
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

Gagnagrunnsstjóri
Fiskistofa leitar að metnaðarfullum og öflugum gagnagrunnsstjóra til starfa á höfuðborgarsvæðinu við  rekstur gagnagrunna Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunnar. 
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
•	 Umsjón,	rekstur	og	uppsetning	Oracle	gagnagrunna
•	 Rekstur	á	vef		og	viðfangamiðlurum	
•	 Aðkoma	að	gagnagrunnshönnun	og	tæknilegum	úrlausnarefnum
•	 Aðgangsstýringar	og	öryggismál
•	 Staðgengill	deildarstjóra	kerfisdeildar	

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Menntun	í	upplýsingatækni	eða	skyldum	greinum,	háskólamenntun	kostur
•	 Haldgóð	reynsla	og	þekking	á	Oracle	gagnagrunnum	og	rekstri	gagnagrunna
•	 Mjög	góð	þekking	á	SQL,	PL/SQL	og	skeljaforritun
•	 Þekking	á	netsamskiptum	og	öryggismálum
•	 Þekking	á	Linux	og	VMware	er	æskileg
•	 Reynsla	af	umsjón	og	rekstri	netþjóna	æskileg
•	 Reynsla	af	skjölun	og	gæðaferlum	kostur
•	 Góð	samskiptahæfni,	jákvætt	viðhorf	og	lausnamiðuð	hugsun	skilyrði
•	 Góð	skipulagshæfni,	frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	er	nauðsynleg

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Leifur	Magnússon,	sviðsstjóri	upplýsingatæknisviðs	í	síma		
569	7900	eða	í	netfangi	leifurm@fiskistofa.is

Umsóknir	ásamt	ferilskrá	og	kynningarbréf	sendast	á	netfangið	starf@fiskistofa.is	eða	með	bréfi	til	
Fiskistofu,	Dalshrauni	1,	220	Hafnarfirði	merktar:	„Gagnagrunnstjóri“.

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2015.

Samkvæmt	jafnréttisstefnu	Fiskistofu	eru	konur	jafnt	sem	karlar	hvött	til	að	sækja	um.

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,	sem	settar	eru	
samkvæmt	heimild	í	2.	mgr.	7.	gr.	laga	nr.	70/1996	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins.

www.landsvirkjun.is

Starfið er á tæknideild orkusviðs. Í því felst verkefnastjórnun viðhalds-  
og endurbótaverkefna á sviði rafbúnaðar í orkuvirkjum í rekstri.
Um er að ræða fjölbreytt verkefni, s.s. gerð og rýni útboðsgagna, eftirfylgni 
samninga, samskipti við innlenda og erlenda ráðgjafa og framleiðendur 
rafbúnaðar, ásamt þátttöku í stefnumótun varðandi viðhald, aðstoð við 
rekstur og við val á nýjum rafbúnaði.

• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi, 
nám í rafiðn að auki er kostur

• Reynsla af rekstri, viðhaldi, hönnun og ráðgjöf á sviði rafbúnaðar
• Þekking á aðferðafræði verkefnisstjórnunar
• Tölvu- og hugbúnaðarfærni
• Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

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

Við leitum að verkefnisstjóra 
með áherslu á rafbúnað
aflstöðva í rekstri

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

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
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Aðstoðarmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Norðurþing auglýsir eftir öflugum starfskrafti í starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingarfulltrúa. 
Einstaklingurinn er einnig gæðastjóri byggingarfulltrúa.

Starfssvið:
•	Umsjón	með	gæðakerfi	skipulags-	og	byggingarfulltrúa
•	Skjalavistun	og	skráning	mála	í	skjalavistunarkerfi,	

skönnun	teikninga	og	skjölun	þeirra
•	Skráningar	í	þjóðskrá
•	Svara	erindum	í	síma/tölvu	og	senda	gögn	s.s.	teikningar	ofl
•	Reikna	gatnagerðar-	og	byggingarleyfisgjöld	

samkvæmt	gjaldskrá	og	setja	til	innheimtu
•	Kalla	eftir	gögnum	vegna	byggingarleyfa,	s.s.	teikningar,	uppáskriftir	

iðnmeistara	og	byggingarstjóra,	stærðarskráningartöflur,	tryggingar	ofl	
•	Aðstoða	byggingarfulltrúa	við	yfirferð	hönnunargagna	s.s.	

stærðarskráningar	og	teikninga
•	Úttektir	skv.	ákvæðum	byggingarreglugerðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	Háskólapróf	í	byggingartæknifræði,	byggingarfræði	

eða	iðnmeistari	á	sviði	húsbygginga
•	Reynsla	af	störfum	í	byggingariðnaði	kostur
•	Reynsla	af	vinnu	við	gæðakerfi	kostur
•	Góð	tölvukunnátta	skilyrði
•	Góð	samskiptahæfni	og	lipurð	í	almennum	samskiptum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 23. 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	veita	Þóra	Pétursdóttir	
(thora.petursdottir@capacent.is)	og	Helga	Jónsdóttir	(helga.jonsdottir@capacent.is)	hjá	Capacent	ráðningum.

Sveitarfélagið	Norðurþing	varð	til	árið	2006	við	sameiningu	fjögurra	sveitarfélaga:	Húsavíkurbæjar,	Kelduneshrepps,	Öxarfjarðarhrepps	og	Raufarhafnar-
hrepps.	Nær	það	yfir	rúmlega	4%	landsins,	frá	Reykjahverfi	í	Suður	Þingeyjarsýslu	að	Ormarsá	austan	við	Raufarhöfn	og	upp	fyrir	Grímsstaði	á	Fjöllum,	í	
Norður	Þingeyjarsýslu.	Þéttbýliskjarnarnir	í	sveitarfélaginu	eru	Húsavík,	Kópasker	og	Raufarhöfn.	Í	ársbyrjun	2015	voru	íbúar	Norðurþings	2806	talsins.

skemmtistaðurStærsti

í heimi!

Við leitum að reyndum ve�orritara með a.m.k. 3 ára starfsreynslu í vefþróun til að 

styrkja öflugan hóp ve�orritara sem þróar og rekur �ölbreyttar og skemmtilegar 

veflausnir Nova. Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á forritun 

hugbúnaðarlausna.

