
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

Gufunesi      gamur.is      577 5757

FORSTJÓRI
Þú ert öflugur, framsýnn og þroskaður stjórnandi

og treystir þér til að leiða fyrirtæki sem lætur
til sín taka í gæða- og umhverfismálum.

Íslenska gámafélagið býður þér starf forstjóra hjá fyrirtækinu.   
Þú munt leiða fyrirtækið áfram inn í framtíðina. 

Þú þarft að vera framúrskarandi stjórnandi, drifinn áfram af krafti, 
metnaði og lífsgleði. Þú verður að hafa sýnt framúrskarandi árangur 
í rekstri og búa yfir hæfileikum sem hægt er að sanna með dæmum 
og verkefnum. Við viljum kynnast þér og fá frá þér umsókn með 
ítarlegum upplýsingum sem sýna að þú ert hæfur kandidat í starfið.
Allar fyrirspurnir eru trúnaðarmál.

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 240 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Fyrirtækið er 
gæðavottað samkvæmt ISO9001 og ISO14001 og það var fyrst fyrirtækja til að fá 
jafnlaunavottun VR.

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

Allar nánari upplýsingar veita 
Katrín S. Óladóttir og
Sverrir Briem hjá Hagvangi.  

Netföng: katrin@hagvangur.is, 
sverrir@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með
5. nóvember n.k.  
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Helstu verkefni og ábyrgð
Óskað er eftir sálfræðingi í starf verk- 
efnisstjóra verkefnisins Aðstoð við börn 
og ungmenni með geðrænan vanda á 
Austurlandi (ABG verkefnið).
ABG verkefnið er samstarfsverkefni undir 
forystu Heilbrigðisstofnunar Austurlands 
sem að koma Skólaskrifstofa Austur-
lands, Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs, 
Félagsþjónusta Fjarðabyggðar, Verk- 
menntaskóli Austurlands og Mennta- 
skólinn á Egilsstöðum. Markmið þess er 
að efla, bæta og samþætta þjónustu fyrir 
börn, ungmenni og fjölskyldur á öllu  
Austurlandi, sem glíma við geðræn 
vandamál.  Auk þess að stýra verkefninu 
starfar verkefnisstjórinn sem klínískur 
barna- og unglingasálfræðingur innan 
þess. 

Hæfniskröfur 
Starfsleyfi sem sálfræðingur frá vel- 
ferðarráðuneyti.
Æskilegt:

• Reynsla af verkefnastjórnun og 
samstarfi stofnana á sviði velferðar- 
og heilbrigðismála.

• Reynsla af greiningu og  
meðhöndlun geðræns vanda barna 
og unglinga.

• Þekking og reynsla af hugrænni 
atferlismeðferð (HAM).

Lögð er áhersla á faglegan metnað, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og 
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum 
frá einstaklingum sem ekki teljast upp-
fylla framangreind skilyrði.
Íslenskukunnátta áskilin. Tóbaksnotkun 
er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 
2015. 
Laun eru greidd skv. kjarasamn-
ingi Sálfræðingafélags Íslands við 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 
stofnanasamningum HSA.
Öllum umsóknum verður svarað.  
Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA 
við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar 
upplýsingar um nám, starfsreynslu, og 
ef við á, kennslu og vísindastörf, ásamt 
afriti af greinum sem umsækjandi kann 
að hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist 
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl 
verða tekin við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á 
þeim.

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA 
með því að fylla út umsóknarform á  
vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, 
undir flipanum „laus störf.“

Nánari upplýsingar veita: Orri Smárason, sálfræðingur, s. 470-1485, netf. orris@hsa.is,   
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðar-
lög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá Djúpavogi til Vopnafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. 
Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. HSA vill byggja þjónustu sína á  mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri 
samvinnu. 

Staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

SÁLFRÆÐINGUR
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa hjá stofnuninni. Um er að ræða tímabundna 
ráðningu til eins árs í 100% stöðugildi, en framtíðarstarf er mögulegt. Staðan veitist frá 1. desember 2015 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Vef- og kynningarstjóri 
Laust er til umsóknar starf vef- og kynningarstjóra við 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
Starfið felst einkum í umsjón með vef stofnunarinnar, 
eftirliti með gagnagrunnum á vef, umsjón með fréttabréfi,  
ársskýrslu, og annarri miðlun. Vef- og kynningarstjóri 
vinnur náið með forstöðumanni stofnunarinnar.

Starfshlutfall verður 50% frá 1. desember en stefnt er að 
75% hlutfalli um mitt ár 2016.

Umsækjendur skulu hafa a.m.k. BA-próf í hugvísindum og 
meistaragráðu í upplýsinga- og fjölmiðlafræðum, 
menningarstjórnun eða sambærilegum greinum.  
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg.  
Einnig er krafist traustrar enskukunnáttu og færni í einu 
Norðurlandamáli. Reynsla af hvers konar fjölmiðlun og 
kynningarstörfum er kostur. 

Um er að ræða nýtt starf sem krefst frumkvæðis og 
sjálfstæðra vinnubragða og góðra samskiptahæfileika. 
Starfið veitir gott tækifæri til að vekja athygli á mikilvægi 
íslenskrar tungu og bókmennta.

Umsóknir skulu berast  til Stofnunar Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 
Reykjavík, eigi síðar en 7. nóvember 2015 eða á rafrænu 
formi á netfangið kari@hi.is. Öllum umsóknum verður 
svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og 
fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu 
stofnunarinnar.

Frekari upplýsingar um stofnunina má finna  
á heimasíðunni: www.arnastofnun.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kári Kaaber, 
sviðsstjóri stjórnsýslusviðs (s. 525 4010, kari@hi.is).

STOFNAÐ 1958

www.vso.is

Lagna- og loftræsihönnuðir
Við viljum bæta við okkur fleiri liðsmönnum við hönnun pípulagna og loftræsikerfa í byggingum.

Verk- eða tæknifræðingum með amk. 5-10 ára starfsreynslu sem hafa :
- Reynslu af hönnun og umsjón með hönnunarverkefnum 
- Reynslu og áhuga á samskiptum við viðskiptavini, innlenda og erlenda
- Þekkingu á Revit
- Góða hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti
- Áhuga á þátttöku í verkefnaöflun

Verk- eða tæknifræðingum með 1-3 ára starfreynslu sem hafa :
- Einhverja reynsla af hönnun lagna og eða loftræsikerfa
- Þekkingu á Revit

Við leitum að jákvæðu fólki með góða kunnáttu í ensku og einu norðurlandamáli, fólki sem hefur 
gaman af vinnu við krefjandi verkefni og vill þroskast í þverfaglegu samstarfi. 
Meðal verkefna framundan eru hönnun á nýjum Landspítala við Hringbraut og nýjum 
grunnskóla í Úlfarsárdal auk annarra verkefna.  

Hægt er að sækja um störfin með því að senda tölvupóst á netfangið
umsokn@vso.is merktan Lagna- og loftræsihönnuðir fyrir 10. nóvember. 

VSÓ Ráðgjöf er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum landsins og vinnur að verkefnum jafnt 
á Íslandi sem erlendis. Starfsmenn VSÓ eru nú um 70 og sinna alhliða ráðgjöf vegna hverskonar 
mannvirkjagerðar, skipulags og umhverfismála. Starfsstöðvar eru í Reykjavík og við Osló. 
Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.
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Tæknistjóri bílamerkis
Þekkt og traust bílaumboð óskar eftir að ráða tæknistjóra lúxusbílamerkis til starfa.

Starfssvið:
•	Ábyrgð	og	umsjón	með	þjálfunarmálum	bifvélavirkja
•	Skipulagning	verklags	samkvæmt	stöðlum	framleiðanda
•	Samskipti	við	framleiðanda	og	umsjón	með	innköllunum	framleiðanda
•	Aðstoð	við	bilanagreiningar
•	Umsjón	og	ábyrgð	með	undirbúningi	og	skipulagningu	námskeiða

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Sveinspróf	í	bifvélavirkjun	skilyrði
•	Meistararéttindi	eða	önnur	tæknimenntum	mikill	kostur
•	Reynsla	af	greiningarvinnu	og	prófunum
•	Góð	almenn	tölvukunnátta	sem	og	góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku,	

talað	og	ritað	mál
•	Leiðtogahæfileikar	og	geta	til	að	kenna	öðrum	og	þjálfa	nýja	starfsmenn
•	Miklir	samskiptahæfileikar	og	þjónustulund
•	Metnaður	og	drift	í	starfi

Viðkomandi	tæknistjóri	sækir	þjálfun	erlendis	fyrir	hönd	fyrirtækisins	varðandi	allar	tækninýjunar.	Tæknistjóri	þarf	að	geta	unnið	sjálfstætt	og	undir	álagi.	
Æskilegt	er	að	við	komandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 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	veitir	Ragnheiður	S.	Dagsdóttir	
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	Ráðningum.
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, 
lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. 
Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Lögfræðingar á lögfræðisviði
Lausar eru til umsóknar tvær stöður lögfræðinga á lögfræðisviði Fiskistofu á Akureyri. Um fullt starf er að ræða og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
•	 Meðferð	brotamála.
•	 Meðferð	mála	samkvæmt	lögum	um	lax-	og	silungsveiði.
•	 Yfirferð	erinda	um	millifærslur	hlutdeilda	og	aflamarks.
•	 Lögfræðileg	ráðgjöf	innan	Fiskistofu.
•	 Önnur	lögfræðileg	verkefni	á	starfssviði	stofnunarinnar.	

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Embættis-	eða	meistarapróf	í	lögfræði.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi.
•	 Sjálfstæði,	nákvæmni	og	ögun	í	vinnubrögðum.
•	 Góð	samskiptahæfni	og	lipurð	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	og	færni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.

Þekking	á	sjávarútvegi	og	fiskveiðilöggjöfinni	er	kostur	sem	og	þekking	og	reynsla	af	stjórnsýslu.	
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Hrannar	Hafberg,	sviðsstjóri	lögfræðisviðs,	í	síma	569-7900.

Umsóknum	skal	fylgja	ítarleg	starfsferilskrá	ásamt	upplýsingum	um	meðmælendur	og	kynningar-
bréf,	þar	sem	m.a.	skal	gerð	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	rökstuðningi	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	
starfið,	auk	annarra	atriða,	sem	máli	kunna	að	skipta.	Umsóknir	sendist	á	netfangið	starf@fiskistofa.
is	eða	með	bréfi	til	Fiskistofu,	Dalshrauni	1,	220	Hafnarfirði,	merktar:	„Lögfræðingur“.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2015.

Laun	taka	mið	af	kjarasamningi	ríkisins	og	viðeigandi	stéttarfélags.	Samkvæmt	jafnréttisstefnu	
Fiskistofu	eru	konur	jafnt	sem	karlar	hvattar	til	að	sækja	um.	

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

Athygli	er	vakin	á	því	að	umsóknir	munu	gilda	í	6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út	með	
vísan	til	3.	tl.	2.	mgr.	2.	gr.	reglna	nr.	464/1996	um	auglýsingar	á	lausum	störfum,	með	síðari	
breytingum,	sbr.	2.	mgr.	7.	gr.	laga	nr.	70/1996	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins.	

www.intellecta.is

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

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

SENIOR OPERATIONS  
AND DEPLOYMENT ENGINEER

The Intelligence Exchange Operations team is looking for an experi-
enced systems operations and deployment expert to join the team. 

The Intelligence Exchange™ real-time data integration platform is 
the strongest data and analytics platform in the airline industry. The 
platform is exposed to the top global airlines to develop innovative 
applications and real-time business processes. We are responsible  
for the deployment and operations of all Intelligence Exchange instal-
lations, which include Platform-as-a-Service and airline hosted at a 
global customer site.

We invite you to join our innovative, intercultural team to work  
together with people from Poland, US, Iceland, Uruguay and India.

Sabre connects people with the world’s greatest travel possibil-
ities by retailing travel products and providing distribution and 
technology solutions for the travel industry through our three 
companies: Sabre Hospitality Solutions, Sabre Travel Network 
and Sabre Airline Solutions. Headquartered in Southlake, Texas, 
Sabre Holdings has approximately 9,000 employees in more 
than 55 countries, thereof 50 located in Iceland. Our teams 
around the world work together to support travelers, travel 
agents, corporations, government agencies and travel suppliers. 

Our team members are people who take initiative, are resource-
ful and innovative, and are passionate about what they do. 
In return for their hard work and dedication, Sabre Holdings 
provides our employees with many learning and growth oppor-
tunities, a healthy work-life balance and a fun, yet productive, 
work environment.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Tel. +354 525 9100

sabreairlinesolutions.com

Would you like to help solving the most interesting 
data challenges in the travel industry?
Do you enjoy a start-up culture that serves the top airline customers in the world?

Further information will be provided by Torfi Markusson (torfi@
intellecta.is) or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) at tel 354 511 1225. 
Applications should be submitted at www.intellecta.is. 

Applications should be accompanied by a CV. Applications are due  
by November 10. All applications and inquires are confidential.

GENERAL DESCRIPTION:
•  Installing, configuring and maintaining Unix/Linux systems

•  Deploy, maintain and operate a large, mission critical Java based 
application running on Linux, Oracle, MQ Websphere and Tomcat

•  Systematically troubleshoot difficult and/or complex  
application, system issues as they arise

•  Act as part of a DevOps team that maintains extensive develop-
ment and test environments using Continuous Delivery methods

•  Automation of maintenance and operations activities

•  Participate in defining, designing and implementing highly  
available, fault tolerant hardware and software solutions.

•  Participate in the smooth transition of new and modified  
services into production.

DESIRED SKILLS:
• Good understanding of operations of Linux, Java,  

Apache and Tomcat

• Experience with Tomcat, MQ Websphere, Oracle,  
Jenkins and Puppet is a plus.

