða framtíðarstarf. Unnið er á 2-2-3 vöktum frá  
kl. 10:30 til 22:30. Laun eftir samkomulagi  
Við erum staðsett í Svartsengi, steinsnar frá Bláa Lóninu.  
Nánar um fyrirtækið á www.nli.is
Sendu okkur upplýsingar um þig á fridrik@nli.is ef þú hefur 
áhuga!   

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Aðstoðar matráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennarar í leikskólann Læk

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Deildarstjóri í leikskólann Rjúpnahæð

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

Grunnskólar

· Skólaliðar í dægradvöl í Snælandsskóla

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

· Forfallakennari í Salaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Salaskóla

· Umsjónarkennari í Salaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Kársnesskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

Velferðasvið

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

· Starfsmenn í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og tilsjón

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 

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur - Fjármálainnviðir (yfirsýn)

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Rafnar Pétursdóttir, forstöðumaður, sími 569-9600.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá 
Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2015.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á sviði Fjármálainnviða bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.

Hlutverk Seðlabankans á sviði greiðslumiðlunar er margþætt. Sviði Fjármálainnviða tilheyra þrjár starfseiningar sem hafa með 
höndum eftirtalin verkefni: Útgáfu reiðufjár (seðlar og mynt), rekstur stórgreiðslukerfis Seðlabankans og yfirsýn með kerfis-
lega mikilvægum innviðum.

Sérfræðingurinn sem óskað er eftir að ráða mun starfa á vettvangi yfirsýnar. Markmið yfirsýnar með kerfislega mikilvægum 
fjármálainnviðum af hálfu Seðlabankans er að stuðla að öryggi, virkni og hagkvæmni kjarnainnviða íslensks fjármálakerfis 
og þar með fjármálastöðugleika. Starfseiningunni er ætlað að sinna rannsóknum og greiningu á sviði greiðslumiðlunar í víðu 
samhengi. Einingin á virkt samstarf við önnur svið/einingar innan bankans, svo og utanaðkomandi (t.d. Fjármálaeftirlitið).

Helstu verkefni og ábyrgð
• Rannsóknir og áhættugreining á sviði kerfislega mikil-

vægra fjármálainnviða og greiðslumiðlunar almennt.
• Mat á virkni, rekstraröryggi og regluverki (s.s. nýjum/

væntanlegum EES-gerðum).
• Stefnumótun og tillögugerð um þróun umgjarðar inn-

viða/greiðslumiðlunar á Íslandi, með hliðsjón af alþjóð-
lega viðurkenndum viðmiðum um bestu framkvæmd 
og erlendum fyrirmyndum.

• Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum til að 
greina og meta kerfisáhættu.

• Skrif í rit Seðlabankans, sér í lagi Fjármálainnviði sem 
starfseiningin hefur umsjón með útgáfu á árlega.

• Verkefnastjórnun, tilfallandi verkefni, umsagnir og 
ráðgjöf á ábyrgðasviðum sviðsins/einingarinnar.

Hæfnikröfur
• Áskilið er að viðkomandi hafi lokið meistaraprófi frá 

viðurkenndum háskóla, í fagi sem nýtist í starfi.
• Leitað er eftir einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu 

og/eða reynslu á vettvangi greiðslumiðlunar og/eða 
tengdum sviðum fjármálamarkaðar.

• Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og skilning á 
innbyrðis tengslum innviða/kerfa á sviði greiðslumiðl-
unar og vera kunnugur fjármálakerfinu, þ.m.t. laga- og 
stofnanaumgjörð fjármálainnviða.

• Greiningarhæfni nauðsynleg, frumkvæði, sjálfstæði í 
vinnubrögðum og skipulagshæfni.

• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg.
• Mjög gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu 

og riti.
• Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í boði er áhugavert starf þar sem reynir á öguð vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmenn í vaktavinnu

Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari/leiðbeinandi

Flataskóli
 • stuðningsfulltrúi

Krókamýri
 • starfsmaður á heimili fyrir fatlað fólk
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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Lýsi hf. leitar að  
starfsmanni í viðhaldsdeild 

Lýsi hf. er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir 
á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 
þjónustu að leiðarljósi. 

Um er að ræða starf í viðhaldsdeild Lýsis hf. að Fiskislóð 
í Reykjavík. Sex manns starfa í deildinni og undir hana 
heyrir viðhald á framleiðslutækjum og búnaði auk 
fasteigna fyrirtækisins.   

Starfssvið 
• Daglegt viðhald á framleiðslubúnaði og húsnæði. 
• Eftirlit með búnaði og tækjum. 
• Smíðavinna á verkstæði. 
• Almenn viðhaldsstörf 

Hæfniskröfur 
• Vélvirkjun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
• Góð almenn tölvukunnátta. 
• Sveigjanleiki og fjölhæfni. 

Vinsamlegast tilgreinið í umsókn að sótt sé um starf í 
viðhaldsdeild. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimasíðu  
Lýsis hf. http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknir skulu berast fyrir 5. október 2015. 

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 18 ár.

SteinbocSteinbocSteinbocSteinbocSteinbockkkkk
Þjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHF

Óskum að ráða  vandvirkan einstakling í frágang og
standsetningu á sölutækjum.

Framtíðarstarf hjá öruggu fyrirtæki.

Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

ERT ÞÚ GULL
AF STARFSMANNI?
Aurum leitar að starfsfólki 
í skartgripa - og lífsstílsverslun

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Afgreiðsla í verslun

Óskum eftir umsækjanda eldri en 22 ára.
Um er að ræða 50-100% vinnu

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á netfangið 
laila@aurum.is fyrir 30.september n.k.