Vinnuumhverfið er spennandi og býður upp á nýjar áskoranir á hverjum degi. Við 

vinnum eftir Agile hugmyndafræðinni sem og okkar eigin útfærslum til að gera 

vinnuna skemmtilega og uppbyggilega.

Lausnir Nova eru flestar reknar á Windows og eru meðal annars þróaðar í .NET, C#, 

JavaScript, HTML, CSS, LINQ, REACT, Java, Spring, Hibernate, SQL og einhver 

þekking þar æskileg en kunnátta á gúggúl nauðsynleg. Við elskum DevOps, Agile, 

CI og er því áhugi á þeim málefnum mikill styrkur. Háskólamenntun á sviði tölvunar-

fræði er skilyrði.

Nova býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, sjálfstæð vinnubrögð og skemmtilega 

samstarfsfélaga. Mikið er lagt upp úr góðum starfsanda og liðsheild.

Áhugasamir sæki um á nova.rada.is fyrir 16. nóvember.
Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar A. Ólafsson gunnar@nova.is

Sæktu
um fyrir
16. nóv.

Hjá 01101110 01101111 
01110110 01100001 
er forritað og forritað
Ef þú skildir þetta þá 
erum við að leita að þér
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HEIÐARSKÓLI  REYKJANESBÆ

STÆRÐFRÆÐI-
KENNARI ÓSKAST
Heiðarskóli í Reykjanesbæ óskar eftir að ráða  kennara 
í stærðfræði á mið- og unglingastigi.  Um er að ræða 100% 
starf vegna forfalla.                                          

Menntunar- og hæfniskröfur:
    • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
    • Góð hæfni í mannlegum samskiptum
    • Góðir samstarfshæfileikar
    • Metnaður til að ná góðum árangri í skólastarfi
    • Áhugi á þróun skólastarfs

Í Heiðarskóla er öflugur starfsmannahópur og þar er  
lögð áhersla á metnaðarfullt skólastarf. Unnið er eftir  
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar.
Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá ásamt  
upplýsingum um meðmælendur.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um 
starfið á vef Reykjanesbæjar undir laus störf:  
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Halla  
Þórhallsdóttir skólastjóri í síma 894 4501 eða 420 4500.

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

Bókari

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið 
á heimsíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi  
í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir  
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir  
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

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

Landsnet

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Bókhald, s.s. skráning og staðfesting 

bókunar, afstemmingar, ferðauppgjör o.fl. 

•  Eftirfylgni með að bókun reikninga sé í samræmi 
við lög, ferla og almennar reikningsskilavenjur

•  Umsjón með rafrænum reikningum

•  Þátttaka í gerð verkferla reikningshalds 
og eftirfylgni þeirra

•  Aðstoð við stjórnendur og starfsmenn

•  Ýmis önnur verkefni tengd reikningshaldi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Haldbær reynsla af störfum í bókhaldi er nauðsynleg

•  Þekking á lögum og reglum á sviði bókhalds, 
virðisaukaskatts og reikningsskila er nauðsynleg

•  Þekking á verkbókhaldi

•  Góð þekking og færni í Excel er nauðsynleg, 
þekking á Dynamics Ax er kostur

•  Starfið krefst nákvæmni, skipulags, 
frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða

Landsnet hf. leitar eftir reyndum bókara í 80% starf við almenn bókhaldsstörf á fjármálasviði.

Bókari

Framkvæmdastjórar kerskála og steypuskála
Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða í tvær stöður framkvæmdastjóra, annars vegar framkvæmdastjóra kerskála og hins 
vegar framkvæmdastjóra steypuskála. Báðir sitja í framkvæmdastjórn fyrirtækisins og heyra beint undir forstjóra. Störfin eru fjölbreytt og taka 
viðkomandi virkan þátt í stefnumótun og stjórnun fyrirtækisins. Í hvorri deild starfa hátt í 100 manns, sérfræðingar og almennir starfsmenn bæði í 
dagvinnu og vaktavinnu.

Starfssvið framkvæmdastjóra:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri
• Eftirlit og þróun framleiðsluferla með stöðugum umbótum
• Umsjón með gerð árlegra rekstrar- og fjárfestingaáætlana
• Eftirlit með kostnaði og kostnaðargreiningum
• Ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni 

heilbrigðis-, öryggis- og umhverfisstaðla á sviðinu
• Ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni gæðastjórnunarkerfa á sviðinu
• Þátttaka í stefnumótun og markmiðasetningu fyrirtækisins
• Samskipti og náin samvinna við aðrar deildir fyrirtækisins
• Samskipti við móðurfélagið Rio Tinto, innlenda og erlenda birgja 

og viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:
• M.Sc í verkfræði eða sambærileg menntun
• Yfirgripsmikil reynsla af stjórnun
• Þekking á álframleiðslu er kostur
• Þekking á straumlínurekstri (e. Lean) er kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta, þekking á upplýsinatækni og gagnavinnslu er kostur
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Miklir samstarfshæfileikar og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 18. 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 veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

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. Frekari upplýsingar um fyrirtækið má nálgast á vefslóðinni www.riotintoalcan.is.

Kaldrananeshreppur auglýsir  
laust starf á leikskólanum  

Drangsnesi. 
Leikskólakennaramenntun æskileg.

Allar upplýsingar í síma 4513277/7753377
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Bókhald 50%
NordicVisual/Norrænar myndir ehf óska eftir að ráða starfsmann  
í 50% starf við að sjá um að færa bókhald félagsins í samhliða 
öðrum starfsmanni sem sér um fjármál félagsins.

Starfssvið: Færa bókhald félagsins, innlenda og erlenda birgja  
og viðskiptamenn, innheimta, aðstoð við undirbúning árs- og 
árshlutauppgjöra fyrir endurskoðanda, pappírsvinna vegna 
tvísköttunarsamninga vegna umboðsmannakerfi erlendis ásamt 
öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: A.m.k. 3-5 ára reynsla við bókhald, reynsla af 
Navision Financials æskileg en ekki skilyrði, frumkvæði og góð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnátta.