• Software and System Deployment/Operations experience

• Experience in administrating and hosting distributed  
computer systems

•  Solid written and spoken English skills

• Effective communication skills, both verbal and written; 
service oriented mindset

•  Good problem diagnostics skills and experience

• BSc/MSc in Computer Science, Information  
Systems, Engineering or equivalent.
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Starfsumsókn og ferilskrá sendist á robert@librasoft.is fyrir 4. nóvember 2016.  Nánari upplýsingar eru fúslega veittar í síma 595-8760.  Bendum einnig á frekari upplýsingar og umsóknarform á vef okkar: www.librasoft.is

Við breytum
fjármálaþekkingu
í hugbúnað

Libra ehf. hefur undanfarin tvö ár verið á meðal efstu 
fyrirtækja á lista VR yfir Fyrirtæki ársins auk þess sem 
styrkleikamat Creditinfo hefur skilað okkur titlinum 
Framúrskarandi fyrirtæki undanfarin fjögur ár.

Hjá Libra ehf. starfa um 40 starfsmenn.  Við byggjum á 
um 20 ára grunni og erum leiðandi í smíði hugbúnaðar 
fyrir íslenskan fjármálamarkað.

Okkar helstu vörur, Libra Loan og Libra Securities, 
eru í notkun hjá flestum fyrirtækjum og stofnunum á 
íslenskum fjármálamarkaði.

Hjá okkur muntu fást við krefjandi verkefni í samhentum Hjá okkur muntu fást við krefjandi verkefni í samhentum 
hópi sérfræðinga sem leggur áherslu á gott skipulag og 
stöðugar umbætur.  

Við erum með ánægt og hæft starfsfólk og vinnum náið 
með viðskiptavinum okkar.

Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Libra - Verkefnastjóri”

Góðir samskiptahæfileikar
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
Háskólamenntun á sviði tölvunarfræða eða sambærileg menntun
Reynsla af verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna
Þekking á Agile aðferðarfræði
Þekking á fjármálamarkaðiÞekking á fjármálamarkaði
Menntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur

Hæfniskröfur

Verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna
Þátttaka í stöðugum umbótum gæðakerfis

Starfssvið

Verkefnastjóri

Athugið að starf þetta er tímabundið til 1. október 2016 
en með möguleika á fastráðningu í framhaldinu.

Vinsamlegast merkið umsóknina ,,Libra - Prófari”

Brennandi áhugi á gæðum hugbúnaðar
Góð samskiptafærni
Frumkvæði og fagmennska í starfi
Þekking og/eða reynsla af fjármálamarkaði kostur
Þekking á Libra hugbúnaði er kostur

Hæfniskröfur

Prófanir á Libra hugbúnaði
Undirbúningur, framkvæmd og eftirfylgni kerfisprófana
Þátttaka í innleiðingu Libra hugbúnaðar hjá viðskiptavinum
Samskipti við notendur um virkni hugbúnaðarins

Starfssvið

Prófari

Sölustjóri – Toyota á Íslandi
Toyota á Íslandi leitar að öflugum einstaklingi í starf sölustjóra.
Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum, vera sjálfstæður í vinnubrögðum og gagnrýninn í hugsun.

Toyota á Íslandi er innflytjandi Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. Starfsmenn fyrirtækisins byggja gildi sín og viðmið í starfi á The Toyota Way:  
Stjórnunar-, þjónustu- og mannauðsstefnu Toyota. Gagnkvæm virðing og náin samvinna eru hornsteinar í daglegri starfsemi Toyota á Íslandi.  
Hverri áskorun er tekið fagnandi hendi og leita starfsmenn stöðugt leiða til að tryggja áframhaldandi framfarir í öllu því sem viðkemur starfsemi 
fyrirtækisins og þjónustu gagnvart viðskiptavinum þess.

Áhugasamir sendi umsókn, þ.e. kynningarbréf og ferilskrá, á netfangið atvinna@toyota.is merkt „Sölustjóri“.  
Umsóknarfrestur er til 30. október, en nánari upplýsingar veitir Fanný Bjarnadóttir í síma 570-5070 eða á netfanginu fanny@toyota.is

Starfssvið
• Pantanir á nýjum bílum
• Eftirfylgni söluáætlana
• Umsjón með birgðahaldi
• Umsjón með CRM kerfi Toyota
• Samskipti við viðurkennda söluaðila
• Samskipti við Toyota Motor Europe

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sölu- og markaðsstörfum á íslenskum markaði
• Reynsla af áætlanagerð 
• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi æskileg
• Mjög gott vald á íslenskri og enskri tungu
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf  

á líflegum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt starf í  
dagvaktavinnu í móttöku. Um framtíðarstarf er að ræða  

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun,  
ríka þjónustulund, góða framkomu, færni í samskiptum, haldgóða 

tölvukunnáttu, tala og skrifa íslensku, hafa gott vald á ensku og helst 
einu öðru tungumáli. Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í desemberbyrjun.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á bh@odinsve.is  
fyrir 30.11.2015. merkt „Starfsumsókn“.

Neytendasamtökin óska eftir bókara/
starfsmanni á skrifstofu í 50% starf.

Meðal verkefna er greiðsla reikninga og launa (TOK), innheimta, 
bókhald, afstemmingar og gerð fjárhagsáætlana, auk annarra 
tilfallandi verkefna. Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af 
sambærilegum verkefnum en einnig er mikilvægt að viðkomandi 
sé sveigjanlegur og sýni frumkvæði í starfi.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk. og æskilegt að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá, sendist í tölvupósti á hh@ns.is. 

Nánari upplýsingar um Neytendasamtökin er að finna á www.ns.
is og hægt er að fá frekari upplýsingar um starfið í síma 5451200.

www.adal.is

Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja í skoðunarstöð 

okkar í Hafnar�rði. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf 

í sumara�eysingum. Umsóknarfrestur er til  5. nóvember.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í síma 

590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 

Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundar�rði, Ólafs�rði og Reyðar�rði.

BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við stækka hópinn. Við leitum af árangurs
drifnum 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.co.uk/careers og kannaðu hvort þú sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig. 

Okkar lausnir eru byggðar á Microsoft Dynamics AX viðskiptahugbúnaði. Þeir sem hafa reynslu af Dyna
mics 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 7. nóvember 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 Annata Dynamics IDMS iðnlausn sína fyrir fyrirtæki í bíla-, 
vinnuvéla og landbúnaðarvélageiranum, ásamt fyrirtækjum í hvers kyns tækja- og áhaldaleigustarfsemi.  

Ráðgjöf og þróun við sölu, innkaup og birgðastjórnun   
   fyrir Annata Dynamics IDMS

Ráðgjöf og þróun við verkbókhald   
   fyrir Annata Dynamics IDMS
Verkefnastjórnun
Forritun

Viltu starfa hjá framsæknu hugbúnaðarfyrirtæki?

Ann-atv-231015.indd   1 22.10.2015   15:03
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Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember næstkomandi.

Fyllsta trúnaðar verður gætt við meðferð og úrvinnslu umsókna. 

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

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust. Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 

Lífæð samskipta

Starfsmaður hjá  
Kerfisvöktun Mílu

Starfsmaður í skráningu og  
úthlutun hjá Stofnkerfum Mílu

Lagerstarfsmaður

Míla óskar eftir að ráða traustan starfsmann  
í starf vaktmanns hjá Kerfisvöktun Mílu. 

Starfslýsing
Starfið felst í stjórn og eftirliti með fjarskiptakerfum  
Mílu og fjarskiptakerfum sem Míla rekur fyrir 
viðskiptavini. Um er að ræða vaktavinnu þar sem 
unnið er á þrískiptum vöktum allt árið um kring.

Míla óskar eftir að ráða traustan starfsmann með góða 
þekkingu á fjarskiptum til að sinna skráningum og 
úthlutun hjá Stofnkerfum. 

Starfslýsing
Starfið felst meðal annars í úthlutun og skráningu 
á línum og búnaði hjá Mílu, umsjón með bókhaldi á 
samböndum og tengingum, móttöku og rýni pantana 
sem berast Mílu, upplýsingagjöf og stuðningi við aðrar 
deildir og þátttöku í mótun ferla og upplýsingakerfa

Míla óskar eftir að ráða traustan starfsmann til 
starfa á vörulager fyrirtækisins.  

Starfslýsing
Starfið felst í móttöku og frágangi vörusendinga, 
lagerþjónustu við starfsmenn Mílu og 
samstarfsaðila, tiltekt og pökkun á pöntunum, 
vörutalningum og öðrum almennum lagerstörfum.
 

Menntun og reynsla 
• Menntun á sviði símsmíði, rafeindavirkjunar eða 
     iðnfræði er kostur
• Menntun og/eða reynsla sem tengist fjarskiptum  
     er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Persónulegir eiginleikar 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Hæfni til að setja sig inn í flókið tæknilegt umhverfi
• Góðir samskiptahæfileikar
• Reyklaus

Reynsla og hæfni 
• Reynsla af lagerstörfum eða menntun  
     sem nýtist í starfi æskileg 
• Almenn tölvuþekking
• Vinnuvélaréttindi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Persónulegir eiginleikar
• Heiðarleg og áreiðanleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Reyklaus

Menntun og reynsla 
• Rafeindavirkjun, tæknifræði eða sambærileg 
     menntun er kostur
• Reynsla af svipuðum störfum er kostur
• Góð tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu 
     og töluðu máli

Persónulegir eiginleikar
• Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Skipuleg og öguð vinnubrögð
• Reyklaus

Vertu í fremstu röð
í fjarskiptum

Krabbameinsfélag Íslands auglýsir starf markaðs- og fjáröflunarstjóra laust til umsóknar. 
Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga á að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni 
eins og Bleiku Slaufuna og Mottumars, í lifandi umhverfi sem hefur upp á margt að bjóða. 

Upplýsingar veitir:
Inga S. Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. nóvember nk.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá  
og kynningarbréf þar sem gerð  
er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Gætt verður fyllsta trúnaðar  
varðandi allar umsóknir.

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

Markaðs- og fjáröflunarstjóri

Helstu verkefni: 
	•	Markaðsmál	og	kynningarmál	
	•	Fjáraflanir
	•	Auglýsingamál
	•	Ímyndarmál
	•	Skipulagning	viðburða	á	vettvangi	félagsins	
	•	Þjónusta	við	aðildarfélög	
	•	Áætlanagerð	og	samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 
	•	Háskólapróf	á	sviði	viðskipta-	eða	markaðsmála	æskilegt
	•	Góð	starfsreynsla	sem	nýst	getur	í	starfi
	•	Góð	tölvuþekking	
	•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	
	•	Frumkvæði,	metnaður	og	skipulögð	vinnubrögð	
	•	Samskiptahæfileikar	og	jákvætt	hugarfar

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

www.hagvangur.is
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Sölumaður fasteigna með reynslu óskast  
í samstarf með löggiltum fasteignasala.

Áhugasamir geta haft samband í síma 868-2989  
eða gegnum tölvupóstfangið magnus@kml.is

VERKAMAÐUR
Faxaflóahafnir sf. óska að ráða verkamann til starfa.

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhalds- og þjónustuverkefni. 
Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í bækistöð Faxaflóa-

hafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur  
Jón Guðmundsson í síma 5258951.

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir 
starfsmanni í mötuneyti í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Mengandi starfsemi
Umhverfisstofnun gefur á hverju ári út fjölda 
starfsleyfa fyrir margsskonar starfssemi sem 
getur haft í för með sér mengun, þ.á.m. 
urðunarstaði, álver og olíubirgðastöðvar. 

Nú er tækifæri í boði til að hafa áhrif á og stuðla 
að því að dregið verði úr áhrifum mengandi 
starfssemi á umhverfið. Sem sérfræðingur hjá 
Umhverfisstofnun verða helstu verkefni þín 
að vinna við gerð starfsleyfa fyrir mengandi 
starfsemi í samvinnu við aðra sérfræðinga 
stofnunarinnar, eiga samskipti við atvinnulífið 
og halda almenningi upplýstum um meng-
unarvarnir og stjórnun umhverfisáhrifa. 

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 9. nóvember 2015.  
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar,  

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

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Umsóknum skal skila rafrænt á 

islandsstofa@islandsstofa.is  

fyrir 15. nóvember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa 

ungu fólki sem er að hefja starfsferil 

sinn og vill afla sér reynslu, færi á 

að kynnast því fjölbreytta starfi sem 

unnið er í alþjóðlegri markaðssetningu 

hjá Íslandsstofu. Um er að ræða 40% 

starfshlutfall sem hentar vel með námi. 

(Frá janúar og fram í maí árið 2016). 

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA- eða meistara-

námi í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á 
sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

• Þekking á almannatengslum, fjölmiðlaferðum  
og erlendri markaðssetningu 

• Góð kunnátta í ensku og íslensku - önnur 
tungumálakunnátta er æskileg 

• Góð þekking á Íslandi

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð 

• Framúrskarandi námsferill

Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir 

Ragnheiður Sylvía Kjartansdóttir,  

verkefnisstjóri, ferðaþjónustu   

og skapandi greina,  

ragnheidur@islandsstofa.is

Umsóknarfrestur
7. nóvember 2015

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hefur þú áhuga á heilnæmum 
og vistvænum byggingum?
EFLA leitar að áhugasömum starfsmanni til starfa á nýtt fagsvið félagsins Hús og heilsu.  Hús 
og heilsa er hluti af byggingarsviði EFLU sem samanstendur af flestum sviðum sem snerta 
byggingar og húsnæði.  Saman mynda starfsmenn sviðsins öflugt og samhent teymi.

Nýr starfsmaður hefur tækifæri til þess að taka þátt í spennandi þróunarstarfi þar sem 
viðfangsefnin eru þverfagleg og snúa að byggingareðlisfræði, rakaflæði, loftskiptum, lýsingu, 
hljóðvist, öryggi, heilbrigði, raka, myglu, loftgæðum og innivist.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 7. nóvember næstkomandi. Öllum 
umsóknum verður svarað

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 270 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur:

• Iðnmenntun, tæknimenntun, raunvísinda-  

 menntun eða önnur menntun sem nýtist  

 vel í starfi

• Góð færni í textagerð

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt  

 því að geta unnið vel í hópi

• Góð færni í kynningum

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  24. október 2015 9

Lagerstarf, hlutastarf.
Starfið felst í umsýslu á lager hjá kostfyrirtæki,  

frágangi pantana o.fl. tilfallandi störf.