Bankastræti 4  I  sími: 551 2770  I  www.aurum.is

• Önnur tilfallandi verkefni

• Reynsla af sölu og/eða
 afgreiðslustörfum æskileg
• Þjónustulund og stundvísi

• Jákvæðni
• Enskukunnátta, önnur
 tungumál mikill kostur

Nú vantar okkur hjá Móðir 
Náttúru góðan starfsmann 
til almennra eldhússtarfa og 
afleysinga í útkeyrslu. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi áhuga á 
heilbrigðum lífstíl og tali íslensku.
Vinnutími:  8-16 virka daga.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
modir@modirnattura.is

 

BÓKBAND 
Bókbindari eða maður vanur brotvélum og heftingu 

ásamt annarri almennri bókbandsvinnu  
óskast sem fyrst. 

 
Upplýsingar gefur Erlingur í síma 563 6009  

eða á erlingur@litrof.is

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000  ·  litrof@litrof.is  ·  www.litrof.is

Rauði krossinn í Hafnarfirði og Garðabæ auglýsir 
eftir að ráða verkefnastjóra. Helstu verkefni felast í 
umsjón með verkefnunum Heimsóknavinum, Fötum 

sem framlagi og Heilahristingi. Þá hefur verkefnastjóri 
umsjón með mótttöku nýrra sjálfboðaliða og skráningu 

þeirra, svörun almennra fyrirspurna og tekur þátt í 
átaksverkefnum. 

Við leitum eftir ábyrgum, glaðlegum og þjónustuVið leitum eftir ábyrgum, glaðlegum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi sem hefur gaman af ólíkum 

verkefnum og samskiptum við fólk á öllum aldri. 
Aðrar hæfniskröfur eru eftirfarandi: 

Starfsstöð verkefnastjóra er í miðbæ Hafnarfjarðar á 
lítilli en líflegri skrifstofu en verkefnastjóri vinnur einnig 

með starfsmönnum á öðrum starfstöðum félagsins.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Hildur Trygg-
vadóttir Flóvenz á netfanginu hildur@redcross.is 

eða í síma 565 1222. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. september og 
eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um. 

Umsóknir skulu innihalda stutt kynningarbréf þar Umsóknir skulu innihalda stutt kynningarbréf þar 
sem fram koma rök fyrir hæfni í starfið og grein-

agóða ferilskrá. Umsóknir skulu sendar sem eitt pdf 
skjal á netfangið hildur@redcross.is.

Rauði krossinn leitar 
að verkefnastjóra

Háskólapróf sem nýtist í starfi 
Reynsla af verkefnastjórnun

Þekking á starfsemi félagasamtaka og    
vinnu með sjálfboðaliðum

Gott vald á íslenskri og enskri tungu,  
önnur tungumálakunnátta kostur

Góð tölvufærni, þekking á Salesforce er Góð tölvufærni, þekking á Salesforce er 
kostur

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
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VERSLUNARSTJÓRI ÓSKAST  
PENNINN EYMUNDSSON AKUREYRI
•• Ábyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnarÁbyrgð á rekstri og afkomu verslunarinnar
••• Dagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunarDagleg stjórnun verslunar
•• Umsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálumUmsjón með starfsmannamálum
••• Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- Gerð fjárhags- og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, og söluáætlana, 

eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni eftirfylgni með áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunummeð áætlunum
••• Þátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlanaÞátttaka í gerð og framkvæmd markaðsáætlana
•• Ábyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöruÁbyrgð á innkaupum og framsetningu vöru
••• Önnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefniÖnnur tilfallandi verkefni

•• Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi Háskólapróf sem nýtist í starfi 
er kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrðier kostur, en ekki skilyrði

•• Reynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskilegReynsla af stjórnun og rekstri æskileg
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Manndómsár
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Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

Smáralind 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.  

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Leifsstöð5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

NÝ VERSLUN 
LAUGAVEGI 77

Verð 3.999 kr.

TVÆR ÍPAKKA!

FULLT AF NÝJUM BÓKUM

vildar-afsláttur

20%

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er frá 9. október, til og með 12. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Stundarfró
Vildarverð: 4.799.-
Verð áður: 5.999.-

Litróf dýranna
Verð: 2.599.-

Surtsey í sjónmáli
Verð: 7.499.-

Skaraðu fram úr
Verð: 3.999.-

Maðurinn sem hataði 
börn
Verð: 4.299.-

Manndómsár
Verð: 3.299.-

Fuglaþrugl og Naflakrafl
Verð: 3.499.-

Lína langsokkur 
- allar sögurnar 
Verð: 3.999.-

Út í vitann
Verð: 3.499.-

[buzz] & [geim]  
- saman í pakka
Verð: 3.299.-

Í innsta hring
Verð: 3.499.-

Skrímslakisi
Verð: 3.499.-

LESTU EINS MIKIÐ
OG ÞIG LYSTIR!

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

Smáralind 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.  

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Leifsstöð5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

NÝ VERSLUN 
LAUGAVEGI 77

Verð 3.999 kr.

TVÆR ÍPAKKA!