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: agj@nordicvisual.com

Þjónustustjóri
Gallery Restaurant leitast eftir þjónustustjóra í fullt starf. 
Starfið felst í að annast viðskiptavini og svara fyrirspurnum 
varðandi veisluhöld og ýmislegt fleira. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum og gott vald á 
íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri.

Barþjónn
Gallery Bar á Holtinu leitar eftir góðum barþjón til þess 
að sjá um gesti okkar. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af barstörfum og einstaka þjónustulund.

Ferilskrá ásamt mynd sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant – Hótel Holt. 
www.holt.is

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Vörustjórinn hefur umsjón með innkaupum og vörustjórn-
un á sínum flokki fyrir allar verslanir Lyfju og Apóteksins.  
Í starfinu felast m.a. ákvarðanir um vöruúrval og innkaup, 
samskipti við birgja og almenn vörustjórnun.
Ennfremur felur starfið í sér ákvarðanatöku um markaðs- 
og söluherferðir í samstarfi við birgja, umsjón með útliti 
verslana, framsetningu á vörum og fleira. 
Um er að ræða krefjandi og spennandi starf fyrir metnaðar-
fullan einstakling á skemmtilegum vinnustað. 

Hæfniskröfur: 
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða áralöng reynsla af 

vörustjórnun. 
• Reynsla og menntun úr heilbrigðis- eða lyfjageiranum 

er kostur.  
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.
• Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is

Vörustjóri óskast
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum einstaklingi í starf 

vörustjóra fyrir lausasölu- og hjúkrunarvöru, hjúkrunarþjónustu o.fl.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, sími 530 3800, hallur@lyfja.is
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      LAUGARDAGA FÖSTUDAGA

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 31. desember*

HEILL HELLINGUR AF 
NÝJUM ÞÁTTUM Á STÖÐ 3

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI

 Í VETUR

Það er margt nýtt og spennandi
á dagskrá á Stöð 3 í vetur. 
Spennuþættir, hárbeitt grín og alls 
konar raunveruleikaþættir sem þú 
mátt ekki missa af. Vertu með okkur 
í vetur, þú finnur örugglega þætti 
við þitt hæfi á Stöð 3.

Þjónustufulltrúi Sauðárkróki
- nánar á motus.is

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



VIRTUS bætir í hópinn

VIRTUS er framsækið þjónustufyrirtæki á sviði víðtækrar bókhalds- og fjármála -
þjónustu. Aðalsmerki félagsins eru heildstæð þjónusta sem grund völluð er á 
sterkri liðsheild metnaðarfullra starfsmanna. Þessa dagana leitum  við að öflugu 
fólki sem vill slást í för með okkur undir merkjum VIRTUS og dótturfélaganna 
Nótu og Payroll. 

Við bjóðum starfsfólki okkar fjölbreytt og krefjandi verkefni, leggjum áherslu á 
skjólgott vinnuumhverfi og freistum þess að haga daglegum störfum okkar 
þannig að þau séu aðlaðandi bæði fyrir starfsfólk og viðskiptavini. VIRTUS býður 
upp á sveigjanlegan vinnutíma.

Við leggjum áherslu á áreiðanleika og snyrtimennsku í röðum starfsfólks okkar, 

gerum kröfu um gott vald á enskri og íslenskri tungu, óskum eftir nákvæmni og 
skipulagi í vinnubrögðum og lítum á gott viðmót, glaðværa þjónustulund og 
samskiptahæfni sem lykilatriði fyrir starfsandann.

Helstu verkefni okkar eru færsla bókhalds, skil á skýrslum vegna opinberra gjalda, 
gerð milliuppgjöra, ársupp gjöra, skattframtala, útgáfa reikninga, greiðsla reikninga 
og launaútreikningar auk almennrar rekstrarráðgjafar. 

Á meðal viðskiptavina eru einstaklingar með rekstur, fyrirtæki, stofnanir, hús           félög,
leikfélög, stéttarfélög, starfs manna félög o.fl. auk fjölda erlendra aðila á borð við 
kvikmyndafyrirtæki o.fl. sem ýmist eru í tímabundnum verkefnum hér á landi eða í 
viðvarandi rekstri.

MÓTTÖKURITARI 
Á ÞJÓNUSTUBORÐI
 
HELSTU VERKEFNI 
• Umsjón með móttöku VIRTUS og 

tengdra félaga

• Símsvörun, umsjón með bréf- og 
bögglasendingum, eftirlit með 
fundarherbergjum,kaffistofu o.fl.

• Dagleg uppfærsla skuldunauta-
bókhalds viðskiptavina

• Reikningagerð fyrir viðskiptavini

• Aðstoð við bókhaldssvið VIRTUS

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking og reynsla sem nýtist í 

starfi

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Reynsla af dk bókhaldshugbúnaði

SÉRFRÆÐINGUR 
Á LAUNA- OG GREIÐSLUSVIÐI
 
HELSTU VERKEFNI                 
•  Útreikningar og greiðslur á launum 

og tengdum gjöldum

• Færsla og afstemming launa- og 
verktakabókhalds

• Samskipti við lífeyrissjóði, 
stéttarfélög og opinbera aðila

• Ráðgjöf og stuðningur fyrir 
viðskiptavini

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af launaútreikningum

• Þekking á bókhalds- og launakerfi

• Almenn tölvuþekking

• Sveigjanleiki og geta til að vinna 
undir álagi

STARFSMAÐUR
Á BÓKHALDSSVIÐI

HELSTU VERKEFNI
• Aðstoð við fjármálastjóra 

viðskiptavina

• Aðstoð við verkefnastjóra við 
uppgjör verkefna

• Samskipti við innlenda og    
erlenda birgja

• Umsjón með samþykktarferli 
reikninga

• Önnur tilfallandi verkefni

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking og reynsla sem nýtist í 

starfi

• Sjálfstæði í vinnubrögðum

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Reynsla af dk bókhaldshugbúnaði

SÉRFRÆÐINGUR 
Á BÓKHALDSSVIÐI

HELSTU VERKEFNI                 
• Færsla og afstemming bókhalds

• Uppgjör og skil á opinberum 
gjöldum

• Milliuppgjör og greining 
fjárhagsupplýsinga

• Gerð ársuppgjöra og skattframtala

• Almenn ráðgjöf

ÆSKILEG ÞEKKING OG HÆFNI
• Þekking á bókhaldskerfum (skilyrði)

• Áfanginn „Viðurkenndur bókari“ 
(kostur)

• Almenn tölvuþekking (skilyrði)

• Sveigjanleiki og geta til að vinna 
undir álagi

VIRTUS og tengd félög óska eftir að ráða til sín móttökuritara á þjónustuborði, sérfræðing á launa- og 
greiðslusviði, sérfræðing á bókhaldssviði og starfsmann á bókhaldssviði.