Umsækjandi þarf að vera reglusamur og stundvís.  
Um hlutastarf er að ræða til að byrja með (50%) en eftir 

atvikum er meiri vinna þannig að starfshlutfallið getur verið 
hærra. Meðmæla er óskað. Um er að ræða framtíðarstarf.  

Fyrirtækið er staðsett í 221 Hafnarfirði.  

Vinsamlega sendið umsóknir á  
box@frett.is merkt ,,Lagerstarf-2410“

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og 
hjúkrunarheimili og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið.  Ferðaþjón-
usta er öflug og vaxandi í 
sveitarfélaginu og fjölbreyttir 
möguleikar á því sviði fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.

Laus störf í Vík í Mýrdal:

Staða forstöðumanns/hjúkrunarforstjóra við Hjúkrunar- 
og dvalarheimilið Hjallatún
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún er lítið og vinarlegt heimili með 12 hjúkrunarrýmum 
og 6 dvalarrýmum aldraðra.

Starfssvið:
• Forstöðumaður/hjúkrunarforstjóri veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á  daglegum rekstri Hjallatúns.
• Forstöðumaður skipuleggur starfið og hefur faglega forustu á sviði hjúkrunar og ummönnunar 
 á heimilinu.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þar að hafa réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála.
• Viðkomandi þarf að hafa góða færin í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt og skipulega.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum og vilja til að takast á við krefjandi verkefni.  
Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf í janúar 2016.

Nánari upplýsingar um stöðu forstöðumanns veitir: Ásgeir Magnússon sveitarstjóri sveitarstjori@vik.is 
eða í síma 4871210 – 8983340.  Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík. 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember n.k.

Skrifstofumaður - bókari
Staða skrifstofumanns – bókara á skrifstofu Mýrdalshrepps er laus til umsóknar.

Starfssvið:
• Helstu verkefni eru við færslu bókhalds, símavörslu og móttöku á skrifstofu Mýrdalshrepps. 

Hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á bókhaldsvinnu
• Viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt.  

Laun skv. kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf í byrjun desember 2015.

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Helga Halldórsdóttir skrifstofustjóri myrdalshreppur@vik.is 
eða í síma 4871210 Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. 
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir 
lausar til umsóknar stöðu leiðara í  
2. fiðlu og stöðu uppfærslumanns í  
2. fiðlu frá og með janúar 2016.

Eitt hæfnispróf verður haldið fyrir  
báðar stöðurnar sem fer fram  
18. janúar 2016 í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til og með  
16. nóvember 2015. 

Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgi
skjölum, skulu berast til Unu 
Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra  
(una@sinfonia.is). 

Einleiksverk:

1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með 
kadensu) nr. 3 í Gdúr, nr. 4 í Ddúr 
eða nr. 5 í Adúr.

2. Fyrstu tveir kaflar úr einni af      
sónötum J.S. Bachs fyrir einleiksfiðlu.

3. Rómantískur fiðlukonsert að eigin 
vali (1. kafli með kadensu).

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti tveimur 
vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á 
vefsvæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra 
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

Staða leiðara og 
uppfærslumanns 
í 2. fiðlu

www.sinfonia.is  »  545 2500
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Lögfræðingur/verkefnisstjóri

Starfsmannasvið Háskóla Íslands auglýsir eftir lögfræðingi/verkefnisstjóra. 
Meginábyrgð starfsmannsins er að tryggja að starfsemi sviðsins sé ávallt í 
samræmi við lög og reglugerðir ásamt því að hafa umsjón með ýmsum 
málefnum sem heyra undir sviðið. 

Helstu verkefni:
• Túlkun á lögum, reglum, kjarasamningum 

og ráðningarsamningum
• Lögfræðileg ráðgjöf og aðstoð við 

stjórnendur á sviði starfsmannamála
• Ráðgjöf og aðstoð við ráðningarferli allra 

starfsmanna skólans
• Þátttaka í fræðslu fyrir starfsmenn
• Afgreiðsla erinda sem heyra undir sviðið
• Þátttaka í nefndum og umbótaverkefnum 

í samstarfi við aðra lögfræðinga skólans

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 
2015. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
Háskóla Íslands: http://www.hi.is/laus_storf.

Menntun, hæfni og reynsla:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Menntun á sviði starfsmannamála er kostur
• Þekking og reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu 

einkum í málaflokkum sem heyra undir sviðið nauðsynleg
• Umsækjandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku, 

bæði í ræðu og riti
• Umsækjandi þarf að vera skipulagður, sjálfstæður í 

vinnubrögðum og hafa metnað til að ná árangri í starfi
• Rík áhersla er lögð á góða samskiptahæfni og frumkvæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna María 
Pétursdóttir, sviðsstjóri starfsmannasviðs Háskólans, 
í síma 525 4355, amp@hi.is.
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SKRIFSTOFUSTARF
Einkaleyfa- og vörumerkjaskrifstofa á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða til sín ritara/aðstoðarmanneskju í fjölbreytt 
skrifstofustarf sem fyrst og eigi síðar en 1. desember nk.
Vinnutími frá kl. 9:00 – 17:00 virka daga.

Hæfniskröfur
• Reynsla af skrifstofustörfum
• Reynsla af bréfaskriftum
• Mjög góð íslenskukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta
• Færni í Word, Excel & Outlook ásamt almennri tölvukunnáttu.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og færni í mannlegum samskiptum.

Umsókn ásamt ferilskrá berist til box@frett.is merkt „PATENT“ 
í síðasta lagi 30. okt. nk.

Vilt þú verða hluti af  
öflugri liðsheild ? 

Hefur þú áhuga á að vinna við gefandi og skemmtilegt starf í 
líflegu og hvetjandi starfsumhverfi ?

Vegna vaxandi umsvifa leitum við nú að nýju starfsfólki sem 
hefur áhuga á að bætast í hóp frábærra starfsmanna.

Starfið felur í sér að veita persónulegan stuðning og aðstoð 
við fólk sem býr í heimahúsum.
    
Umsækjendur þurfa að að hafa ríka þjónustulund og vera 
góðir í mannlegum samskiptum.  Skilyrði er að hafa bíl til 
umráða.
 
Um er að ræða hlutastörf í dagvinnu og/eða kvöld- og  
helgarvinnu. Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is 
eða skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Vegna mjög vaxandi umsvifa óskar Gluggasmiðjan 
eftir tæknimanni til starfa hjá fyrirtækinu

Gluggasmiðjan er rótgróið fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í gluggaframleiðslu frá árinu 1947

Tæknimaðurinn sér um gerð framleiðsluforskrifta fyrir 
framleiðsluvélar fyrirtækisins. Unnið er með sérhæfð framleiðsluforrit.

Gerð er krafa um almenna góða tölvukunnáttu 
og þekking á hönnunarforritum er kostur.  

Gluggasmiðjan, sem er vel tækjum búin, 
framleiðir glugga og hurðar, bæði úr timbri og áli.  

Frekari upplýsingar  um starf ið veitir: 
Gunnar Linnet, framkvæmdastjóri Gluggasmiðjunnar, sími 557 5050.  

Umsókn sendist á postfangið gunnar@gluggasmidjan.is.  

Tæknimaður 
í framleiðslustýringu

Vilt þú flakka  
með okkur

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða.
• Samskipti við erlenda og innlenda  

viðskiptavini og birgja.
• Framkvæmd ferða.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum 
ein staklingi sem er góður í mannlegum sam
skiptum. Þarf að geta unnið vel undir álagi. 
Yfirgripsmikil þekking á Íslandi er skilyrði. 
Starfsmaðurinn þarf að vera framúrskarandi í 
ensku. Fleiri tungumál eru kostur. 

Allar frekari upplýsingar um starfið og starfskröfur má finna  
á www.fjallaleidsogumenn.is eða hjá Moniku og Margréti  

í síma 587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is.  
merktar „Ferðaráðgjafi Iceland Rovers“.  
Umsóknarfrestur til 8. nóvember 2015.  

Ferðaráðgjafi Iceland Rovers

www.iak.is

KEILIR             ÁSBRÚ             578 4000             keilir.net      

Starf verkefnastjóra
Íþróttaakademíu KeilisÍþróttaakademíu Keilis
Íþróttaakademía Keilis óskar eftir að ráða verkefnastjóra fyrir 
þjálfaranámsbrautir skólans (ÍAK einka- og styrktarþjálfun)

Hæfnis- og menntunarkröfur:
Góð mannleg samskipti og skipulagshæfni.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Þekking og reynsla af skólastarfi.
Góð ensku- og tölvukunnátta.
Háskólapróf sem nýtist í starfi.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember. 
Nánari upplýsingar á www.iak.is
Umsóknir sendist á arnar@keilir.net
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Störf heilbrigðisfulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur eru laus til umsóknar. 
Leiðarljós Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að tryggja borgarbúum heilbrigð lífsskilyrði, vernda heilnæmt og ómengað umhverfi 
og tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skiptist í tvær deildir: Umhverfiseftirlit og Matvælaeftirlit auk eininga vöktunar umhverfis og 
hundaeftirlits. Um er að ræða tvær stöður hjá Umhverfiseftirliti. Deildarstjóri er næsti yfirmaður.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

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

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólamenntun	á	sviði	raunvísinda	s.s.	líffræði,	

umhverfisfræða, matvælafræði, heilbrigðisvísinda, verkfræði 
eða sambærileg menntun. 

•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum,	sveigjanleiki	og	
samstarfshæfni. 

•	 Geta	unnið	vel	undir	álagi.
•	 Jákvæðni,	samviskusemi	og	vilji	til	að	takast	á	við	fjölbreytt	og	

krefjandi verkefni.
•	 Sjálfstæði,	frumkvæði	og	skipulagshæfileikar.
•	 Færni	til	að	setja	fram	ritað	mál	fyrir	stjórnsýslu	borgarinnar	á	

greinargóðri íslensku.
•	 Reynsla	af	eftirlitsstörfum	og	réttindi	til	að	starfa	sem	

heilbrigðisfulltrúi er kostur.
•	 Ökuréttindi.

Framkvæmda- og eignasvið 

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs 
og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaum-
sýslu. Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um 
rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða 
og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist 
m.a. í gatnadeild og byggingadeild.
 
Starfssvið 
• Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
• Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
• Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu 
  vegna útseldrar vinnu. 
• Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna     
  skrifstofunnar. 
• Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
• Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
• Eftirlit einstakra útboðsverka. 
• Vinna við fasteignavef.

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
• Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
• Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
• Góð tölvuþekking - Word, Excel, Lotus notes.   
• Þekking á borgarkerfinu er æskileg. 
 
Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður 
geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjara-
samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson 
deildarstjóri í síma  411-1111.  
 
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is undir “ Störf í boði”.  -  Verkefnastjóri 
hjá útboðs- og áætlanadeild. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild

    

Verkefnastjóri hjá útboðs- og áætlanadeild.

Óskað er eftir verkefnastjóra til starfa hjá útboðs og áætlanadeild skrifstofu Gatna- og eignaumsýslu. 
Skrifstofa Gatna- og eignaumsýslu sér um rekstur og viðhald gatna, gangstíga, opinna svæða og 
fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar og skiptist m.a. í gatnadeild og byggingadeild. 

Starfssvið 

Taka þátt í stjórnun verkefna og eftirfylgni þeirra.  
Verkbókhald og samþykkt reikninga.   
Verkefnastjórn og vinnsla við gerð kostnaðargreiningu vegna útseldrar vinnu. 
Umsjón með samræmdri skráningu í verkbókhald vegna skrifstofunnar. 
Gerð kostnaðaráætlana vegna útboða. 
Eftirfylgni vinnuáætlunar viðhalds varðandi útboðsverk o.fl. 
Eftirlit einstakra útboðsverka. 
Vinna við fasteignavef. 

Menntunar- og hæfniskröfur 

Tæknimenntun eða rekstrarmenntun.    
Þekking á bókhaldi / verkbókhaldi. 
Mikil hæfni og geta til frumkvæðis og mannlegra samskipta. 
Góð tölvuþekking – Word, Excel, Lotus notes.   
Þekking á borgarkerfinu er æskileg.  

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Agnar Guðlaugsson deildarstjóri í síma  411-1111.   

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til 29. sept. 2008. Sótt er um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði”.  –  Verkefnastjóri hjá útboðs- og 
áætlanadeild. 

Heilbrigðisfulltrúar – Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Í starfinu felst m.a. :
•	 Að	hafa	reglubundið	eftirlit	með	starfsleyfisskyldum	

fyrirtækjum í samræmi við lög nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarnir og lög um matvæli 
nr. 93/1995  og reglugerðir skv. þeim.

•	 Að	sinna	skráningum,	skýrslugerð	og	bréfaskriftum,	
sinna kvörtunum og annast fræðslu. 

•	 Að	beita	þvingunarúrræðum	í	samráði	við	
deildarstjóra.

•	 Að	undirbúa	útgáfu	starfsleyfa	og	vinna	
starfsleyfisskilyrði og umsagnir.

•	 Að	sinna	öðrum	verkefnum	samkvæmt	fyrirmælum	
deildarstjóra.

•	 Að	vinna	með	hópi	sérfræðinga	Heilbrigðiseftirlitsins.
 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.
Nánari	upplýsingar	veitir	Rósa	Magnúsdóttir	deildarstjóri	Umhverfiseftirlits	Heilbrigðiseftirlits	Reykjavíkur,	Borgartúni	12-14,	
frá	kl.	9-16	í	síma	411	1111	og	með	tölvupósti	til	rosa.magnusdottir@reykjavik.is
Sótt er um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir flipanum Störf í boði. Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember 2015. 
Nánari	upplýsingar	um	Heilbrigðiseftirlit	Reykjavíkur	er	að	finna	á	vefslóðinni: http://reykjavik.is/heilbrigdiseftirlitid
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Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.040 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.