FULLT AF NÝJUM BÓKUM

vildar-afsláttur

20%

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Loftlagsmál
Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar 
starf sérfræðings í loftmengunarteymi. Megin 
starfssvið hans er vinna við losunarbókhald 
gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi. Einnig er 
gert ráð fyrir verkefnum við úrvinnslu gagna 
frá loftgæðamælum og viðskiptakerfi ESB 
með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda. 
Verkefni sérfræðingsins felast einkum í söfnun 
gagna, utanumhaldi og útreikningi á losun 
gróðurhúsalofttegunda og annarra loftmeng-
unarefna. Sérfræðingurinn mun starfa innan 
öflugs teymis sérfræðinga þar sem samvinna 
er eitt af leiðarljósum hópsins. Mikil samskipti 
eru við evrópskar og alþjóðlegar stofnanir.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suður-

landsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
ust@ust.is

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísa�örður 
Mývatn - Patreks�örður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Smiðjustígur endurgerð,  
   Laugavegur – Hverfisgata,  útboð nr. 13592.

• Stekkjarbakki, göngu- og hjólastígur.  
   Grænistekkur – Hamrastekkur að undirgöngum,
   útboð nr. 13601.

• Elliðaárdalur, stígar og brýr,  
   Reykjanesbraut – Rafstöðvarvegur,  útboð nr. 13602.

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

Til leigu 450fm2 iðnaðarbil staðsett í Keflavík, Grófinni 
7. Eignin skiptist í 400fm2 sal og 50fm2 skrifstofurými 
að framhlið. Háar innkeyrsludyr (4.5m) að framan og 
2 útkeyrsludyr á bakhlið hússins sem eru inn í afgirtu 
porti sem fylgir eign inni. Portið er um 800fm2. Tilvalið 
húsnæði undir bílaverkstæði, bílasprautunarverkstæði 
eða bílaleigu. 5 mín akstur í flugstöð. Eignin er laus strax. 
Upplýsingar veitir Sverrir í síma 896-4266.

Grófinni 7 Keflavík

Garðabær er vaxandi sveitarfélag með tæplega 
15 þús. íbúa. Við Heilsugæsluna starfa nú sjö 
sérfræðingar í heimilislækningum í 5,5 stöðugildum, 
barnalæknir og fæðingarlæknir í hlutastörfum, 
félagsráðgjafi, hreyfistjóri/sjúkraþjálfari í hlutastöðu 
og tíu hjúkrunarfræðingar. Auk þess eru þrír 
sérnámslæknar í heimilislækningum tengdir  
stöðinni og læknakandidatar hafa um árabil fengið 
þjálfun á stöðinni. Þar starfa fastir kennarar  
í heimilislæknisfræði og samskiptafræði við Háskóla 
Íslands og umtalsverð kennsla læknanema fer  
fram á stöðinni. 

Frekari upplýsingar um starfið:

Upplýsingar um starfið veitir Bjarni Jónasson yfirlæknir 
Heilsugæslunnar í Garðabæ í síma 520-1800 eða  
í tölvupósti: bjarni.jonasson.@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur:
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræði-
  menntun í heimilislækningum.
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og 
  öguð vinnubrögð.  
  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
  og reynsla af teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  Almennar lækningar.
  Heilsuvernd.
  Vaktþjónusta.
  Kennsla nema.
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- 
  og umbótarverkefnum.

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms og starfsferilskrá ásamt gögnum sem staðfesta menntun, fyrri störf, vísinda- og kennslustörf.  
Þeim gögnum sem ekki er hægt að skila rafrænt skal skilað til Svövu K. Þorkelsdóttur mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Við ráðningar í störf hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf sérfræðings í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna í Garðabæ
Um er að ræða 100% ótímabundið starf sem veitist frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi

Umsóknarfrestur er til 10. október 2015.
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ÚTBOÐ SN2-01

SUÐURNESJALÍNA 2
220 kV háspennulína

Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og 
undirstöður undir 220 kV háspennulínu í samræmi við útboðs-
gögn SN2-01.
Verkið felur í sér gerð nýrrar vegslóðar með línunni að hluta til, 
gerð hliðarslóða og vinnuplana við möstur, jarðvinnu vegna  
undirstaða og stagfesta og efnisútvegun og framleiðslu undir-
staða og stagfesta. Línan liggur á milli Hraunhellu í Hafnarfirði 
og aðveitustöðvar við Rauðamel. Möstur í línunni eru 100 talsins 
og er línuleiðin rúmir 32 km.
Helstu verkliðir eru:
• Gera nýja vegslóð á hluta leiðarinnar og hliðarslóðir slóðir að  
 öllum mastursstæðum í línunni
• Lagfæra og viðhalda eldri slóðum á hluta línuleiðarinnar
• Framleiða og koma fyrir stagfestum, ýmist forsteyptum  
 staghellum eða bergboltum
• Framleiða og koma fyrir forsteyptum eða staðsteyptum  
 undirstöðum undir möstur
• Leggja til efni í jarðskaut og koma þeim fyrir
• Nauðsynleg jarðvinna til að ljúka ofantöldum verkliðum

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2016
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets,  
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík, frá og með mánudeginum 21. septem-
ber 2015.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Rvk, 
fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 20. október 2015, þar sem þau verða 
opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
•	Vörubfreið	með	krókheysi,	lausum	krana	og		
	 þremur	lausum	vörubílspöllum	- Útboð nr. 13555. 

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

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

Útboð 20168 -
Endurbætur á þjónustuhúsi  
Isavia á Keflavíkurflugvelli 

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í opnu útboði á endurbótum á Þjónustuhúsi 
Isavia á Keflavíkurflugvelli.

Verkið felst í skilgreindum endurbótum og lagfæringum  
innan og utandyra á Þjónustuhúsi Isavia á Keflavíkurflugvelli. 
Framkvæmdarsvæðið er 2.765m2 og helstu verkliðir eru að 
útbúa viðhaldsverkstæði, lager og skrifstofur í hliðarbyggingu, 
almennar lagfæringar á aðalsal og endurbætur á núverandi 
utanhússklæðningu.