Skipholt 50 d, 105 Reykjavík  • Sími 414 3200 • virtus@virtus.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Atli Rafn Viðarsson á netfanginu atli@virtus.is
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2015. Eingöngu er hægt að sækja um störfin á vef VIRTUS, virtus.is/atvinna.

Starfsmaður VIRTUS staðsettur hjá viðskiptavinum

Factus býður fyrirtækjum ráðgjöf og lánveitingu til skamms tíma

Payroll sérhæfir sig í launaútreikningum fyrir einstaklinga, fyrirtæki og félagasamtök

Nóta býður upp á notendavænt vefviðmót fyrir reikningagerð á nóta.isfactus.is nóta.ispayroll.is

factus
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Hefur þú
áhuga á flugi 
eða forritun?

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Samgöngustofu, www.samgongustofa.is

Samgöngustofa  ı  Ármúli 2  ı  108 Reykjavík  ı  Sími 480 6000
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Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 140 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað 
að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 

PRÓFSTJÓRI BÓKLEGRA FLUGPRÓFA
Samgöngustofa óskar eftir að ráða prófstjóra fyrir bókleg flugpróf sem einnig mun sinna starfi 
sérfræðings við yfirferð umsókna um flugstarfaskírteini. Í star�nu felst einkum skipulagning, fram-
kvæmd og y�rferð bóklegra prófa sem kra�st er fyrir útgáfu �ugstarfaskírteina. Þá felst einnig í star�nu að 
fara y�r umsóknir um �ugstarfaskírteini og upplýsa umsækjendur um gildandi kröfur. Í boði er áhugavert og 
�ölbreytt starf í alþjóðlegu umhver� þar sem hæ�leikar og frumkvæði fá notið sín. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Bóklegt atvinnuflugmannspróf (JAR-FCL / Part-FCL)
 • Önnur flugtengd menntun eða reynsla er kostur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi eða sambærileg menntun er kostur
 • Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur
 • Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram reglugerðarkröfur með skýrum hætti
 • Góð tölvuþekking
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæ�leika, örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi þarf að 
sýna af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í star�, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta 
unnið undir álagi. Umsækjandi þarf að geta ha�ð störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason, deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar í síma 480 6000.

FORRITARI NorType
Samgöngustofa óskar eftir að ráða forritara í NorType verkefnið við nýsköpun og brautryðjandi 
hugbúnaðarlausnir. NorType verkefnið er samstarfsverkefni Íslands, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands og 
snýst um að halda úti gagnagrunni fyrir tækniupplýsingar ökutækja. Í boði er spennandi verkefni í 
starfsumhver� með góðum tækjabúnaði, skemmtilegur félagsskapur og tillitssemi gagnvart því 
að forritarar eigi líka líf utan vinnunnar. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði, eða önnur reynsla sem nýtist 
  í starfi forritara
 • Þekking á Ruby on Rails, Model-view-controller, MySQL, jQuery, Clojure, XML, 
  Excel, HTML & CSS, Linux, vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur
 • Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg
 • Viðkomandi þarf að búa yfir vandvirkni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Arnar Gunnarsson, deildarstjóri NorType í síma 480 6000. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015 
Hægt er að sækja um störfin rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex 
mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 
Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra  

frá og með 1. mars 2016 með starfsstöð í Reykjavík.  

Starfið felst aðallega í vélstjórn á dráttarbátum Faxaflóahafna 
sf. en einnig í afgreiðslu rafmagns, móttöku skipa og öðrum 
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi full vélstjórnaréttindi - VF 1
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi,  
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.   
Unnið er alla virka daga 07:00 –17:00. 

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTJÓRI fyrir 1. desember n.k.  Þar sem í 
gildi eru ákvæði laga um hafnarvernd þá er óskað eftir að 
umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525-8900.

Deildarstjóra vantar
Laus er staða deildarstjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: 
Ábyrgð –Ánægja- Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda 
og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Næsti yfirmaður er aðstoðarleikskólastjóri.

Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra 
verka.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri 
í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið eyjolfur@audarskoli.is 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19



Strætó bs. leitar að kraftmiklum og reyndum stjórnanda til að stýra rekstrarsviði félagsins. Undir sviðið 
teljast akstursdeild, birgða- og innkaupadeild, verkstæði og þvottastöð. Sviðsstjóri rekstrarsviðs heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn félagsins. Starfið hentar sókndjörfum 
einstaklingi sem hefur getu til að innleiða breytingar, áhuga á því að byggja upp öfluga liðsheild og að 
taka þátt í því að leiða Strætó bs. inn í nýja tíma.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. nóvember nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og greinargott kynningarbréf 
sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda.

Karlar jafnt sem konur er hvattir til 
þess að sækja um starfið. 

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

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi rekstrarsviðs
• Stefnumótun og áætlanagerð (fjárhags- og rekstraráætlanir)
• Innleiðing stefnu, markmiða og ferla
• Vörustjórnun (innkaup og birgðahald)
• Útboðs- og samningagerð
• Rekstur gæðakerfa
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja og samstarfsaðila
• Stjórnun mannauðs

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Framhaldsmenntun á sviði rekstrar- og stjórnunar kostur en ekki skilyrði
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla úr efstu þrepum fyrirtækja eða stofnana
• Þekking og reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
• Reynsla af umbótastarfi, teymisvinnu og breytingastjórnun
• Þekking og reynsla af vörustjórnun
• Þekking á gæðstjórnun og rekstri gæðakerfa
• Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
• Hæfni í ræðu og riti, á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Sviðsstjóri rekstrarsviðs

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna þar sem starfa um 300 manns sem saman 
mynda sterka liðsheild. Strætó bs. er byggðasamlag, í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur 
það meginmarkmið að veita viðskiptavinum góða þjónustu með öflugu og víðtæku leiðarkerfi og gefa þeim kost á 
að komast leiðar sinnar á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 

Rekstrarsvið Strætó bs. er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt ISO 14001 og öryggisstjórnunarkerfi 
samkvæmt OHSAS 18001.