Verkefnastjóri �árfestingaverkefna
Isavia leitar að öflugum verk- eða tæknifræðingi. Gerð er krafa um 
framúrskarandi enskukunná�u og góða þekkingu á Autocad, Revit og 
Microso� Project. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi tamið sér öguð 
og sjálfstæð vinnubrögð. Starfstöð í Keflavík.

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórn og e�irlit með framkvæmda- og �árfestinga verkefnum
• Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
• Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda
• Greining á �árfestingarverkefnum
• Teiknivinna
• Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda

Helstu verkefni:
• Umsjón, skipulag og utanumhald ú�ekta fyrirtækisins
• Framkvæmd ú�ekta samkvæmt áætlun
• Umsjón með þjálfun ú�ektaraðila
• Ábyrgð á skýrslugerð og tölfræði
• Þá�taka í stefnumörkun og uppbyggingu gæða-  og öryggismála 
• Þá�taka í verkefnum öryggis- og gæðamála sem tengjast vo�unum

Sérfræðingur á sviði öryggis og gæðamála
Óskað er e�ir sérfræðing með háskólamenntun sem nýtist í starfi. Gerð 
er krafa um haldgóða reynslu af gæðamálum og ú�ektum sem og þekkingu 
á ISO stöðlum og vo�un. Viðkomandi þarf að hafa tileinkað sér færni 
í uppsetningu og miðlun upplýsinga og þekking á reglugerðum sem varða 
flugþjónustu er kostur. Starfstöð í Reykjavík.

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar 
má finna á  www.isavia/atvinna 

Umsóknarfrestur er til og með 8. nóvember 2015

Við leitum að 
fluggáfuðu fólki

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Talarðu frönsku?

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins og rekur 
öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu sem er sérhæfð í 

móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Viljum ráða frönskumælandi einstakling í fullt 
starf á skrifstofu okkar. Starfið felur m.a. í sér 
skipulagningu og utanumhald ferða með  
erlenda ferðamenn um Ísland auk samskipta 
við erlenda samstarfsaðila.

Við leitum að einstaklingi með gott vald á 
frönsku og ensku, helst með reynslu af störfum 
í ferðaþjónustu

Áhugasamir sendi umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 31. október.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • Grunnskólakennari óskast frá 
  1. janúar til 1. ágúst 2016 í 
  100% starf.
  Mögulegt er að hefja störf fyrr.

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Læk

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Stuðningsaðili í leikskólann Rjúpnahæð

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Marbakka

· Leikskóla sérkennari í leikskólann Sólhvörf

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Matráður í leikskólann Austurkór

Grunnskólar

· Skólaliði í Salaskóla

· Skólaliði í Álfhólsskóla

· Umsjónarkennari í Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í Hörðuvallaskóla

Sundlaugar 

· Starfsmaður í Salalaug - karlmaður

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 

Guðmundur Arason ehf.
járninnflutningsfyrirtæki, 

óskar eftir að ráða 
afgreiðslumann á lager.  
Þarf að hafa lyftarapróf.

Umsóknir berist á anna@ga.is

BORG RESTAURANT
- AUGLÝSIR EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI -

 
Borg Restaurant opnar á ný eftir gagngerar endurbætur á eldhúsi 
og salarkynnum. Á Borginni eru fjölbreytt starfssvið í boði - allt 
frá a la carte, veislum, fundum, private dining og morgunverði. 
Borg Restaurant er staðsettur í einu sögufrægasta húsi landsins í 
hjarta borgarinnar. Við leitum að:

MATREIÐSLUMÖNNUM/KONUM

Við leitum að lærðum matreiðslumönnum.  
Nánari upplýsingar veittar á anita@borgrestaurant.is

ÞJÓNUM Í VEITINGASAL OG Í VEISLUR

 Við leitum að þjónum í veitingasal sem og í veislur. Í boði eru 
bæði full stöðugildi og hlutastörf. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af þjónustustörfum.  
Nánari upplýsingar veittar á freyja@borgrestaurant.is

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsjón með ráðningunni hefur Bryndís hjá 
Talent og er áhugasömum bent á að sækja 
um starfið á vefsíðunni www.talent.is

Allar nánari upplýsingar veitir Bryndís 
í síma 552-1600 eða bryndis@talent.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. okt. nk.

Allar nánari upplýsingar veitir Bryndís 
bryndis@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. okt. nk.

Húsfélagið Hjallabraut 33, Hafnarfirði
óskar eftir að ráða húsvörð til starfa. Starfinu fylgir 80 m2 3ja herbergja íbúð og er búseta þar 
skilyrði. Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Starfið gæti hentað vel samhentum hjónum.

Helstu verkefni: 

• Umsjón og eftirlit með húseigninni
• Reglubundin þrif og umsjón með aðkeyptum þrifum
• Umhirða lóðar
• Minniháttar viðhald
• Aðstoð við íbúa hússins
• Önnur tilfallandi störf
• Húsvörður hefur útkallsskyldu utan dagvinnutíma skv.   
 nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:

• Handlaginn
• Lipur í samskiptum
• Reglusamur 
• Samviskusamur
• Þjónustulundaður

Íbúar hússins eru 
60 ára og eldri. 

Húsvörður heyrir undir 
hússtjórn.

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

Requirements: 
•  University degree in accounting,             

  business administration,   
 engineering or a related field

•  Familiarity with IIA standards and   
 IFRS reporting

•  Ability to analyze complex   
 processes, operations and data

•  Knowledge of business risks   
 and effective systems of internal   
 controls

Responsibilities:
•  Assist on audits of functions,   

 processes and business units

•  Prepare audit reports for   
   management and other stakeholders

•  Carry out reviews of internal   
 procedures and processes

•  Participate in various other tasks   
 carried out by Internal Audit 

Internal Auditor
Marel is looking for an Internal Auditor to be a member of the internal 
audit team. The Internal Auditor works with the Audit Director and will be 
located at the company’s head office in Iceland. The Internal Auditor will 
assist with auditing and consulting and follow up on management actions 
related to audit work and reviews.

marel.is/jobs

Marel is the leading 
global provider 
of advanced 
equipment, software 
and solutions for 
the poultry, fish, 
meat and further 
processing industries. 

The company 
employs about 4,000 
people across six 
continents, including 
500 in Iceland.

We offer excellent 
working conditions, 
efficient staff training, 
flexible working 
hours, outstanding 
sports facilities and a 
lively social life.

Closing date for applications is November 1, 2015. Applications are only 
accepted via the Marel website, at marel.is/jobs. 

For further information on this position, please contact Sigríður 
Guðmundsdóttir, sigga.gudmunds@marel.com, tel. +354 563 8000.

Requirements: 
•  A master’s degree in HR    

 management or a related field

•  A minimum of 5 years’ HR              
 experience in an international   
 environment

•  Proven leadership skills in change  
 management

•  Excellent communication and   
 networking skills 

Responsibilities:
•  Support managers in Global   

 Innovation

•  Responsible for recruitment,  
 performance reviews, learning and  
 career development

•  Responsible for talent management  
 and HR strategy for Global   
 Innovation

•  Follow up on and contribute to   
 global HR strategy and processes

Global Innovation HR Manager
Marel is looking for a Global Innovation Human Resources Manager to 
be a part of the company’s ambitious and innovative organization. In 
this new role, the Global Innovation HR Manager will provide strategic 
leadership and be responsible for attracting and retaining the most 
innovative people, constantly improving their skills and fostering a culture 
of innovation. 

Closing date for applications is November 1, 2015. Applications are only 
accepted via the Marel website, at marel.is/jobs. 

For further information on this position, please contact Viðar Erlingsson, 
vidar.erlingsson@marel.com or Harpa Guðfinnsdóttir, 
harpa.gudfinnsdottir@marel.com, tel. +354 563 8000.
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Mekonomen leitar að  
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna 
lausna við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna 
umsvifa þurfum við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að 
ræða fjölbreytt framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Staðgóð þekking á bílum og varahlutum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa ensku
# Góð almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2015
# Starfshlutfall er 100%
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  

sala@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af stærsta fyrirtæki á  
Norðurlöndunum í sölu á bílvörum og varahlutum.

#  Sveinspróf í bifvélavirkjun er æskileg

Mekonomen leitar að  
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna 
lausna við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna 
umsvifa þurfum við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að 
ræða fjölbreytt framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Staðgóð þekking á bílum og varahlutum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa ensku
# Góð almenn tölvuþekking

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2015
# Starfshlutfall er 100%
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti á  

sala@mekonomen.is

Sölumaður  
Leitað er að öflugum sölumanni á múrvörum  
og öðrum byggingavörum.

MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast  
sendar á netfangið: baldur@murbudin.is 
100% trúnaður. Öllum umsóknum svarað.

Hæfniskröfur
•  Drifkrafur
•  Þekking á byggingamarkaði
•  Færni í samskiptum
•  Reynsla og árangur af fyrri 

störfum
•  Leiðtogahæfileikar
•  Sjálfstæð vinnubrögð

Árangurstengd laun!

Sölustjóri /markaðsstjóri 

Við leitum að öflugum starfsmanni með 
þekkingu á vörum til byggingaframkvæmda.

Starfssvið
•  Bein sala til verktaka á verkstað og 

eftirfylgni
Menntunar & hæfniskröfur
•  Iðnmenntun
•  Reynsla af sölustörfum
•  Metnaður
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Árangurstengd laun!

Rio Tinto Alcan  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotintoalcan.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2015.

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða almenna starfsmenn og iðnaðarmenn.

Almennir starfsmenn Vélvirkjar, vélfræðingar og bifvélavirkjar

• Við leitum að almennum starfsmönnum í kerskála, steypuskála  
og skautsmiðju

• Störfin eru ýmist unnin í dagvinnu, á tvískiptum eða þrískiptum 
vöktum

• Starfsmenn fara á lyftaranámskeið hafi þeir ekki þegar réttindi

• Nánari upplýsingar veita Halla Dóra Sigurgeirsdóttir og Ármann 
Albertsson í síma 560 7000

• Um er að ræða fjölbreytt störf á verkstæðum fyrirtækisins, unnin  
í dagvinnu

• Störfin snúast um fyrirbyggjandi viðhald og viðgerðir á framleiðslu- 
og vélbúnaði, bilanagreiningu á framleiðslubúnaði og almenna 
viðgerðarvinnu

• Umsækjendur þurfa að hafa sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun

• Nánari upplýsingar veita Ágúst H. Jóhannesson, verkstjóri 
aðalverkstæðis, og Jóhann Samsonarson, verkstjóri 
vinnuvélaverkstæðis, í síma 560 7000

» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það á árinu 
» Gengst undir læknisskoðun við ráðningu

Rík áhersla er lögð á öryggismál starfsmanna, markviss þjálfun 
á sér stað í upphafi starfstíma.

Atvinnuumsókn er fyllt út á þar til gerðu formi á riotintoalcan.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp 
á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum  
á verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið 
og samfélagið sem við erum hluti af.

Starfsfólk óskast

Allt nýtt starfsfólk:
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Umsóknir og fyrirspurnir um starfið berist á netfangið siggabjork@kringlan.is 
fyrir 28. október nk.

STARFSSVIÐ
· Upplýsingagjöf og þjónusta

· Sala á gjafakortum

· Almenn afgreiðsla

 

HÆFNISKRÖFUR
· Færni í mannlegum samskiptum 

og rík þjónustulund

· Sjálfstæð vinnubrögð

· Almenn tölvukunnátta

· Enskukunnátta

· Stúdentspróf æskilegt

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI 
ÓSKAST Á ÞJÓNUSTUBORÐ KRINGLUNNAR

Gæðastjóri
Matvælastofnun leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf 
gæðastjóra. Hlutverk gæðastjóra er að stýra og þróa áfram gæðakerfi stofnunarinnar í samræmi
við gæðastaðla. Starf gæðastjóra heyrir beint undir forstjóra og er starfsstöð á aðalskrifstofu 
stofnunarinnar á Selfossi. 

Hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 Haldgóð	þekking	og	reynsla	af	vinnu	við	gæðakerfi	
er	skilyrði

•	 Þekking	eða	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	er	kostur
•	 Reynsla	af	verkefnastjórnun	og	geta	til	að	leiða	

hópavinnu
•	 Mjög	gott	vald	á	íslensku	og	ensku	í	ræðu	og	riti
•	 Góð	tölvukunnátta	
•	 Drifkraftur,	skipulagshæfileikar	og	geta	til	að	starfa	

sjálfstætt
•	 Samskiptafærni	

Helstu verkefni og ábyrgð:

•	 Umsjón	með	rekstri,	viðhaldi	og	þróun	
gæðakerfis	stofnunarinnar

•	 Skjalfesting	og	viðhald	verkferla	
•	 Innri	úttektir	og	umsjón	með	umbótaverkefnum
•	 Eftirfylgni	ábendinga	
•	 Verkefnastjórnun
•	 Upplýsingagjöf	og	fræðsla	til	starfsmanna	um	

gæðastjórnun

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Jón	Gíslason,	forstjóri	
(jon.gislason@mast.is)	og	Anna	Dóra	Guðmundsdóttir,	
mannauðsstjóri	(anna.gudmundsdottir@mast.is)	í	síma	
530	4800.	Umsókn	sendist	í	tölvupósti	á	netfangið	
starf@mast.is	merkt	„Gæðastjóri“.	Umsóknarfrestur	
er	til	og	með	31.10.2015.	Launakjör	eru	samkvæmt	
gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	
stéttarfélags.

www.mast . is

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 85 starfsmenn.

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  24. október 2015 15

Carbon Recycling International seeks an experienced Electrical and 
Instrumentation Engineer to join the team of Engineering and 
Projects.