Verkinu skal að fullu lokið þann 7. apríl 2016

A.t.h kynningarfundur er 24. september 2015, skráningu á hann 
lýkur daginn áður.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is) , eigi síðar 
þriðjudag 22. september nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, 
Borgatúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð 6. 
október 2015 kl. 13.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

 

Auglýsing um styrki 2015 

umsóknarfrestur rennur út 6. október kl. 15.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki,  
síðari úthlutun. 

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl. 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr 
fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum hins 
opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar í háskólum skólaárin 
2013-2014. Til úthlutunar eru allt að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar 
á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í 
sjónvarpi árin 2012–2014, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir 
í framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtu-
miðstöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og mynd- 
bandstækjum. Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir 2015 – fyrir félagsmenn Hagþenkis, 
síðari úthlutun 
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki 
Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir 
sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við 
félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða sem farnar voru á 
árinu. Umsækjendur sem hljóta úthlutun þurfa að senda í gegnum 
heimasíðu Hagþenkis afrit af ferðakostnaði og skilagrein fyrir 
áramót. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar 
eyðublöð og  fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins:  
www.hagthenkir.is Umsækjendur fá rafræna staðfestingu um  
að umsókn hafi borist og hún gildir sem kvittun.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna  
Þórunnartún 2, 2 hæð. skrifstofa nr. 7. 105 reykjavík / sími 551-9599 

www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

Efnalaug í fullum rekstri til sölu  
á stórreykjarvíkursvæðinu.

Tilvalið fyrir samheldna fjölskyldu til að reka.

Fyrir frekari upplýsinga sendið fyrirspurn  
á netfangið efnalaugin@gmail.com

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2015 

og skulu umsóknir sendar til  Öldrunarráðs 

Íslands, Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.

Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon, 

formaður stjórnar Öldrunarráðs. Fyrirspurnir 

sendist á netfangið oldrunarrad@oldrunarrad.is

Stjórn Öldrunarráðs Íslands      

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs 
Íslands auglýsir eftir umsóknum 
um styrk úr sjóðnum

Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:

Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í 

öldrunarmálum á Íslandi svo og þau verkefni 

sem stjórn sjóðsins ákveður.



LAUGARDAGUR  19. september 2015

ÚTBOÐ

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

Útboð 20117 - Keflavíkurflugvöllur – Fráveitumannvirki 

Dælu- og hreinsistöð – Jarðvinna, 
burðarvirki, ytri og innri frágangur 

Verkið felst í byggingu fráveitumannvirkis sem saman- 
stendur af ca 54m2 kjallara og 72m2 jarðhæð ásamt áföstum 
steyptum brunnum og breytingum á núverandi útrás og 
tenging hennar inn í brunnana.

Dælu- og hreinsistöð verður við Djúpavík í Sandgerði.  
Kjallari og plata yfir eru staðsteypt. Efri hæð og þak eru 
forsteyptar einingar.

Verki skal að fullu lokið 28. apríl 2016.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is  miðviku-
daginn 23. september nk.  Tilboð verða opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þess óska þriðjudaginn 6. október 
2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

 

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri 

upphæð en 50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum 

og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis 

m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferða-

málaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, 

nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag 

og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga 

koma m.a. fram í ritinu „Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð“, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ 

og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum 

og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu  

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu. 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 15, 16. október 2015. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar veitir Örn Þór Halldórsson 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500  

eða með vefpósti. orn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki  
til uppbyggingar á ferðamannastöðum árið 2016.

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510

FrAmkvæmdAsjóðUr 
FerðAmAnnAstAðA AUglýsir 
eFtir UmsóknUm Um styrki
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is Tilboð óskast

253 fm þakíbúð auk 130 fm svalir í s-vestur

Íbúð hönnuð af Berglindi Berndsen

Vönduð tæki og innréttingar

Tvö stæði í bílgeymslu

Tómstundarherbergi í kjallara

Eign í algjörum sérflokki
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Hrólfsskálamelur 10

Bræðrasel við Langá á
Mýrum, Borgarbyggð
Bræðrasel er staðsett á 8 hektara 
eignarlandi við Langá á Mýrum. 
Aðalhúsið er 95 fermetrar að 
stærð með þremur tveggja manna 
svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum. Minna húsið er 17 
fermetrar og skiptist í herbergi og 
geymslu. Bræðrasel var byggt árið 
1968 og upphaflega notað sem 
veiðihús fyrir miðhluta Langár. Það 
stendur um 12 kílómetra upp með 
ánni frá Snæfellsnesvegi.

Um helmingur landsins er vaxinn 
kjarri en helmingur er mýrlendi og 
lyng.  Verð: 35 millj.

Eignin verður sýnd laugardaginn 19. september milli kl. 14 og 17

Kjartan Hallgeirsson
lögg. fasteignasali
GSM 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

Upplýsingar veitir: 

Sala fasteigna frá

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

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Keilugrandi 6, íb. 401 
Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 14-15. Bjalla 401.   