Stjórn Rauða krossins á Íslandi óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að öflugum 
einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.

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

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. nóvember nk. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og 
fylgigögnum óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.

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

Starfssvið:
• Stjórnar daglegum rekstri Rauða krossins á Íslandi
• Fylgir eftir stefnu félagsins, ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi Rauða krossins á Íslandi gagnvart stjórn
• Stýrir og ber ábyrgð á rekstri landsskrifstofu og annarri starfsemi sem heyrir 
    undir skrifstofuna
• Stuðlar að góðum tengslum við deildir félagsins um allt land, styður og 
    samhæfir starf þeirra
• Stjórnar og ber ábyrgð á starfsemi félagsins á erlendum vettvangi

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun/framhaldsmenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Reynsla af erlendri samvinnu
• Rík leiðtoga- og samskiptahæfni
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. 
    enska og eitt Norðurlandamál

Framkvæmdastjóri

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar neyð 
hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í samfélaginu og veita aðstoð er gerir fólk 
hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund og skráðir sjálfboðaliðar 
2.900 sem starfa í 42 deildum um land allt. Sérstaða Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar á breiðu sviði mannúðar- og 
hjálparstarfs í samræmi við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans. Hreyfingin er elsta og umfangsmesta 
mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 188 löndum.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. nóvember.

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

Starfssvið:
• Stýrir umbótaverkefnum með hugmyndafræði  
   Lean að leiðarljósi 
• Tekur þátt í að viðhalda og efla gæðakerfi fyrirtækisins
• Er öflugur liðsmaður gæðateymisins og 
   stjórnendahópsins

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og hæfni í verkefnastjórnun, umbótavinnu 
   og innleiðingu umbóta 
• Þekking á Lean Management/straumlínustjórnun 
• Þekking á gæðastöðlum matvælavinnslu kostur

Nói Síríus óskar eftir að ráða verkefnastjóra umbóta 

Nói Síríus er öflugt fyrirtæki á matvælamarkaði, þekkt fyrir framleiðslu sína á sælgæti en flytur 
einnig inn matvöru af ýmsu tagi. Nói Síríus vinnur markvisst að því að ná framúrskarandi árangri 
með stöðugum umbótum og öflugri stjórnun í anda Lean Management/straumlínustjórnunar. 

Leitað er að öflugum aðila til að sinna verkefnastjórnun og ýmsum umbótaverkefnum á gæðasviði fyrirtækisins.



| AtvinnA | 7. nóvember 2015  LAUGARDAGUR8

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

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

gluggar@solskalar.is

Fossakot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot í Grafarvogi
óskar eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 13. nóvember,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leiðbeinendum
Leikskólakennurum

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Hjúkrunarmenntun
•	 Starfsleyfi	landlæknis
•	 Góð	færni	í	samskiptum
•	 Sjálfstæði	og	stundvísi

Allar	nánari	upplýsingar	og	umsóknareyðublöð	fást	á www.hrafnista.is 

Hjúkrunarfræðingar 
Hrafnistu	Reykjavík

	

Laus	er	til	umsóknar	staða	hjúkrunarfræðings	á	Hrafnistu	Reykjavík.	Staðan		
er	laus	eftir	samkomulagi.	Starfshlutfall	samkomulag.	Einnig	er	laus	30%	staða	
hjúkrunarfræðings	á	næturvaktir.

HRAFNISTA 	 REYKJAVÍK

Upplýsingar	veitir	og	umsóknir	skulu	berast	til	Sigrúnar	Stefánsdóttur		
forstöðumanns	Hrafnistu	í	Reykjavík	fyrir	24.	nóvember	n.k.	á	netfangið		
sigrun.stefansdottir@hrafnista.is,	sími	664	9400.

Norræna húsið leitar  
að tæknikonu/manni  
í ��% stöðu

Ert þú einstaklingurinn  
sem við leitum að?
– Þú hugsar í lausnum og hefur 

frábæra þjónustulund
– Þú getur haldið ótal boltum  

á lofti í einu
– Þú vinnur skipulega og hefur  

góða yfirsýn 
– Þú átt auðvelt með að tileinka  

þér nýja tækni 
– Þú ert líkamlega sterk/ur og ræður 

við að flytja til húsgögn

Helstu viðfangsefni:
– Undirbúa viðburði í og við húsið
– Sjá um tæknimál á fjölbreyttum 

viðburðum
– Stilla upp búnaði og ganga frá  

eftir viðburði
– Sjá til þess að húsið líti snyrtilega 

út og allt sé í standi
– Hjálpa til við uppsetningu sýninga
– Þjónusta gesti og viðskiptavini 

hússins

Hæfniskröfur: 
Leitað er að einstaklingi sem hefur  
reynslu af því að vinna með viðburði og 
tæknimál þeim tengdum, þ.á.m. ljós,  
hljóð, glærukynningar, kvikmynda
sýningar o.þ.h. Viðkomandi þarf að  
skilja og geta tjáð sig á íslensku og  
ensku. Færni í skandinavísku tungu  máli 
er kostur. Við leitum að sjálfstæðum, 
skipulögðum og ábyrgum einstaklingi 
sem á auðvelt með að vinna undir álagi. 

Athugið að vinnutími er aðallega 
seinnipartinn, um kvöld og helgar. 
Umsjón með ráðningu hefur Þórunn 
Ragnarsdóttir, fjármálastjóri, og veitir 
hún upplýsingar um starfið í síma 
551 7030 eða í gegnum netfangið 
thorunn@nordichouse.is. 