Main Responsibilities
Develop, update and review electrical calculations and designs, 
including power plans and power studies, single line diagrams, 
conduit and cable schedules, panel schedules, junction box layouts 
and wiring diagrams, grounding and installation details
Develop requirements, specifications and data sheets for electrical 
equipment and instruments
Participate in development, updating and review of piping and 
instrumentation diagrams (P&ID) in terms of instrumentation
Procurement, including inspections such as factory and site 
acceptance tests (FAT/SAT), preparation of purchase orders and 
participation in contracting
Coordination of installation and maintenance work, including 
preparation of work orders

Qualifications 
M.Sc. degree in electrical engineering.
Proven track record in professional engineering of at leas 3 years.
Experience in working in multidisciplinary projects.
Thorough knowledge of engineering practices, design details, 
international codes and standards, high and low voltage systems, 
AC and DC power systems, motors and motor control centres, 
variable frequency drives, and process instruments

Spennandi verkefni á Verkfræði- og verkefnasviði 
Exciting Work in Engineering and Projects Department

Electrical and Instrumentation Engineer
Carbon Recycling International, CRI ehf., sækist eftir öflugum 
rafmagnsverkfræðingi með góða þekkingu á stjórntækjum til starfa á 
verkfræði- og verkefnasviði fyrirtækisins. 

Helstu verkefni
Framkvæmd, uppfærsla og rýni útreikninga og hönnunar á rafbúnaði, s.s. 
ákvarðana á aflþörf, einlínumynda, skilgreiningar og mangtöluskrár raf- og 
stýrilagna (s.s. kapla og tafla), hönnunar- og raflagna teikninga tengidósa/-
kassa, jarðtenginga og verklýsinga
Gerð þarfagreininga, skilgreininga og tækniupplýsinga fyrir rafbúnað og 
stjórntæki
Þátttaka í gerð, uppfærslum og rýni lagna- og tækjarita (P&ID) m.t.t. 
Stjórntækja
Innkaup, þ.m.t. skoðanir og þrófanir við afhendingu og eftir uppsetningu 
tækjabúnaðar (FAT/SAT) ásamt gerð innkaupabeiðna og þátttöku í 
samningsgerð
Þátttaka í og skipulag vinnu við uppsetningu, gangsetningu og viðhald.

Hæfniskröfur 
Meistaragráða í rafmagnsverkfræði
A.m.k. þriggja ára starfsreynsla
Reynsla af vinnu í þverfaglegum verkefnateymum
Góð þekking á hönnunarferlum, alþjóðlegum hönnunarreglum og stöðlum, 
há- og lágspennukerfum, rið- og jafnstraumskerfum, mótorum og
mótorstýringum, tíðnibreytum ásamt stjórn-/mælitækjum og viðeigandi
merkjasendum og -móttökubúnaði

Rafmagns-og stjórntækjaverkfræðingur

Carbon Recycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðlafyrirtæki sem endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn- og orkuvera og 
umbreytir í endurnýjanlegt eldsneyti sem nýtt er til framleiðslu á lífdísil og til íblöndunar á bensíni. Fyrirtækið rekur fyrstu verksmiðju 
sinnar tegundar í heiminum í Svartsengi í Grindavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú yfir 30 manns.

Carbon Recycling International  (CRI) captures CO2 from industrial emissions and converts to renewable methanol fuel to be blended 
into gasoline or used in biodiesel production. The company is currently constructing the first factory of its kind in Svartsengi. Number 
of staff is above 30 people.

Carbon Recycling International seeks an experienced Control and
Instrumentation Engineer to join the team of Engineering and
Projects.

Main Responsibilities
Design, develop and commission new control systems
Test, maintain and modify existing systems
Program PLC and other computers
Develop, update and review diagrams/drawings, requirements, 
specifications, data sheets and other design documents
Procurement, including inspections such as factory and site 
acceptance tests (FAT/SAT), preparation of purchase orders and 
participation in contracting
Technical lead in various projects
Create workflow processes related to quality assurance, 
documentation and operation. 

Qualifications 
M.Sc. degree in electrical or computer engineering
Proven track record in professional engineering of at least 5 years
Experience in working in multidisciplinary projects
Extensive knowledge in advanced process control (APC), distributed 
control systems (DCS), programmable logic controllers (PLC), 
supervisory control and data acquisition (SCADA), programming and 
process instruments (such as pressure, temperature and flow 
meters)

Umsóknarfrestur er til og með 1.nóvember. Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á netfangið work@cri.is og setjið starfsheiti sem sótt er um í 
titilinn. Frekari upplýsingar á  www.carbonrecycling.is.Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Deadline for applications is November 1. Please send an application and cover letter to work@cri.is with the job title in the subject line. Further 
information on www.carbonrecycling.is. Applicants have to be available as soon as possible.

Electrical and Instrumental Engineer
Carbon Recycling International, CRI ehf., sækist eftir öflugum 
verkfræðingi sérhæfðum í hönnun stýringa og stjórntækja til starfa 
á verkfræði- og verkefnasviði fyrirtækisins.

Helstu verkefni
Hönnun, þróun og uppsetning nýrra stjórnkerfa
Prófanir, viðhald og uppfærslur stjórnkerfa
Forritun stýrivéla og annarra tölva
Gerð, uppfærsla og rýni teikninga, þarfagreininga og skilgreininga, 
upplýsingarita og annarra hönnunargagna
Innkaup, þ.m.t. skoðanir og þrófanir við afhendingu og eftir 
uppsetningu tækjabúnaðar (FAT/SAT) ásamt gerð innkaupabeiðna 
og þátttöku í samningsgerð
Hönnunarstýring í ýmsum verkefnum
Vinna við gerð verkferla tengdum gæðatryggingu, 
skjalameðhöndlun og rekstri

Hæfniskröfur 
Meistaragráða í rafmagns- og/eða tölvuverkfræði
A.m.k. fimm ára starfsreynsla
Reynsla af vinnu í þverfaglegum verkefnateymum
Mikil þekking á stýringum og stjórnkerfum framleiðsluferla (APC, 
DCS og SCADA), stýrivélum (PLC), forritun sem og stjórn- og
mælitækjum (s.s. þrýtings-, hita- og flæðimælum)

Stýringa- og stjórntækjaverkfræðingur
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingar á lögfræðisviði Fiskistofa Akureyri 201510/1094
Hjúkrunarfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201510/1093
Sérfr. við eftirlit með velferð dýra Matvælastofnun Austurland 201510/1092
Móttökuritari Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201510/1091
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201510/1090
Sérfræðingur í innkaupateymi Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201510/1089
Lögreglufulltrúar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík 201510/1088
Lektor við auðlindadeild Háskólinn á Akureyri Akureyri 201510/1087
Sálfræðingur Fangelsismálastofnun ríkisins Seltjarnarnes 201510/1086
Geislafræðingar Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201510/1085
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Ýmsir staðir 201510/1084
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201510/1083
Vef- og kynningarstjóri Stofnun Árna Magnússonar í ísl. fr. Reykjavík 201510/1082
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akran./Borgarn.201510/1081
Safnfræðslufulltrúi Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201510/1080
Skólameistari VMA Mennta- og menningarmálaráðuneytið Akureyri 201510/1079
Sérfr. á sviði vatna- og straumfr. Veðurstofa Íslands Reykjavík 201510/1078
Hópstjóri jarðar og eldgosa Veðurstofa Íslands Reykjavík 201510/1077
Hópstjóri vatns og jökla Veðurstofa Íslands Reykjavík 201510/1076

Frístundaheimili Hauka

 Óskum að ráða starfsmann í 50% starf á 
Frístundaheimili Hauka að Ásvöllum. 

 
Vinnutími er frá kl. 13:00 - 17:00 alla virka daga.  

Umsækjandi þarf að hafa náð 20 ára aldri.

Leitað er eftir barngóðum einstaklingi sem hefur yndi af 
börnum, er glaðvær, reglusamur, og á gott með að starfa 

með öðrum.  Upplýsingar um starfið gefur Íris Óskars-
dóttir í síma 788-9200 , netfang iris@haukar.is   

Menntaskólinn  
við HaMraHlíð
Matráður 
Menntaskólinn við Hamrahlíð óskar að ráða starfskraft í mötuneyti 
frá og með 1. desember 2015.  Í starfinu felst matreiðsla ásamt um-
sjón með eldhúsi og matstofu starfsfólks,  þar með talið innkaup og 
öflun aðfanga, daglegt kassauppgjör og ábyrgð á því að mötuneytið 
sé rekið án taps. Viðkomandi er eini starfskraftur mötuneytisins.  
Um fullt starf er að ræða og er vinnutími er að jafnaði frá kl. 7:30 til 15. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og SFR. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember n.k. Ekki þarf að sækja um á 
sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina frá 
menntun (og staðfesta með ljósriti af prófskírteinum), fyrri störfum 
og öðru því sem umsækjandi telur að máli skipti. Tekið skal fram að 
skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr. 92/2008 er óheimilt að ráða 
einstakling til starfa við framhaldsskóla sem hlotið hefur refsidóm 
fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Um- 
sóknir skal senda til Lárusar H. Bjarnasonar rektors MH sem  
einnig veitir nánari upplýsingar (sími 595 5200). Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn 
getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur. Á heimasíðunni  
http://www.mh.is er að finna ýmsar upplýsingar um skólann og starf-
semi hans. Rektor.
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STARF HJÁ LNS SAGA GÆTI VERIÐ SÚ ÁSKORUN 
SEM ÞÚ HEFUR VERIÐ AÐ LEITA AÐ! 

VERKFRÆÐINGAR/TÆKNIFRÆÐINGAR

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• B.Sc eða M.Sc. próf í verkfræði/tæknifræði
• Reynsla af störfum á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Gott vald á íslensku og ensku

TRÉSMÍÐAVERKSTJÓRAR 

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• Sveinspróf í trésmíði
• A.m.k. 5 ára reynsla af trésmíðavinnu 
• Haldbær reynsla af verkstjórn 
• Gott vald á íslensku og ensku

VERKEFNASTJÓRAR

Hæfniskröfur eru m.a eftirfarandi: 
• B.Sc. eða M.Sc próf í verkfræði/tæknifræði 
• Haldbær reynsla af verkefnastjórnun á byggingarvinnustað
• Gott vald á íslensku og ensku

JARÐVINNUVERKSTJÓRAR

Hæfniskröfur eru m.a. eftirfarandi:
• Reynsla og þekking af stjórnun jarðvinnu
• Reynsla af stjórnun vinnuvéla 
• Gott vald á íslensku og ensku

LNS Saga var stofnað í október 2013 og er dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu 
verktakafyrirtækja Noregs. Fyrirtækið er byggt upp af miklum eldmóð, fagmennsku og metnaði og hefur vaxið hratt undanfarin 
misseri. Markmið LNS Saga er að vera leiðandi verktakafyrirtæki á Íslandi. 

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í UPPBYGGINGUNNI?  

Vegna aukinna umsvifa á höfuðborgarsvæðinu og norðausturlandi óskum við eftir 
umsóknum frá metnaðarfullum og ábyrgum einstaklingum vegna fyrirhugaðra ráðninga. 

Við óskum eftir greinargóðri ferilskrá með öllum innsendum umsóknum og stuttu kynningarbréfi. 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur H. Harðarson í gegnum tölvupóst: olafur.hardarson@lns.is 

Áhugasamir sendi umsókn í gegnum ráðningarkerfi fyrirtækisins á heimasíðu: www.lns.is (undir starfsumsókn).

Umsóknarfrestur er til og með 31.10.2015.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Meðhöndlun umsókna er trúnaðarmál 
og öllum umsækjendum verður svarað.

ERTU AÐ LEITA AÐ 
KREFJANDI OG SPENNANDI 
STARFSUMHVERFI? 

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deildarstjóri fræðslu-  
frístunda- og menningarmála.

Fjallabyggð óskar eftir að ráða drífandi 
og metnaðarfullan einstakling til starfa. 

Megin viðfangsefnið er fræðslu- frístunda- og menningarmál, 
stefnumörkun í kynningar- og markaðsmálum, upplýsinga- og  
almannatengslum sem og á sviði ferða- og atvinnumála.
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun á sviði menntamála og 
stjórnsýslu. Reynsla og góð kunnátta í stjórnsýslulegri meðferð mála 
er æskileg.  Lögð er áhersla á að viðkomandi búi yfir þekkingu og 
hæfni í stefnumótun og þróun, fjármálum og áætlanagerð, stjórnun 
starfsmanna og umsjón með verkefnum. Sjálfstæð vinnubrögð, 
frumkvæði, leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum eru 
nauðsynlegir kostir. Næsti yfirmaður deildarstjóra er bæjarstjóri.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitar- 
félaga og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjallabyggðar að 
Gránugötu 24, Siglufirði 580,  eigi síðar en mánudaginn 2. nóvember 
2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Þór Ólafsson, deildarstjóri 
stjórnsýslu- og fjármála, netfang olafur@fjallabyggd.is   sími 464 -9100 
eða Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri, netfang gunnarb@fjallabyggd.is

Hefur þú áhuga á að vinna með öflugum hópi fólks sem hluti af 
stærstu mannúðarhreyfingu heims? Við leitum að verkefnisstjóra  
til að vinna með okkur að hugsjónum Rauða krossins í Reykjavík.

Starfssvið:
• Fjáröflun
• Utanumhald og vinna með sjálfboðaliðum
• Verkefnaumsjón
• Þróun á ungmennastarfi

Kröfur:
• Dugnaður og áhugi á sjálfboðnu starfi
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af starfi með félagasamtökum
• Reynsla af fjáröflun
• Reynsla af starfi með ungu fólki

Nú eru spennandi tímar framundan hjá Rauða krossinum í Reykjavík 
en í haust hefur fjöldi sjálfboðaliða aukist mikið. Áhugasamir sendi 
umsókn til Þóris Guðmundssonar deildarstjóra Rauða krossins í 
Reykjavík, thorir@redcross.is, fyrir 31. október, 2015.