Falleg 5 herb. 119,1 fm. íbúð á tveimur hæðum, ásamt stæði í 
bílageymslu. Hús í góðu ástandi. Barnvænt hverfi, örstutt í skóla  
og ýmsa þjónustu.  Verð kr. 44,9 millj.  
Uppl. Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

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

OPIÐ HÚS
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HÁHOLT MOSFELLSBÆR
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SKEMMUVEGUR KÓPAVOGUR 

Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á 
Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30 Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30 Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30 Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30 
starfsmenn í opnu rými, fjórar lokaðar skrifstofur starfsmenn í opnu rými, fjórar lokaðar skrifstofur starfsmenn í opnu rými, fjórar lokaðar skrifstofur 
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Eldhús og salernisaðstaða með sturtu. Hér er hægt Eldhús og salernisaðstaða með sturtu. Hér er hægt Eldhús og salernisaðstaða með sturtu. Hér er hægt Eldhús og salernisaðstaða með sturtu. Hér er hægt 
að hefja rekstur strax.að hefja rekstur strax.

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði til leigu

SKEMMUVEGUR KÓPAVOGUR 

HÁHOLT MOSFELLSBÆR

DALBRAUT AKRANES 

Til leigu 360 fm verslunar- eða veitingahúsnæði Til leigu 360 fm verslunar- eða veitingahúsnæði Til leigu 360 fm verslunar- eða veitingahúsnæði 
á góðum stað á Dalbraut á Akranesi.  Mjög góð á góðum stað á Dalbraut á Akranesi.  Mjög góð á góðum stað á Dalbraut á Akranesi.  Mjög góð 
aðkoma er að húsnæðinu og gengið er beint inn aðkoma er að húsnæðinu og gengið er beint inn 
af stóru bílastæði. Í verslunarkjarnanum er m.a. af stóru bílastæði. Í verslunarkjarnanum er m.a. 
Krónan, Penninn Eymundsson, Trygginga-Krónan, Penninn Eymundsson, Trygginga-
miðstöðin og Subway.

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja og skipasölu

s: 894-1976

Kristján Baldursson
hdl. og lögg. 
fasteignasali 
s: 867-3040 

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

Sérhæð

Langabrekka, Kóp. m/bílskúr.

Efri sérhæð með bílskúr í tvíbýlishúsið við 
Löngubrekku, Kópavogi. Forstofa, þvottahús, 
geymsla, hol, eldhús, stofa, svalir, fjögur 
svefnherbergi og baðherbergi. 
Verð 39,9 millj.

Parhús

Hagasel - Parhús, Reykjavík.

Sérlega vandað og full-
búið parhús á tveimur 
hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Sólpallur 
og hugguleg gróin lóð. 
Stærð alls 241,1 fm. Á 
1.hæð er anddyri, snyrt-
ing, tvö svefnherbergi, 
sjónvarpstofa, garðstofa, 
þvottahús, baðstofa, 
sauna og gengið út í 
garð með heitum potti. 

Á 2.hæð er rúmgóð stofa með arni, eldhús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi.  
Áhugasamir hafi samband við sölumenn.

2ja herbergja 

Gnoðarvogur 34 - Opið hús

Opið hús, sunnudaginn 20. sept. frá 13:30-14:00.  
Góð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í fjölbýlishúsi, svalir í vestur. Stærð alls 62,6 fm.  
Örstutt í flesta þjónustu. Laus strax. Verð 24 millj.

Raðhús

Næfurás í Árbæ

Vandað og vel staðsett endaraðhús, 274 
fm með innbyggðum bílskúr við Næfurás í 
Seláshverfi. Útsýni. Gott skipulag, upphituð 
bílastæði fyrir framan húsið, garður í góðri 
umhirðu. Verð 54,9 millj.

3ja herbergja

Laufengi - Grafarvogi.

Góð 3ja herb. endaíbúð á 2.hæð. Stærð 84,2 
fm. Sér inngangur. Suður svalir. Sér merkt 
bílastæði við húsið. Laus strax. 
Verð: 26,9 millj.

3ja herbergja

Stekkjarhvammur Hf. m/bílskúr

Falleg 3ja herb. íbúð, sérinngangur, samtals 
116 fm þ.a. bílskúr 24 fm. Íbúðin hefur verið 
tekin mikið í gegn, baðherbergi nýlega tekið 
í gegn, gólfefni nýleg, skipt hefur verið um 
hurðir. Verð 30,9 millj.

4ra herbergja

Funalind, Kóp. m/bílskúr.

Vel staðsett 4ra herb. íbúð á 5.hæð í lyftuhú-
si, bílskúr. Glæsilegt útsýni. Stærð íbúðar 
117,6 fm. bílskúr 29,9 fm. samtals 145,5 fm. 
Laus fljótlega. Verð: 44,9 millj.  

4ra herbergja

Espigerði 4 - Reykjavík

Rúmgóð 4ra herb. horníbúð á 6. hæð 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Glæsilegt 
útsýni. Tvennar svalir og sér þvottahús.  
Laus strax. Verð 38,5 millj.  

Dan V.S. Wiium  
hdl, löggiltur fasteignasali,  

sími 896-4013  

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson  
löggiltur fasteignasali, 

sími 844-6353 

Rakel Eydal, 
ritari 

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
löggiltur fasteignasali, skjalagerð. 

Ásta Benónýsdóttir  
fjármálastjóri

OPIÐ HÚS



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Hlynsalir 3
201 KÓPAVOGUR

Falleg þriggja herbergja íbúð með bílskýli í 
lyftuhúsi við Hlynsali.
Íbúðin er á þriðju hæð(annari hæð frá bílaplani).

STÆRÐ: 103 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

Nýjar íbúðir, afhentar innan þriggja mánaða, 
fullbúnar án gólfefna, einungis 9 íbúðir eftir.
Einstök staðsetning og fallegt útsýni.