Umsóknarfrestur er til og með  
23. nóvember 2015. Umsóknir skulu 
fylltar út á www.norden.org. 

Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsókn skal vera á dönsku, 
sænsku, norsku eða ensku. 

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

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

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is
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Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Faglærðum og ófaglærðum

Héðinn óskar eftir
öflugum starfsmönnum
Faglærðum og ófaglærðum

Vegna aukinna verkefna óskar Héðinn eftir að bæta við hóp 
frábærra starfsmanna. Við leitum að öflugu, áreiðanlegu og 
metnaðarfullu fólki til að sinna áhugaverðum verkefnum í 
véltækni og málmiðnaði. Um er að ræða viðhald, nýsmíði, 
uppsetningu á búnaði o. fl. 

•  Leitum að rennismiðum, vélvirkjum, vélstjórum og stálsmiðum. 

•  Ekki skemmir fyrir að hafa reynslu í ryðfrírri smíði.  

•  Óskum einnig eftir duglegum og laghentum mönnum       
     til að vinna við hlið fagfólks.

Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

 Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á atvinna@hedinn.is eða fyllið umsókn út á vefsíðu fyrirtækisins, hedinn.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Innkaupastjóri
Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfs- 
félaga sem hefur brennandi áhuga á vörustjórnun og sér 
glasið alltaf hálffullt. Í boði er tímabundin vinna við spennandi 
og krefjandi verkefni á sviði vörustjórnunar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Innkaup og innkaupaáætlanir
• Kostnaðaverðsútreikningar
• Skipulagning flutningsmála
• Samskipti við birgja og flutningsaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið og/eða mikil reynsla 
   af vörustjórnun
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð excel færni og þekking á AGR innkaupakerfi 
   kostur 
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Við bjóðum: 
• Samkeppnishæf og árangurstengd laun 
• Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og 
   skemmilegan starfsanda

Um er að ræða afleysingar fyrir allt árið 2016 og er því tilvalið 
tækifæri til auka við reynslu og þekkingu.  
Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá (ásamt mynd) og 
kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2015.

Kynntu þér fyrirtækið og vörubreidd okkar á www.mekka.is

Ekki flaska á þessu !

RAFVIRKI &
RAFEINDAVIRKI
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA  OG RAFEINDAVIRKJA 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA  
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæfir sig í sölu, innflutningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum vinna samtals 40 manns. 

Kistumel 2 • 116 Reykjavík • Sími 480 0444 • www.vinnuvelar.is

Við gefum í
Vinnuvélar – tækjamiðlun ehf. óskar eftir að ráða öflugan einstakling í sölu á vöru bílum og vinnuvélum. 
Um spennandi og krefjandi framtíðarstarf er að ræða í ört vaxandi fyrirtæki.

Starfssvið:
• Almenn sala vörubíla og vinnuvéla 
• Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið 
gudmundur@jotunn.is. 

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Þór Guðjónsson 
í síma 4800-400. 

Hæfniskröfur:
• Þekking á vörubílum og vinnuvélum
• Reynsla sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfni, frumkvæði, vandvirkni  

og metnaður
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta unnið sjálfstætt Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember nk.
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Norræna húsið auglýsir 
eftir fjármálastjóra  
í ���% stöðu 

Helstu viðfangsefni:
– Ábyrgð á gerð og eftirfylgni 

fjárhagsáætlana og uppgjöra
– Staðgengill forstjóra
–	 Samskipti	við	yfirvöld	og	
Ríkisendurskoðun

–	 Starfsmannahald
– Umsjón með útborgun launa  

og reikninga
– Reikningagerð og eftirfylgni  

með tekjum
– Samningagerð

Hæfniskröfur:
–	 Framhaldsnám	á	háskólastigi	sem	
nýtist	í	starfi

– Marktæk reynsla af fjármálastjórnun 
og	starfsmannahaldi

–	 Viðkomandi	þarf	að	vera	afar	
sjálfstæður	og	skipulagður	í	starfi

– Mjög góð kunnátta í íslensku ásamt 
góðri	kunnáttu	í	einu	skandinavísku	
máli og ensku

–	 Þekking	á	norrænu	samstarfi	 
er kostur

 
Umsjón með ráðningu hefur Mikkel 
Harder,	forstjóri	Norræna	hússins,	
og veitir hann nánari upplýsingar um 
starfið	í	síma	551	7030	eða	í	gegnum	
netfangið mikkel@nordichouse.is.

Umsóknarfrestur er til og með  
27.	nóvember	2015.	Umsóknir	skulu	
fylltar út á www.norden.org.

Samtöl	fara	fram	á	Íslandi	 
í	byrjun	desember.

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

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

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

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

HjólbarðaVerkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.
 
Ert þú hörkuduglegur og átt gott með að vakna til vinnu?  
Þá erum við að leita að þér!  
Vantar dekkjamann til starfa, reynsla ekki skilyrði, 
einungis áhugi á því að læra eitthvað nýtt.   
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Dekk
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Förgun
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni til að sjá um niðurrif og 
förgun bifreiða

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur
Mikil vinna og góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Verkstæði
Vaka hf. óskar eftir bifvélavirkja til starfa á verkstæði 
okkar að Skútuvogi 8.  

Góð íslensku og/eða ensku kunnátta nauðsynleg.

Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, 
fyrir 21. nóvember 2015 merkt: Verkstæði
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • Skólaliði
 
Hæðarból
 • Aðstoðarmaður matráðs
 
Sunnuhvoll
 • Leikskólakennari eða leiðbeinandi 
  með brennandi áhuga á hreyfingu 
  og næringu

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um.

www.intellecta.is

Rekstur á vöruhúsi
Leitum að duglegum og traustum einstaklingi í starf vöruhúsastjóra.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.intellecta.is

Hæfniskröfur
• Gilt Atvinnuflugmannsskírteini 
• Gild Blindflugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
•
•
 Lágmarkstímakröfur flugmanns eru 1000 heildarflugstundir

Lágmarkstímakröfur flugstjóra eru 2000 heildarflugstundir 
 

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni  
• Afrit af flugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Nýtt afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuflugnáms
• Sundurliðun á flugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

    Umsóknir óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 26. nóvember 2015

 

Norlandair auglýsir eftir 
flugmönnum og flugstjórum 
til starfa með aðsetur á Akureyri 

                      Norlandair er flugfélag á Akureyri.  
                  Félagið leggur áherslu á leiguflug
             á Grænlandi ásamt því að sinna 
         áætlunarflugi frá Akureyri til
     Vopnafjarðar, Þórshafnar, Grímseyjar 
og Constable Pynt á Grænlandi.     