Verkefnastjóri hjá  
Rauða krossinum í Reykjavík

Reykjavík

Dagþjálfun
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja, 

 auglýsir lausar stöður til umsóknar

Múlabær er með 52 dagþjálfunarpláss.  Opið er frá kl 8:00-16:00  
alla virka daga.  Boðið er upp á æfingaaðstöðu, vinnustofu, 
fjölbreytt félagsstarf, aðstoð við bað og hjúkrunarþjónustu.  
Lögð er áhersla á að bæta lífsgæði fólks, líkamleg og andleg. 
Múlabær státar af yfir 30 ára sögu.  

Helstu verkefni: 
• Leiðbeina í tækjasal, stjórna stólaleikfimi 
• Stýra og taka þátt í félagsstarfi 
• Aðstoða við bað
• Stuðla að bættri heilsu skjólstæðinganna

Reynsla og hæfni: 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
• Reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum

Starfshlutfall 60-100%.
Ráðning er frá 15.11.2015 eða eftir samkomulagi. 

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar,  
bt. Þórunnar Garðarsdóttur, Ármúla 34, 108 Reykjavík eða sendið á 
netfangið thorunn.mulabaer@internet.is
Umsóknarfrestur er til 7.11. 2015.  

Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður
Netfang: thorunn.mulabaer@internet.is
Sími: 568-1330

 

SKOÐUNARMAÐUR  
ÓSKAST

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstakling til starfa hjá traustu fyrirtæki.  
Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvu-
kunnáttu er kostur.  
Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir starfinu. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
vhj@viking-life.com eigi síðar en 5. nóvember 2015.
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HÁRGREIÐSLUSTOFA 
TIL SÖLU 

Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 
 
 
 

 
HÁRGREIÐSLUSTOFA 

TIL SÖLU 
Til sölu hárgreiðslu- og snyrtistofa sem er búin að vera í 
fullum rekstri frá árinu 2012 undir nafninu Vestur Hár og 
snyrtistofa. Er staðsett á jarðhæð við JL húsið, Hringbraut 
119. Á neðri hæð eru 6 hárgreiðslustólar ásamt tilheyrandi 
búnaði til reksturs, s.s. vaskar, speglar, hárþurrkur, rakvélar, 
litunarvörur o.fl. Einnig lager af ýmsum hárvörum.  
Á efri hæð er fullbúin snyrtistofa með naglasnyrtingarborði 
og snyrtibekk í afstúkuðu herbergi. Laust til afhendingar 
strax. Langtíma leigusamningur í boði. Verðhugmynd 2-3 
milljónir fyrir allan pakkann, en tilboð óskast. Nánari 
upplýsingar í síma 821-2545. 

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Garðabæjar, Orkuveita 
Reykjavíkur-Veitur ohf. (OR Veitur), 
Gagnaveita Reykjavíkur, Míla ehf og 
Byggingarsamvinnufélag eldri borgara í 
Garðabæ (BFEG),  óska í sameiningu eftir 
tilboðum í verkið   

UNNARGRUND Í GARÐABÆ
GATNAGERÐ OG VEITUR 

Verkið felst í uppbyggingu nýrrar götu, 
Unnargrundar, með lögnum, veitum og 
yfirborðsefnum að hluta, nauðsynlegum  
breytingum á aðliggjandi götu, Sjávargrund 
og gerð nýrra göngustíga auk jarðvinnu á 
lóðunum við Unnargrund. Útgrafið efni skal 
notað í manir og aðra landmótun.  

HELSTU MAGNTÖLUR VERKSINS ERU:
• Uppúrtekt 56.000 m³
• Fyllingar 44.000 m³
• Skolp og regnvatnslagnir 1.440 m
• Vatnslagnir 400 m
• Hitaveitulagnir 400 m
• Strenglagnir 9.300 m
• Malbikaðir fletir 3.500 m²
• Þökulögn 3.100 m²
• Sáning 45.000 m²

Verkinu skal að fullu lokið þann 
15. september 2016.

Útboðsgögn á rafrænu formi er hægt að 
sækja án endurgjalds á vef Garðabæjar,  
Gardabaer.is.

Tilboðum skal skilað á Bæjarskrifstofur 
Garðabæjar, Garðatorgi 7 í Garðabæ, eigi 
síðar en þriðjudaginn 10. nóvember kl. 
14.00. Verða þau þá opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
  
Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ

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

            

Útboð – Skólaakstur

Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í skólaakstur fyrir 
grunnskóla Hafnarfjarðarbæjar.

Samningstími er 4 ár auk ákvæða um framlengingu.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á heimasíðu Hafnarfjarðar-
bæjar, www.hafnarfjordur.is, endurgjaldslaust.

Tilboðum skal skila eigi síður en kl. 11:00 þann 2. desember 
2015, í Þjónustuver Hafnarfjarðar, við Strandgötu 6, 
220 Hafnarfirði.

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

ÚTBOÐ – 1501236
Grindavíkurbær óskar eftir tilboðum í verkið 

„Bæjarskrifstofur Grindavíkur, innanhússbreytingar“

Lauslegt yfirlit yfir verkið:
Endurbætur og stækkun á skrifstofuhúsnæði bæjarskrifstofa 
Grindavíkur sem staðsettar eru á 2. og 3. hæð í verslunar og 
þjónustumiðstöð Grindavíkur, Víkurbraut 62. Í megindráttum eru 
bæjarskrifstofur Grindavíkur að stækka sig inn í 127 m² rými, þar 
sem áður var Bókasafn Grindavíkur, ásamt endurbótum á
núverandi húsnæði.

Helstu verkþættir eru:
- Rif og förgun, veggir, loft, gólf, hurðar, stálsmíði, málun,  
innréttingar, raflagnir og loftræsting.

Verkinu skal að fullu lokið þann 1. júní 2016
Hægt verður að nálgast útboðsgögn á bæjarskrifstofu 
Grindavíkur, Víkurbraut 62, 240 Grindavík frá og með 26. október 
n.k. gegn 5.000 kr gjaldi eða óska eftir gögnum á tölvutæku 
formi á netfangið armann@grindavík.is eða í síma 420-1100.

Bjóðendum er boðið til vettvangsskoðunar miðvikudaginn  
28. október 2015 kl. 13:00.

Tilboðgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar en 
miðvikudaginn 11. nóvember 2015, kl. 10:00, þar sem þau verða 
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Útboð HAM-01

Tengivirki Hamranes
Hljóðveggir

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk vegna hljóðvarna við 
tengivirki Hamranes í Hafnarfirði samræmi við útboðsgögn 
HAM-01.

Verkið felur í sér að framleiða og setja upp veggi úr 
forsteyptum einingum og stálvirki til að skerma af spenna 
við tengivirki Hamranes. Einnig að klæða steypta veggi 
með steinullareinangrun, setja upp flóttahurð og fullnaðar- 
frágangur á mannvirkinu.
Sérstaka aðgát þarf að sýna því unnið verður nærri 
háspennubúnaði í rekstri, meðal annars við hífingar undir 
háspennulínum.

Helstu magntölur eru:
Staðsteyptir byggingarhlutar 3 m3
Forsteyptar einingar 310 m2
Stálvirki 6.460 kg
Einangrun 500 m2
Áláfellur 72 m

Verkinu skal að fullu lokið 29. janúar 2016.

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér kröfur 
Landsnets til birgja sem finna má á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.landsnet.is.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku  
Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með föstu-
deginum 23. október 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 5. nóvember 2015 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar, febrúar og mars ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í byggingagreinum í desember – janúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar - mars.  
Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtifræði í janúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember. 

Í bifvélavirkjun í febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í bókbandi í janúar. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hársnyrtiiðn í mars.  
Umsóknarfrestur til 15. janúar 2016.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris- 
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað- 
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2015.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Framlag til menningarsamstarfs 
milli Noregs og Íslands 

Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks-íslensks 
menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er að stuðla að 
fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands. 

Umsækjendur verða að fylla út umsóknareyðublað á vef  
Norsk kulturrad:  
kulturradet.no/stotteordninger/norsk-islandsk-kultursamarbeid  

Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á norsku, dönsku, sænsku  
eða ensku. 

Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 15. desember nk.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is

Aflamark  
Byggðastofnunar

– boð um samstarf á Bakkafirði

Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu 
viðbótaraflaheimilda á Bakkafirði í Langanesbyggð, allt að 
125 þorskígildistonnum. Um úthlutun og ráðstöfun aflamark-
sins gilda ákvæði reglugerðar nr. 606/2015.

Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar,  
á netfangið postur@byggdastofnun.is 
fyrir kl. 12:00 mánudaginn 9. nóvember 2015 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Sigurður Árnason sérfræðingur á þróunarsviði

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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TIL SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Bæjarlind 6 – 201 Kópavogur
Verslunarhúsnæði
Stærð samtals 695,1 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til sölu gott 695,1 fm verslunar- og þjónustuhúsnæði við Bæjarlind 6 í Kópavogi. Mjög góð staðsetning 
og mikill sýnileiki m.a. frá Fífuhvammsvegi. Eignin skiptist í fjögur fastanúmer og eru rýmin aðskilin, frá 
138 - 257 fm. Leigutekjur á hluta húsnæðisins. Laust við kaupsamning. Til greina kemur að selja hvert 
rými fyrir sig.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

GOTT VERSLUNAR- 
OG ÞJÓNUSTUHÚSNÆÐI

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 19 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignirnar veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

57,5 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík
einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamidlun.is

Mánudag milli kl. 16:30 og 17:30

OPIÐ HÚS
SUÐURHLÍÐ 38b íb.107

Glæsileg 103 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stæði í 
bílageymslu. Björt og góð stofa með arni og tvö rúmgóð svefnherbergi með 
fataskápum. Eldhús og bað endurnýjað. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Á 
gólfum er eikarparket og ljósar flísar. Ca. 50 fm hellulögð verönd með frábæru 
útsýni. Góð staðsetning á jaðarlóð neðst í Fossvogi með Nauthólsvíkina og 
útivistarpardísina í Öskjuhlíð rétt við túnfótinn.

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Hugguleg 4ra herb. útsýnisíbúð á 5.hæð í lyfuthúsi ásamt 
sérbyggðum bílskúr.  Stærð íbúðar 117,6 fm. bílskúr 29,9 
fm. samtals 145,5 fm. Laus fljótlega. Verð: 44,8 millj.      
Ólafur í s: 896-4090 verður á staðnum.

Falleg og rúmgóð 4ra til 5 herb.íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. 
Stærð 128,9 fm.  Glæsilegt útsýni. Frábær staðsetning. 
Verð: 39,9 millj.  
Ólafur i s: 896-4090 verður á staðnum.

Funalid 1 -  201 Kópavogi
Opið hús, sunnudag 25.10 frá kl: 14:00 til kl: 14:30

Fiskakvísl 30 – 110 Reykjavík
Opið hús sunnudag þann 25.10 frá kl: 16:00 til 16:30

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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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.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali

Til sölu er rekstur um vinsælan fjölskyldustað í Hafnarfirði. 
Staðurinn er vel staðsettur í bænum í góðu leiguhúsnæði 
og búinn vönduðum tækjum og innbúi. Sæti er fyrir allt að
76 manns.   Reksturinn hefur skilað góðri afkomu og er hér 
um að ræða einstakt tækifæri fyrir duglegt fólk að ganga
inn í góðan veitingastað með mikla veltu.
 
Allar nánari upplýsingar hjá  
Bjarna T. Jónssyni sölufulltrúa/viðskiptafræðingi  
í síma 895 9120 eða bjarni@fstorg.is  
hjá Fasteignasölunni TORG. 

Veitingastaður í Hafnarfirði
Spennandi viðSkiptatækifæri –  

vinSæll fjölSkylduStaður

Garðatorgi 5 
210 Garðabæ  

Sími: 520 9595  
Fax: 520 9599

Til sölu

Stærsti fasteignavefur landsins   

fasteignir.is  á



Háholt 6
210 Garðabær
Einbýli í Hnoðraholti

Stærð: 294,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983

Fasteignamat: 70.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 73.900.000
RE/MAX Senter kynnir einbýli á þremur pöllum efst í Hnoðraholti í Garðabæ. Stór pallur til suðurs
tengist óspilltri náttúrunni. Húsið er nýmálað og hefur verið vel við haldið í gegnum árin. Tvöfaldur
bílskúr og forstofuherbergi með sér baðherbergi. Þægilegt aðgengi akandi og gangandi vegfarenda, en
göngustígar eru um hverfið og undirgöng til að komast í leik-, grunn- og framhaldsskóla, sem og
verslanir, íþróttamiðstöð o.fl. Afar stutt er á golfvöll GKG og í Heiðmörk.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS LAUGARD. 24. OKT. KL.13-14

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

864 0061

Gullengi 35
112 Reykjavík
Vel skipulögð eign á góðum stað

Stærð: 93 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Fasteignamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Vel skipulögð 93 fm íbúð með bílskýli og sérinngangi af svölum, á 1. hæð við Gullengi. Í íbúðinni eru
þrjú góð svefnherbergi, opið á milli eldhúss og stofu og þaðan útgengt út á góðar svalir. Stutt í alla
þjónustu, svo sem leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Einnig mjög stutt í verslunarkjarnann í
Spönginni og í Egilshöll en þar má finna bókasafn, líkamsræktarstöð, bíó og veitingastaði.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

arg@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD 27.OKT KL 17.30-18.00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

899 5447

Kirkjuteigur 18
105 Reykjavík
Falleg eign í Teigunum

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1949

Fasteignamat: 21.200.000

Verð: 30.900.000
RE/MAX Senter kynnir: Fallega 4ra herb. íbúð í kj. með stórum gluggum á þessum vinsæla stað í
Teigunum. Íbúðin skiptist: 3 svefnherbergi, hol, stofu, baðh. m/sturtu, eldhús, geymslu, sameiginlegu
þvottahúsi og þurrkherbergi. Ísskápur, uppþvottavél og þvottavél fylgir. Íbúðin er frábærlega vel
staðsett: Örstutt í Laugarnes- og Laugalækjarskóla, leikskóla, Laugardalslaug, World Class í Laugum,
Laugardalshöll, skautasvellið og íþróttasvæði, Grasa-og Húsdýragarð og fallegar gönguleiðir.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnud. frá kl. 15:00-15:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

611 6007

NÝTT - Langholtsvegur 148
104 Reykjavík
Uppgerð hæð með einst.íb í bílsk

Stærð: 118,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Fasteignamat: 31.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Björt og rúmgóð hæð á frábærum stað í mikið endurbættu bakhúsi/tvíbýli við Langholtsveg þar sem
stutt er alla þjónustu, skóla og leikskóla. Eigninni fylgir bílskúr sem búið er að innrétta sem litla
studioíbúð, leigusamningur getur fylgt. Tvær samliggjandi stofur með útgengi út á svalir, tvö
svefnherbergi með fataskápum (hægt að bæta við auka herb), rúmgott eldhús og baðherbegi á hæð.
Þvottahús og geymsla í kjallara. Bókið skoðun hjá umboðsmanni eiganda í síma 663 2300.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 27. okt kl 17:30-18:00

899 6753

Laxatunga 26
270 Mosfellsbær
Nýtt fullbúið, gott fm verð!!