STÆRÐ: 102-125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

38 - 47 M
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    22. sept 18:00 – 18:30

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Húsið er tilbúið til afhendingar. Stórglæsilegt  
einbýlishús á einni hæð með mikilli lofthæð.  
Húsið er afar vandað og ekkert hefur verið til 
sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

109.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    20. sept 14:00 – 14:30

Dagverðarnes 220
311 SKORRADALUR

Glæsilegt hús við Skorradalsvatn. Tvær hæðir 
og ris, gestahús með sér baðherbergi. Rúmgóð 
stofa. Svefnaðstaða fyrir 14. manns. Sauna, heitur 
pottur og stór timburverönd.

STÆRÐ: 0 fm HEILSÁRSHÚS HERB: 8

60.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Skaftahlíð 34
105 REYKJAVÍK

Hlýleg 3ja-4ra herbergja kjallaraíbúð með sér-
inngangi í fallegu Sigvaldahúsi í einu vinsælasta 
hverfi Reykjavíkur. Stutt er í alla þjónustu og 
Klambratún er í aðeins 10 mínútna göngufæri.

STÆRÐ: 100 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

29.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515

OPIÐ HÚS    22. sept 17:30 – 18:00

Hjálmakur 5
210 GARÐABÆR

Glæsilegt og vel hannað einbýlishús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Akralandinu. Mikið af 
sérsmíðuðum innréttingum. Stór suðurverönd.

STÆRÐ: 322 fm EINBÝLI       HERB: 5

120.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    21. sept 17:30 – 18:00

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Glæsileg og rúmgóð fjögurra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð með verönd og stæði í bílageymslu. 
Vandað lyftuhús á vinsælum stað. Stutt í skóla, 
leikskóla, verlsun og útivistarsvæði.

STÆRÐ: 146,1 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIÐ HÚS    20. sept 17:30 – 18:00

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 5 og 7 herbergja, raðhús með bílskúr í 
botnlangagötu við Þingvað 61-81. Gott skipulag 
og frábær staðsetning. Gólfhiti, 3 metra lofthæð 
á efri hæð og vandaðar innréttingar.

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS      HERB: 5-7

63.4-65.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966

OPIN HÚS    20. sept 13:00 – 13:30 og 21. sept 17:30 - 18:00
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AUÐVELD KAUP

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 20. SEPT. KL. 13:00 –13:30
- 5-6 herbergja endaíbúð á 2. HÆÐ, alls 176.2 fm. með sérinngangi af svölum.  
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og stórar suðursvalir. 
- Frábær fjöldskyldueign.  Gluggar á þrjá vegu.
- Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. 
V. 43.9 millj.

OPIÐ HÚS

HÁHOLT 23 – 200 HFJ
OPIÐ HÚS MÁNUD. 21. SEPT KL. 17:00 – 17:30
- Falleg og björt 3ja herbergja íbúð auk bílskúrs.
- Alls er eignin um 120 fm á efri hæð í fjórbýli.
- Glæsilegt útsýni.  Mjög góð staðsetning.  
V. 30,9 millj

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

OPIÐ HÚS

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
Sölustjóri Sími 770 0309

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
Sölustjóri Sími 770 0309

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

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

FROSTAFOLD – 112 RVK
- Falleg og björt 70,7 fm. 2ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt 23,5 fm. stæði
  í bílageymslu, samtals 94,2 fm.  
- Stórar suðvestursvalir með frábæru útsýni.   
- Innréttingar hafa nýlega verið endurnýjaðar.
- Svefnherbergi rúmgott.  Þvottahús innan íbúðar. 
V. 26,9 millj. 

BREIÐAVÍK 21 – 112 RVK
AUÐVELD KAUP  
Einstaklega falleg og vel skipulögð 94,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð.  Stórar suðursvalir.  
Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Þvottahús innan íbúðar  Stutt í alla þjónustu og skóla.   
Sameign afar snyrtileg.  Eign í afar góðu ástandi.. 
ÁHV. 29,8 millj. Frá íbúðalánasj.
V. 31,9 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Laugavegur 86-94 Þrjár glæsilegar 2ja herbergja íbúðir

Höfum fengið í sölu þrjár íbúðir á 3. hæð hússins 
við Laugaveg 86-94, sem er nýlegt og vandað fjöl-
býlishús með lyftu.  Íbúðirnar hafa verið í skamm-
tímaleigu hluta úr ári og hefur verið samþykki 
innan hússins að heimila slíka leigu.  Íbúðirnar 
eru með vönduðum eikarinnréttingum. Gegnheilt 
parket er á gólfum en votrými eru marmaralögð. 
Gólfsíðir glugg ar í stofum. Eitt sér bílastæði fylgir 
hverri íbúð á baklóð hússins. Sameign hússins er 
afar glæsileg.  

Íbúðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi og 
skiptast þannig:
• 2ja herbergja 82,6 fermetra íbúð  
 með svölum til suðurs. 
• 2ja – 3ja herbergja 92,4 fermetra íbúð 
 með svölum til suðurs. 
• 2ja herbergja 94,5 fermetra íbúð  
 með svölum til norðurs.
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson  
lögg. fasteignasali.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Kvistaland - Fossvogi

Glæsilegt 238,5 fm. einbýlishús á einni 
hæð í Fossvoginum að meðtöldum 31,5 
fm. bílskúr. Hús og lóð hafa nýlega verið 
endurnýjuð (2006-2015) á mjög fallegan og 
smekklegan hátt. Stofa er opin og björt með 
stóra og síða glugga sem snúa til suðurs, 
vesturs og norðurs. Stórt og bjart eldhús 
með skipulögðu vinnuumhverfi. 4-5 svefnh. 
Hellulögð bílastæði með stæði fyrir 4 bíla.  
Telma B. innanhússarkitekt, Inga Rut og  
Björk Guðmundsd. (FÍLA), landslagsarkitektar  
og Baldur Svavarsson arkitekt, sáu um hönnun 
og breytingar að innan og utan.