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Helstu verkefni og ábyrgð:
	 	 Ábyrgð	á	gerð	innkaupa-	og	þjónustusamninga.
	 	 Eftirfylgni	með	framkvæmd	samninga.
	 	 Stuðningur	við	rekstur	heilsugæslustöðva.
	 	 Ábyrgð	á	innkaupum	á	tækjum	og	búnaði	
	 	 og		umsjón	lagers.
	 	 Umsjón	með	viðhaldi	og	rekstri	húsnæðis	og		
	 	 eftirfylgni	með	verkbeiðnum	á	rekstrarsviði.
	 	 Umsjón	með	eignaskrá.

Hæfnikröfur:	
	 	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi.	
	 	 Reynsla	af	samningagerð	er	kostur.	
	 	 Umsækjendur	þurfa	að	vera	lausnamiðaðir	
	 	 og	búa	yfir	reynslu	sem	komið	getur	að		
	 	 notum	í	starfinu.
	 		Gerð	er	krafa	um	mikla	samskipta-	og		 	
	 	 samvinnuhæfni,	sveigjanleika	og	getu		
	 	 til	að	vinna	sjálfstætt.

Frekari upplýsingar um starfið 
Nánari	upplýsingar	veitir	Jónas	Guðmundsson,	
framkvæmdastjóri	sviðs	fjármála	og	rekstrar		
í	síma	585-1300	eða	netfang:	
jonas.gudmundsson@heilsugaeslan.is.

Laun	eru	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	BHM.

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilsskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar	og	
rökstuðningur	fyrir	hæfni	viðkomandi	í	starfið.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	menntun.		
Umsókn	getur	gilt	í	6	mánuði.	Mat	á	hæfni	umsækjenda	byggist	á	innsendum	gögnum	og	viðtölum	við	umsækjendur.		
Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	Heilsugæslu	höfuðborgar-	
svæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	Tekið	er	mið	af	jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við		
ráðningu	í	starfið.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.

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

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	auglýsir	100%		
starf	launafulltrúa.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti		
hafið	störf	þann	1.	nóvember	næstkomandi	eða	eftir	
nánara	samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2015.
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Deildarstjóri  
Eigna- og innkaupadeildar

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Laust	er	til	umsóknar	100%	starf	deildarstjóra		
Eigna-	og	innkaupadeildar	hjá	Heilsugæslu	höfuðborg-
arsvæðisins.	Deildin	heyrir	undir	svið	fjármála	og		
rekstrar	sem	staðsett	er	í	Álfabakka	16.	Æskilegt	er		
að	viðkomandi	geti	hafið	störf	þann	1.	desember	nk.	
eða	eftir	nánara	samkomulagi.	

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	23.	nóvember	2015.

Kaldrananeshreppur auglýsir  
laust starf á leikskólanum  

Drangsnesi. 
Leikskólakennaramenntun æskileg.

Allar upplýsingar í síma 4513277/7753377

Frá Tónlistarskóla Kópavogs
Námsbraut í rytmískri tónlist hefur göngu sína  

við skólann á skólaárinu 2014-15.
Kennarar óskast í hlutastarf í eftirtöldum greinum:

Píanó/hljómborð
Rafgítar
Rafbassi
Slagverk

Vinsamlegast skilið umsóknum ásamt ferilskrá fyrir 24. mars á  
skrifstofu skólans eða á netfangið tonlistarskoli@tonlistarskoli.is

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri.

Skólaritari
Tónlistarskóli Kópavogs auglýsir eftir skólaritara í 80% starf 

frá 1. janúar næstkomandi. Viðkomandi þarf að hafa gott 
vald á íslensku, hafa góða tölvukunnáttu og vera lipur í 

mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember. 

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri, Árni Harðarson, í 
netfanginu arni@tonlistarskoli.is og í síma 893 7410

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á 
vinnurétti og málefnum vinnumarkaðarins.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga
 
Menntun og hæfni:
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði
• Reynsla sem nýtist í starfi 
• Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi á íslensku atvinnulífi
 
Helstu verkefni vinnumarkaðssviðs eru þjónusta við félagsmenn við túlkun laga og kjarasamninga, þátttaka í kjara-
viðræðum, umsagnir og þátttaka í nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum 
f.h. samtakanna og aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 6 lögfræðingar.
 
Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.
Umsóknir berist með tölvupósti til ragnar@sa.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. nóvember nk.

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um 
samkeppnis hæft rekstrar umhverfi sem 
stuðlar að arð bæru fjöl breyttu og ábyrgu 
atvinnu lífi sem bætir lífskjör allra.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök 
íslensks atvinnulífs með sex aðildar
samtökum sem byggja á ólíkum 
atvinnu greinum. Yfir 2.000 fyrirtæki 
í fjöl  breyttum greinum eiga aðild 
að Samtökum atvinnu lífsins, allt frá 
sjálf stætt starfandi frum kvöðlum 
til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá 
aðildar fyrirtækjum SA starfa um 70% 
launa fólks á almennum vinnu markaði. 
Samtök atvinnu lífsins eiga heima í Húsi 
atvinnu lífsins.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu-
lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is



RÁÐGJAFI Í SÖLUDEILD
Öflugur ráðgjafi óskast í söludeild Brimborgar fyrir 

nýja og notaða Ford bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember 2015.

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna á geisla-, dag- og göngu-
deild ásamt vaktþjónustu við 
krabbameinslækningadeild 
Landspítala

• Vinna við samráðskvaðningar á aðrar 
deildir Landspítala og þátttaka í 
samráðs fundum

• Þátttaka í kennslu og vísindavinnu  
í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur

• Breið þekking og reynsla í 
geislameðferð krabbameina

• Jákvæði, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi  
krabbameinslækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í krabbameinslækningum á geislameðferðardeild krabba-
meina. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. Starfið veitist frá 1. janúar 2016 eða eftir 
samkomu lagi. Starfið felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum spítalans. 