Stærð: 244,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 0

Verð: 57.900.000
Snyrtilegt stórt og vandað raðhús fullbúið með lokaúttekt.
Um er að ræða vel skipulagt raðhús á 2 hæðum við Laxatungu í mosfellsbæ. Fullbúið að innan sem
utan. Neðri hæðin skiptist í forstofu, gestasalerni, stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr. Efri hæðin skiptist
í 4 herbergi, sjónvarps hol, baðherbergi og þvottahús. Innréttingar, gólfefni og innihurðarnar eru úr
Parka. Rafmagnið er fullbúið. Eigni er fullmáluð.
Á efri hæðinni er útgengi út á tvennar svalir.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 25 okt kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Álftahólar 8
111 Reykjavík
Góð 3ja herbergja útsýnisíbúð

Stærð: 87,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Fasteignamat: 18.900.000

Verð: 22.900.000
Góð 3ja herbergja 87 fm endaíbúð við Álftahóla í Reykjavík.
Íbúðin er á þriðju hæð í litlu fjölbýli.  Útsýni er frá íbúðinni.
Lýsing eignar: Anddyri,hol, 2 svefnherbergi, stofa og borðstofa með aðgengi út yfirbyggðar suðursvalir,
eldhús með eldri innréttingu, borðkrók og opið inn í stofu og flísalagt baðherbergi með baðkari /sturtu
og tengi fyrir þvottavél. Gólfefni: Parket, dúkur og flísar. Í sameign er sér geymsla , hjólageymla og
leikherbergi og sameiginlegt þvottahús. Sameign er snyrtileg.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 25.10 2015 kl 18-19

899 5209

Ásakór 1
203 Kópavogur
Falleg 4ra herb íbúð með bílskúr

Stærð: 158,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 35.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 41.900.000
Falleg 158 fm 4 herbergja íbúð á þriðju hæð við Ásakór í Kópavogi.
Íbúðahlutinn er 136 fm og bílskúr 23 fm. Fallegt útsýni til suðurs og norðurs. Skipti möguleg á dýrari og
ódýrari eign. Lýsing: Forstofa með góðum fataskáp, hol, stofa og borðstofa með útgengi út á
suðursvalir, opið eldhús með góðri innréttingu með þvottaherbergi/geymslu innaf, 3 rúmgóð
svefnherbergi með fataskápum og flísalagt baðherbergi.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 25.10 2015 kl 17-17:30.

899 5209

Þórufell 8
111 Reykjavík
Útsýnis íbúð

Stærð: 79,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Fasteignamat: 15.950.000

Verð: 23.500.000
Nánari lýsing: Forstofa  er rúmgóð og gangur með flísum á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu, flísar á
gólfi. Stofa er með parketi á gólfum, útgengi á  svalir. Svefnherbergi  er með parket á gólfi.
Hjónaherbergi rúmgott með góðum skápum. Baðherbergið  er flísalagt í hólf og gólf. Gluggar voru
endurnýjaðir fyrir ári og voru settir pvc gluggar einnig var baðherbergis innrétting endurnýjuð ásamt að
svalir voru flísalagðar.Geymsla sér í sameign. Þvottahús, hjóla og vagna geymsla í sameign.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 27/10 KL 17-17:30 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Miðhús 24
112 Reykjavík
Fallegt hús, mikið útsýni!!

Stærð: 187,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 49.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000

Fallegt  vel  viðhaldið  einbýli  í  grófnu  hverfi  með miklu  og  fallegu  útsýni.  Eignin  telur  alls  187,5  fm.  Húsið  er
staðsteypt  byggt  1991.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  fataskáp  og  flísum  á  gólfi.  Á  sömu  hæð  er  björt
sjónvarpsstofa með niðurlímdu eikar  parketi  á  gólfi.  Einnig er  snyrtilegt  gestasalerni  með upphengdu wc og
flísum á gólfum. Stigar milli hæða eru parketlagðir með snyrtilegu glerhandriði. Neðri hæðin skiptist í rúmgóða
stofu  opin  inn  í  eldhús.  Eldhúsið  er  endurnýjað  frá  2008,  eldhúsinnréttingin  einstaklega  snyrtilegt,  stór  með
miklu borð og skápaplássi. Granít á borðum. Einnig er eldhúseyja með borðkrók og eldunnar aðstöðu. Mikið
er lagt í  lýsingu í  eldhúsinu.Stofan er rúmgóð með útgegni út í  garð. Niðurlímt eikar parket á hæðinni.Á efri
hæðinni  eru  3  góð  herbergi  með  parketi  á  gólfum.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  fataskáp.  Úr
hjónaherberginu  er  útgengi  út  á  svalir  með  miklu  útsýni.  Stórt  baðherbergi  sem  var  endurnýjað  2008.
Baðherbergið er bjart með gólfsíðum glugga, hornbaðkari, upphengdu wc, handklæðaofn og góðri innréttingu
með granít borðplötu. Flísar á gólfi með gólfhita.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnud. 25 okt kl 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001



Opið hús á sunnudag 25. okt. milli kl. 16 – 17

Sérlega fallegt og vel staðsett einbýlishús 255 fm einbýli með innbyggðum bílskúr og auka íbúð 
á þessum eftirsótta stað í Suðurhlíðum Kópavogs. Fjögur góð svefnherbergi. Hér er einstakt 
útsýni og mikil veðusrsæld. Húsið er fullbúið að utan og innan á sérlega vandaðan máta. 
Snyrtilegur 33 fm bílskúr með epoxy á gólfi og geymslulofti fylgir húsinu. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Skipti möguleg á ódýrari eign. Verð: 82,9 millj. 
Ásmundur Skeggjason fasteignasali verður á staðnum, asmundur@hofdi.is S: 895 3000. 

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

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Hlíðarhjalli 25 – Kópavogi 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Holtsvegur 35
Verið velkomin í opið hús sunnudaginn 25. okt. frá kl 16:00 til 17:00 að Holtsvegi 35 að Urriðaholti í Garðabæ. 

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

Glæsilegt 9 íbúða fjölbýlishús með lyftu. Aðeins fjórar íbúðir eftir. Um er að ræða 1 x 3ja herb. 1 x 2ja herb. og tvær 4ra herbergja 
íbúðir eftir á einum besta og fallegasta stað á höfuðborgarsvæðinu, Urriðaholti í Garðabæ. Glæsilegt útsýni, stutt í verslun þjónustu 
og óspillta náttúru. Sjón er sögu ríkari.

Byggingaraðili:  Bygging ehf • Hönnuður: Kristinn Ragnarsson FAÍ • Benedikt og Íris sýna eignirnar

þjónusta = árangur*

Íris Hall
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 512 4900

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi

Innréttingar og gólfefni frá Parka.
Blöndunar og hreinlætistæki frá Tengi ehf.

AÐEINS 4 ÍBÚÐIREFTIR

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Baldursnesi  6 
Akureyri
  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

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

FR
U

M

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali
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Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18
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fallega 4ra 
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réttingar. Sér
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Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Jökulgrunn 25 – Endaraðhús á einni hæð
Opið hús á morgun sun. 25. október á milli kl. 14.00 og 15.00

OPIÐ HÚS

Um er að ræða gullfallegt 119,8 fm endaraðhús á einni hæð með inn- 
byggðum bílskúr innst í botnlanga á þessum vinsæla stað fyrir 60 ára 
og eldri. Fallegar innréttingar. Parket. Húsið er nýmálað að innan og 
er  laust til afhendingar nú þegar. Falleg eign á góðum stað. Verð 47,9 
millj. Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Hraunhamar kynnir. Stórt og gott einbýlishús með aukaíbúð 
og stórum tvöföldum bílskúr á besta stað við Sævang í 
Hafnarfirði. Húsið er 318 fm en þar af er bílskúrinn um 63 fm, 
aukaíbúð ca 90 fm og aðalíbúð um 165 fm. Hús í topp standi á 
besta stað í bænum. Verð: 73 millj.

Sævangur 18 – Hafnarfjörður
Einbýli með aukaíbúð

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali. - með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

49,9 millj.Verð:

Efri hæð að stærð 110,3 m² 
auk bílskúrs 22,8 m²
Einstaklings íbúð á forstofugangi, her-
bergi, snyrting og forstofa
Endurnýjað eldhús og baðherbergi
Rúmgóðar fallegar stofur
Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi
Leigusamningur í gangi sem lýkur 
31. október 2015

 íbúð 201
Skaftahlíð 29

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25 okt. kl.13:00-14:00

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.

Víðigrund 53 - Kópavogi

Mjög fallegt, bjart og mikið endurnýjað 
231,0 fm. einbýlishús á afar eftirsóttum stað 
við Fossvogsdalinn. Fjölskylduhús með 5 
svefnherbergjum, opnu eldhúsi, rúmgóðri 
stofu og unglingasvítu á neðri hæð hússins 
með sérinngangi en möguleiki er að breyta 
neðri hæðinni í aukaíbúð. Innréttingar eru 
allar sérlega vandaðar, flest allar 
sérsmíðaðar úr eik og háglans hvítt. 
Gólfefni hússins er að mestu parket en 
flísar á votrýmum.  
Stutt er í skóla, leikskóla og íþróttasvæði. 

Verð 79,9 millj.
Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag frá kl. 14.00 – 15.00

OPIÐ 

HÚS



HEIÐARHJALLI 39 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUD. 26. OKT KL: 17:30 – 18:00
• Skemmtileg efri sérhæð með bílskúr, alls um 150 fm.
• Frábær staðsetning í suðurhlíðum Kópavogs. Fallegt útsýni.
• Þrjú svefnherbergi auk rislofts.  
• Vinsæl staðsetning í Kópavogi
• V. 42,7 millj

RAUÐAGERÐI 22 – 108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. OKT fRÁ KL.13.00 – 13.30
• Opin og björt 76,2 fm 2ja herb íbúð.
• Eign á jarðhæð með litlar svalir.
• Eldhús hefur verið endurnýjað.
• V. 26,9 millj.

LÆKJARBRAUT 3 – HVALfIRÐI
BÓKIÐ SKOÐUN
• Glæsilegt ca. 170 fm einbýlishús sem stendur á 1.hkt eignarlandi
• Stækkunarmöguleikar eru fyrir hendi
• 3 svefnherb., 2 baðherb., 2 stofur
• Glæsilegt útsýni er yfir Hvalfjörðinn
• Lóð er algjört ævintýri útaf fyrir sig
• Vatnstjarnir / lautir / mikill gróður
• V.49,9 millj. 

KAMBASEL 36 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. OKT KL. 13:00 – 13:30
• Vel viðhaldið endaraðhús, alls 223 fm með bílskúr. 5 svefnherbergi.
• Nýlega málað hús, þakkantur og gluggar.  Frábær staðsetning i fjölskylduhverfi.
• Baðherbergi á efri og neðri hæð.  
• Afgirtur garður.
• V. 49,5 millj

ÁSAKÓR – 203 KÓP
LAUS STRAX
• Fallega 167,5 fm. 5 herbergja íbúð á 1. hæð ásamt 23,6 fm. bílskúr samtals 191,1 fm.  
• Vandaðar eikar innréttingar og eikarparket á gólfum.  
• 4 rúmgóð svefnherbergi og rúmgott miðrými / sjónvarpshol.  
• Stofa og eldhús afar rúmgóð.  
• Laus við kaupsamning.
• V. 44,9 millj.

HALLAKUR 2B íBÚÐ Á 3JA HÆÐ í GARÐABÆ.
VERIÐ VELKOMIN í OPIÐ HÚS SUN.  25 OKT. fRÁ KL 14:30 TIL 15:00
• Glæsileg 116.2 fm. 3ja herb. íbúð með fallegu útsýni yfir Garðabæ, frábær staðsetning
  einstaklega smekkleg og vönduð eign. 
• Eignin er afar opin og björt, velskipulögð með stóru svefnherbergjum. 
• Skoðar skipti á stærri eign í Garðabæ.
• Stutt í alla þjónustu. 
• Eign sem vert er að skoða. 
• V. 39,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUS STRAX

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

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
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Rúnar  
Óskarsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

/ MBA
Sími 895 0033

ÖLDUGATA 35 í HAfNARfIRÐI
VERIÐ VELKOMIN í OPIÐ HÚS SUN. 25 OKT. fRÁ KL 17:00 TIL 17:30 
• Tvær íbúðir og nýlegur bílskúr með hita í gólfi. Kjallari er ósamþykktur vegna lofthæðar.
• 192.9 fm. 8 herb. hús með nýlegu risi, komið með rakasperrur, einangrun og rafmagnsgrind.
• Frábært tækifæri fyrir laghenta eða stóra fjölskyldu á frábærum stað í Hafnarfirði.
• Eign sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
 • V. 45,9 millj.