Einstök staðsetning, innst í lokaðri götu, 
ofan götu. Mikil kyrrð og veðursæld.

Eign í sérflokki á einum eftirsóttasta stað á höfuðborgarsvæðinu.

 
 



STÓRIKRIKI 10 - 270 MOS
OpIð húS SunnudagInn 20. SepT. Kl. 14:00 - 14:30  
- Virkilega fallegt 225,6 fm. 6 herbergja einbýlishús.  Innbyggður 42,2 bílskúr.
- 4 svefnherbergi og 3 baðherbergi.  Suðurverönd og suðvesturverönd
- Innfelld lýsing í loftum og lofthæð rúmir 3 metrar  
   í stofu og miðrými.  Gólfhiti í öllu húsinu
V. 64,9 millj.

OPIÐ HÚS

FORSalIR 201 – KÓp
OpIð húS SunnudagInn 20. SepT. Kl. 15:00 – 15:30 
- Einstaklega falleg 109,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2. h.  með glæsilegu útsýni.  
- Tvennar svalir sem snúa til suðurs og austurs,  lokaðar með gleri.  
- 2 svefnherb., möguleiki að bæta einu við.   
- Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
V. 39.9 millj.

hafðu samband 
þÓRaRInn ThORaRenSen 
Sölustjóri Sími 770 0309

hafðu samband 
þÓRaRInn ThORaRenSen 
Sölustjóri Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

SaFaMÝRI 34 – 108
OpIð húS SunnudagInn 20. SepT  Kl.13.00 – 13.30
- Rúmgóða 137,6 fm 5 herb íbúð.
- Lítið niðurgrafin og kjallari.
- Góðir leigumöguleikar.  

V. 29,9 millj

landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

OPIÐ HÚS

hafðu samband 
eggeRT MaRÍuSOn 
Sími 690 1472

hafðu samband 
eggeRT MaRÍuSOn 
Sími 690 1472

hafðu samband 
eggeRT MaRÍuSOn 
Sími 690 1472

ÁlFKOnuhVaRF 61. 3 hæð íbúð merkt 305.
OpIð húS MÁnudagInn 21 SepT. FRÁ Kl. 17:00 TIl 17:30
- Falleg og björt 96 fm. 3ja herb. íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi með lyftu.
- Fallegt útsýni yfir Elliðavatn, suðursvalir. 
  Stæði í lokaðri bílageymslu, húsið er allt til fyrirmyndar.  
- Eign sem vert er að skoða. 
- Stutt í alla þjónustu.
V. 31,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÖldugaTa 35, kjallari
OPIÐ HÚS SUNNUD. 20. SEPT.  
FRÁ KL. 19:00 TIL 19:30
- Mjög rúmgóð ósamþykkt íbúð í tvíbýli.  
  Falleg og björt 58 fm. 2ja herb. íbúð.
- Húsið er búið að klæða að utan með nýju þaki.
- Eign sem vert er að skoða.  
- Stutt í alla þjónustu.
 
V. 15,9 millj.

FReYJuBRunnuR 12 -113 RVK
OPIÐ HÚS MÁnudagInn. 21. SEPT. 
FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30
- Rúmgott og bjart 226,4 raðhús á tveim hæðum.
- Hátt til lofts og gott útsýni.
- Opið á milli eldhúss og stofu. 
- Innangengt í bílskúr.
 
V. 52,9 millj.

TunguSel 6.  
4 hæð til vinstri. Bjalla merkt 402
OpIð húS SunnudagInn 20. SepT. 
FRÁ Kl. 17:00 TIl 17:30
- Falleg og björt 88 fm. 3ja herb. íbúð á 4. hæð í           
 snyrtilegu fjölbýlishúsi.
- Húsið er allt til fyrirmyndar, búið að klæða  
 húsið að utan, nýjir gluggar að hluta til.
- Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
 V. 24,7 millj.

hRaunBÆR 144 – 110 RVK 
OPIÐ HÚS þRIðJudagInn 22. SEPT. 
FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30
- Björt og snyrtileg 100,0 fm 4ra herb íbúð.
- Rúmgott eldhús með þvottaherbergi.
- Nýlegt teppi og málning í stigagangi.
- Stutt í þjónustu.

 V. 26,9 millj.

hafðu samband 
BenedIKT ÓlaFSSOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
BenedIKT ÓlaFSSOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
BenedIKT ÓlaFSSOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
BenedIKT ÓlaFSSOn
Sími 661 7788

hafðu samband 
BenedIKT ÓlaFSSOn
Sími 661 7788

STRandgaTa 83, hafnarfirði – 2. hæð
OpIð húS SunnudagInn 20. SepT. FRÁ Kl. 18:00 TIl 18:30
- Falleg og björt 99 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjórbýlishúsi.
- Eignin getur verið laus við undirritun kaupsamnings, endurnýjuð að hluta, 
   útsýni yfir höfnina.
- Eign sem vert er að skoða. 
- Stutt í alla þjónustu. 