RAUÐAGERÐI 16 - MIÐHÆÐ í REyKJAVíK
VERIÐ VELKOMIN í OPIÐ HÚS SUN. 25 OKT. fRÁ KL. 13:30 TIL 14:00  
• Falleg og vel skipulögð 155.1 fm. 5 herb. hæð , þar af 22.3 fm. bílskúr á frábærum stað.
• Eignin er afar opin og björt, velskipulögð hæð með rúmgóðri stofu/borðstofu, 3 svefnherbergi. 
Skoðar skipti á stærri eign í smáíbúðarhverfinu.
• Góð eign á góðum stað sem vert er að skoða. Stutt í alla þjónustu.
• V. 39,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

Hafðu samband 
EGGERT MARíUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAfSSON
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAfSSON
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EyLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAfSSON
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Langalína 15
210 GARÐABÆR

Glæsileg íbúð á þriðju og efstu hæð í nýlegu 
fjölbýli frá árinu 2013. Mikil lofthæð í alrými með 
innfelldri lýsingu, allar innréttingar úr eik. Útsýni 
er út á sjó.

STÆRÐ: 83,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Skógarás 5
110 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð á 1 hæð með palli. 
Stofa og eldhús eru opin rými með parketi 
og eikar innréttingu, þvottahús innan íbúðar. 
Hússjóður ca. 9.500.-

STÆRÐ: 65,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    26. okt 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    27. okt 17:30 – 18:00

NÝTT - Hraunbær 16 (íb 101)
110 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
á góðum stað í Hraunbænum. Suður svalir. 
Rúmgóð stofa, 3 svefnherb, eldhús og baðherb.

STÆRÐ: 90,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

24.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    24. okt 17:00 – 17:30

Veghús 5
112 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð 4ra herb.  íbúð (127,9 fm) á 2. 
hæð m/ bílskúr (25,7 fm). Íbúðin er mjög björt 
og falleg með stórum suðursvölum útfrá stofu. 
Vel staðsett og góð fjölskyldueign.

STÆRÐ: 153,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Vernharð  699 7372
Aðstoðarmaður fasteignasala

Rauðavað 13
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3-4 herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 13.
Sér inngangur af svölum, granít borðplötur á 
eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

34.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    25. okt 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
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    25. okt 13:15 – 13:45

Þingvað 75
110 REYKJAVÍK

Glæsilegt og fullbúið fimm herbergja raðhús 
með bílskúr í botnlangagötu. 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
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    24. okt 15:00 – 15:30

Heiðarsel 17
109 REYKJAVÍK

Fjölskylduvænt og vel staðsett raðhús með 
innbyggðum bílskúr við Heiðarsel 17. Fimm 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og stórt eldhús.

STÆRÐ: 202 fm RAÐHÚS      HERB: 6

48.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    26. okt 17:30 – 18:00



LIND FASTEIGNASÖLU 
hefur borist mikill liðsstyrkur.

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Við bjóðum
Ólaf Gísla Sveinbjörnsson 
löggiltan fasteignasala 

hjartanlega 
velkominn
til starfa.

822 -8283
olafur@fastlind.is

Háholt 21
230 REYKJANESBÆR

Fallegt sérbýli á góðum stað. 4-5 svefnherbergi, 
3 stofur. Glæsilegur pallur og pottur. Stór 
sérstæður bílskúr. Stutt í skóla og íþóttasvæði. 
Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg. 

STÆRÐ: 227,6 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

Tilboð óskast  
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Melhagi 4
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt íbúð með sam. inngangi í 
kjallara (lítið niðurgrafin). Dregið í rafmagn og 
skipt um gólfefni árið 2008. Eignin var máluð 
að innan 2014 og liggur ljósleiðari inn í íbúðina.

STÆRÐ: 75,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

BÓKIÐ SKOÐUN OPIÐ HÚS    28. okt 17:30 – 18:00

Háleitisbraut 37
108 REYKJAVÍK

Um er að ræða íbúð á 4 hæð (efstu) í fallegu 
fjölbýlishúsi. Nýlega búið að taka ytra byrði 
hússins í gegn ásamt bílastæðum. Snyrtileg 
sameign sem hefur verið nýlega endurnýjuð.
Fallegt  útsýni.

STÆRÐ: 77 fm FJÖLBÝLI         HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    25. okt 16:30 – 17:00

Haustakur 7
210 GARÐABÆ

Glæsilegt og vel hannað hús ásamt bílskúr á einni 
hæð. Stórir timburpallar. Falleg gólfefni, innfelld 
lýsing í loftum, instabus raflagna- og hússtjór-
narkerfi, glæsileg svört gler Alnó innrétting, 
vönduð tæki o.fl.

STÆRÐ: 267,6 fm EINBÝLI       HERB: 6

115.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    25. okt 15:30 – 16:00

Kristnibraut 43
113 REYKJAVÍK

Mjög fallega þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérgarði/verönd og fallegu útsýni. Lítið 
fjölbýli á fallegum stað.

STÆRÐ: 106,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

33.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    25. okt 17:30 – 18:00

Aflagrandi 40
107 REYKJAVÍK

Einstök, björt og falleg penthouse íbúð í 
þjónustuhúsi fyrir 63 ára og eldri. Á jarðhæð er 
þjónustumiðstöð með fallegum björtum matsal, 
æfingasölum og félagsstarfi. 

STÆRÐ: 103 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Stakkholt 4a
105 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vönduð íbúð með miklu útsýni, 
stór stofa og eldhús, sérsmíðaðar innréttingar, 
þrjú svefnherbergi. Sér bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 133 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

58.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Stakkholt 4a
105 REYKJAVÍK

Ný fullbúin íbúð tilbúin til afhendingar. 
Sérsmíðaðar innréttingar og skápar frá 
Trésmiðju GKS. Glæsileg íbúð á 1. hæð í nýju 
lyftuhúsi. Sérmerkt stæði bílageymslu fylgir. 

STÆRÐ: 125 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ystasel 13
109 REYKJAVÍK

Einbýlishús með þremur íbúðum, efri hæð 148 
fm + bílskúr. Tvær aukaíbúðir á neðri hæð. 
Möguleiki á að skipta upp í tvö fastanúmer. 
Góðar leigutekjur.

STÆRÐ: 330 fm EINBÝLI       HERB: 9

72.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    25. okt 14:00 – 14:30



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Stefán Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari. 
Aðstoðarmaður fasteignasala

892 9966
stefan@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján Þ. Hauksson

696 1122
kristjan@fastlind.is

Gunnar Valsson
Aðstoðarmaður fasteignasala.Aðstoðarmaður fasteignasala.

699 3702
gunnar@fastlind.is

Opið hús sunnudaginn 25. október
milli kl.16 -17 vertu velkomin

Bjartar og fallegar íbúðir, stórir gluggar, stórar 
svalir, granít í eldhúsi, myndavéladyrasími.
Allur frágangur til fyrirmyndar. 
Byggingaraðili ÞG VERK.

Íbúðir í �ögurra og �mm hæða lyftuhúsi við 
Garðatorg. 
Eignirnar eru einstaklega veglegar og vandaðar. 
Eignunum verður skilað fullbúnum, án gólfefna, gólf 
í baðherbergjum og þvottahúsum verða �ísalögð. 
Öllum íbúðum fylgir sérmerkt bílastæði í upphituðu 
bílastæðahúsi. 
Mjög vandaðar innréttingar og skápar. 
Fyrsta �okks blöndunar og eldhústæki

Einstakt sjávarútsýniEinstakt sjávarútsýni

Stórar svalirStórar svalir

Garðatorg Garðatorg Garðatorg Garðatorg 4a-4b-4c4a-4b-4c4a-4b-4cGarðatorg 4a-4b-4c
LIND Fasteignasala kynnir:LIND Fasteignasala kynnir:

iNýjar íbúðir í �ögurra og f mm hæða húsum.

Sýningaríbúð 203Sýningaríbúð 203

OPIÐ
 HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
Gunnlaugur

Aðst.fasteignasala
 844 6447

Skólavörðustígur - 3 íbúðir!
101 Reykjavík
ÍBÚÐ 1: Glæsileg 3ja herbergja, 126,7 fm íbúð á þremur hæðum ( 
2.-3. hæð) í miðbæ Reykjavíkur.  Tvennar svalir (til suðurs og norður) 
Mikið útsýni frá norðursvölum.  Afhending í febrúar 2016.  
     Verð 58.900.000

ÍBÚÐ 2: Glæsileg, 168.2 fm, 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum á 
3-4 hæð í miðbæ Reykjavíkur. Tvennar suðursvalir og mikið útsýni.  
Afhending er samkomulags atriði.  
     Verð 79.500.000

ÍBÚÐ 3: Rúmgóð og björt 113.2 fm 3ja herbergja íbúð  á tveimur 
hæðum, á 2-3.hæð í miðbæ Reykjavíkur.  Svalir til suðurs með 
útsýni.  Gengið inn í stigagang frá 2.hæð.  Afhending í mars 2016.
     Verð 54.900.000

Snyrtilegur, teppalagður stigagangur með 6 íbúðum. Gengið er inn í 
stigagang af 2.hæð.  Bílastæðahús Reykjavíkurborgar við hliðina á 

Verð frá: 54,9-79,5 millj.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Gullsmári 10 - 201 Kópavogur

Opið hús  mánudaginn 26. okt. kl. 17.00-17.30

Falleg og björt 76.3 fm, 2ja herbergja íbúð á 7. 
hæð (efstu) með miklu útsýni í lyftuhúsi.  Stutt í 
alla verslun og þjónustu í Smáranum

Verð: 27.900.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

76.3 
m2.

Víghólastígur 13 - 200 Kópavogur

Opið hús  þriðjudaginn 27. okt.  kl. 17.00-17.30

Fjölskylduvænt 7 herb, (5 svefnh) 169.8 fm 
einbýlishús þar af 40 fm bílskúr.  Húsið stendur 
á 840 fm lóð. Stutt í alla þjónustu, verslun og 
skóla.

Verð: 47.000.000

7
herb.

OPIÐ
HÚS

169.8 
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Fálkagata 20

Opið hús  sunnudaginn 25. okt. kl. 16:00 -16:30

Sérstaklega fallegt og vel staðsett 72 fermetra 
parhús á tveimur hæðum í 107 RVK. Spennandi 
fjárfesting sem bíður marga möguleika.

Verð: 34.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

72
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Reynimelur 84

Opið hús þriðjudaginn 27. okt. kl.  17.30-18.00

Björt 4ja herbergja endaíbúð á þriðju hæð 
við Reynimel. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
eldhús, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi 
og baðherbergi. Sérgeymsla er í sameign á 
jarðhæð og sameiginlegt þvottahús. 

Verð: 38.900.000

4
herb.

OPIÐ
HÚS

92,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gullengi 6
Fallega 4ja herbergja íbúð á 3.hæð -efstu í litlu 
fjölbýli við Gullengi í Grafarvogi. Íbúðin er í 9 
íbúða húsi byggðu 2007 með sérinngang af 
svölum. Íbúðin skiptist forstofu, sjónvarpshol, 
stofu, eldhús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi og þvottahús. 

Verð: 35.900.000

4
herb.

118,4
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Hátún 8
Björt og vel skipulögð  3ja - 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi við Hátún  í Reykjavík.
Eignin skráð 89,7 fm sem skiptist í 83,5 fm íbúð 
og 4,4 fm geymslu. Stór stofa með útgengi á 
svalir. 

Verð: 29.700.000

3-4
herb.

89,7
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Viðarás 65

Opið hús  miðvikudag 28. okt. kl. 17:30 - 18:00

Fallegt 172,5 fm raðhús á einni hæð ásamt 
bílskúr í Viðarási í Reykjavík. Húsið hefur á að 
skipa fjórum svefnherbergjum, eldhúsi, stórri 
stofu, borðstofu og þvottahúsi.  
Fallegur garður og bílskúr með aukinni lofthæð. 

Verð: 50.900.000

RaðhúsOPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Melhaga 17

Opið hús  föstudaginn 30. okt. kl  17:30 - 18:00

Sérlega falleg sérhæð við Melhaga í vesturbæ 
Reykjavíkur, eignin er í góðu ásigkomulagi. 
Eignin er alls 122,5 fm. fjögur svefnherbergi, 
eldhús og stofur í alrými og tvennar svalir.
Eftirsótt staðsetning. 

Verð: 54.900.000

5
herb.

OPIÐ
HÚS

122,5
m2.

Norðurbakki 11c

Opið hús þriðjudaginn 27.  okt.  kl. 17.00-17.30

Björt og rúmgóð íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi við 
Norðurbakkann. Alrými með opnu eldhúsi og 
rúmgóðum stofum, yfirbyggðar svalir mót vestri 
og gott útsýni til vesturs. 2 góð svefnherbergi með 
skápum, baðherbergi með sturtuklefa og baðkari.

Verð: 38.500.000

3
herb.

111
m2.

OPIÐ
HÚS

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 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Ritari

 519 5500

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

3 íbúðir!



Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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

•	Nýkomnar	í	einkasölu
•	 2ja,	3ja	og	4ra	herbergja	íbúðir
•	Stærðir	frá	72-165	fm.
•	Rúmgóð	sérstæði	í	bílageymslu	fylgir	
	 hverri	íbúð
•	 Lyftuhús
•	Afhendast	fullbúnar	að	utan	sem	innan	
	 með	gólfefnum
•	Byggingaraðili	VHE
•	 Frábær	staðsetning
•	Afhending	desember	2015	-	maí	2016

Allar	nánari	upplýsingar	á	hraunhamar.is

Norðurbakki 7-9 – Hafnarfjörður – Nýjar íbúðir

HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til prentunar í CMYK prentmiðla
Litir:  Dökk grár C=70 M=50 Y=40 K=55 og Orange C=0 - M=70 - Y=100 - K=0