V. 29,5 millj

SKJÓlBRauT 7 KÓpaVOgI.
OpIð húS MÁnudagInn 21. SepT. FRÁ Kl. 18:00 TIl 18:30
Einstaklega glæsilegt tveggja íbúða 321,8 fm. einbýlishús þar af 28,1 fm. óskráð rými hjá fmr. að 
Skjólbraut 7 með rótgrónum, skjólsælum garði með fallegu útsýni. Falleg hönnun með  
mikla lofthæð sem gerir þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. 
 293.7 fm., skráðir þar af 28,1 fm. bílskúr.  
Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu. 

V. 84,7 millj.

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasali

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Birgitta
Ásgrímsdóttir
Birgitta

Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 695 2893

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

 190 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gunnarsbraut 49
Tækifæri - miklir möguleikar felast í þessari eign sem skiptist í gull-
fallega sérhæð, óinnréttað ris og tvöfaldan bílskúr í Norðurmýrinni.
Íbúðin er 105 fm. fallega innréttuð með stórum og björtum stofum, 2 
svefnherbergi, eldhús hol og baðherbergi. Risið, sem er skráð 42 fm. er 
einangrað en ó-innréttað, býður upp á mikla möguleika, hvort sem er 
sem viðbót við íbúðina sjálfa eða aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr með hita 
og rafmagni. Húsið er reysulegt og fallegt með grónum garði. 

Verð: 49.500.000

Opið hús sunnudaginn 20. sept. kl. 16.00-17.00

5-6
herb.

OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Austurströnd 3

Opið hús þriðjudaginn 22. sept.  kl. 17.30-18.00

Einstaklega björt og falleg íbúð á 5. Hæð í lyftu-
húsi. Snyrtileg sameign, eldhús með góðum borðkrók 
og glugga og útsýni til austurs. Stofan er björt og 
opin með svölum mót suðri, svefnherbergi snýr 
einnig í suður (inn í garðinn) .

Verð: 26.900.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Nökkvavogur 36

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 17.30-18.00

Einstaklega falleg risíbúð Sundahverfinu.
Íbúðin er björt og falleg risíbúð – töluvert stærri 
en skráðir fermetrar telja. Þar er nýlegt eldhús, 
gólfefni uppgerð, lýsing og raflagnir einnig. 

Verð: 26.500.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

65
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Veghús 31

Opið hús  þriðjudaginn 22. sept. kl. 17:00 - 17:30

Vel staðsett eign í grafarvoginum með
fallegu útsýni til norðurs. Innangegnt er úr 
bílageymslu.  

Verð:  29.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

114
m2.

Bíla-
geymsla

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Hraunbær 24
Smekkleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð 
á efstu hæð, með tvennum svölum og fínu 
útsýni. Heildarstærð er 116.7 fm, þar af er 
geymsla í sameign 6 fm og útleiguherbergi í 
sameign 7 fm. með aðgengi að baðherbergi.

Verð: 29.500.000

4
herb.

116.7
m2.

Klukkuvellir 1 -  Hafnarfirði

Opið hús mánudaginn 21. sept. kl. 17:00 -18:00

Glæsilegar 4ra herb, 115.6 – 117.5 fm í íbúðir 
í viðhaldsléttu lyftuhúsi.  Íbúðirnar afhendast  
fullbúnar án gólfefna.

Verð frá: 34.600.000 

4
herb.

OPIÐ
HÚS

115.6 
– 117.5 

m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Ásendi 17

Opið hús  mánudaginn  21. sept. kl. 18.30-19.00 

Fjölskylduvænt einbýlishús við Ásenda í Reykjavík. 
Húsið er á tveimur hæðum með möguleika á að 
innrétta sér íbúð á jarðhæð. Gróinn garður með enga 
byggð neðan götu. Húsið skiptist í tvær stofur og sjö 
svefnherbergi, þrjú baðherbergi.  

Verð: 79.500.000

Ein-
býlishús

OPIÐ
HÚS

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Skólavörðustígur 8

Opið hús  mánudaginn  21. sept. kl. 17.30-.18.00

Skólavörðustígur 8 , Björt og glæsileg, 168.2 fm, 4-5 
herbergja íbúð á tveimur hæðum á 3-4 hæð í 6 ibúða 
húsi í miðbæ Reykjavíkur.  Tvennar suðursvalir og mikið 
útsýni. Gengið er inn í stigagang af 2.hæð.  Bílastæðahús 
Reykjavíkurborgar við hliðina á húsinu. 

Verð: 85.900.000
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Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Bakkavör 36
Stórglæsilegt útsýnishús á vinsælum og grónum stað sunnanmegin á 
nesinu. Húsið er á tveimur hæðum með góðri aðkomu og afar grónum garði 
sem snýr að mestu mót suðri. Efri hæð er með stórt og veglegt eldhús, búr 
og stofur, rúmgott hol, gestasnyrtingu og glæsilegan steyptan stiga á milli 
hæða. Á neðri hæð er hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi inn af, 
stórt herbergi sem nú er nýtt sem skrifstofa (áður 2 herb.) og hefðbundið 
svefnherbergi. Gott baðherbergi er með baðkari og sturtu og flísalagt í hólf 
og gólf. sjónvarpshol og sólstofa myndaskemmtilega tengingu við garðinn

Tilboð óskast

Bókið skoðun hjá fasteignasala

 301
m2.

6-7
herb.

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 897 5930

Austurkór 65
Glæsilegar nýjar íbúðir til afhendingar við 
kaupsamning. Um er að ræða rúmgóðar 4ra 
herbergja íbúðir í fjölbýlishúsi með lyftu og 
sérinngangi af svölum með stórkostlegu útsýni 
og opnu, grænu svæði. Pantið tíma í skoðun.

Verð frá: 35.150.000 
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