Umsóknarfrestur er til
og með 30. nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir 
Jakob Jóhannsson, yfirlæknir 
(jakobjoh@landspitali.is,  
825 5146)

Umsókn skulu fylgja vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu 
og stjórnunarstörfum ásamt 
sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann 
að hafa birt eða skrifað. 

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

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjár málaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR  
Í KRABBAMEINSLÆKNINGUM

Geislameðferðardeild krabbameina

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Vinna á legu-, dag- og göngudeild 
ásamt vaktþjónustu við krabba-
meinslækningadeild LSH

• Vinna við samráðskvaðningar á aðrar 
deildir Landspítala og þátttaka í 
samráðs fundum 

• Þátttaka í kennslu og vísindavinnu  
í samvinnu við yfirlækni

• Viðfangsefni tengd almennum 
lyflækningum í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

• Breið þekking og reynsla í krabba-
meinslækningum

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð  
í samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í almennum 
lyflækningum með krabbameins-
lækningar sem undirsérgrein eða 
íslenskt sérfræðileyfi í krabbameins-
lækningum

Laus eru til umsóknar störf sérfræðilækna í lyflækningum krabbameina. Starfshlutfall  er 100% og 
veitast störfin frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Störfin fela m.a. í sér teymisvinnu með öðrum 
starfsstéttum og sérgreinum spítalans. Leitast er við að hafa samfellu í meðferð sjúklinga þannig að 
hver sjúklingur fær ábyrgan sérfræðilækni við greiningu.

Umsóknarfrestur er til
og með 30. nóvember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir  
Helgi Sigurðsson, yfirlæknir 
(helgisi@landspitali.is,  
824 5406)

Umsókn skulu fylgja vottfestar 
upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu 
og stjórnunarstörfum ásamt 
sér    prentun eða ljósriti af greinum 
sem umsækjandi kann að hafa 
birt eða skrifað. 

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

Fullt starf (100%) er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu. Laun skv. 
kjarasamningi fjár málaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

SÉRFRÆÐILÆKNAR  
Í LYFLÆKNINGUM KRABBAMEINA

Lyflækningar krabbamein

Hafrannsóknastofnun óskar að ráða rannsóknamann til 
starfa við botndýrarannsóknir á sjó- og vistfræðisviði. 
Starfið fellst í greiningu botndýra, meðal annars af myndefni. 
Umsækjendur skulu hafa lokið BS-prófi í líffræði eða öðru 
sambærilegu prófi.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BS – próf í líffræði eða sambærilegt 
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
• Tilbúin(n) að fara í leiðangra á sjó

Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Félags íslenskra náttúrufræðinga.

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember. 
Umsóknir, með upplýsingum um menntun, aldur og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda skal senda á póstfangið 
hafro@hafro.is. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.  
Starfsstöð er í Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir Sólveig R. Ólafsdóttir  
(solveig@hafro.is) í síma 575 2000.

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

Líffræðingur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Efstahjalla

· Deildarstjóri í leikskólann Álfatún 

· Leikskólakennari í leikskólann Sólhvörf

Grunnskólar 

· Skólaliðar í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

· Grunnskólakennari / íslenskukennari í   
 Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

· Kennari í alþjóðaveri í Álfhólsskóla

Velferðasvið

· Deildarstjóri á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk

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 

Tölvunarfræðingur
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða 

tölvunarfræðing með forritunarreynslu 
til starfa. Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Rafvirkjar óskast!
Fagtækni hf leitar eftir rafvirkjum/tæknimönnum til starfa 
vegna góðrar verkefnastöðu. Framtíðarstörf í boði fyrir rétt 
fólk. Laun samkvæmt samkomulagi.   
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn umsókn á netfangið 
fagtaekni@fagtaekni.is eða hafið samband  
í síma 660 6904 (Eiríkur)

Fagtækni hf er framsækið fyrirtæki sem sinnir þjónustu við fyrirtæki og 
stofnanir á breiðu sviði rafkerfa. Einnig sækir Fagtækni hf mikið á út-
boðsmarkað samhliða sterkum aðalverktökum sem ávallt hefur verið 
gott samstarf við. Starfsemi Fagtækni hf spannar allt frá flóknum tölvu-, 
smápsennu- og stýrikerfum  yfir í lausnir fyrir stóriðju- og skiparafkerfi 
svo störfin eru fjölbreytt. Fagtækni hf leitast ávallt við að vera í fremstu 
röð þegar kemur að tækninýjungum sem koma starfsmönnum jafnt sem 
viðskiptavinum til góða.

Líknardeild Kópavogi

SJÚKRALIÐAR
Á líknardeild eru 12 legurými og þrjú 5 daga pláss. 
Starfsemin er byggð á hugmyndafræði líknar- 
meðferðar. Áhersla er lögð á fjölskylduhjúkrun  
og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og krefjandi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Hjúkrun einstaklinga í samvinnu við aðra fagaðila
• Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur
• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraliði

Starfshlutfall er 60-100% og er starfið laust frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Unnið er í 
vaktarvinnu.

Nánari upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir, 
deildarstjóri (dorahal@landspitali.is, 543 6604)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480)

Líknardeild Kópavogi

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR 
Á líknardeild eru 12 legurými og þrjú 5 daga pláss. 
Starfsemin er byggð á hugmyndafræði líknar- 
 meðferðar. Áhersla er lögð á fjölskylduhjúkrun  
og teymisvinnu. Starfið er fjölbreytt og krefjandi. 
Boðið er upp á fræðslu og starfsaðlögun með 
reyndum hjúkrunarfræðingum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að veita einstaklingshæfða hjúkrun, ráðgjöf og 

stuðning til sjúklinga með langt gengna sjúkdóma 
og aðstandenda þeirra

Hæfnikröfur
• Góð samskiptahæfni
• Faglegur metnaður
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 60-100% og eru störfin laus frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi. Unnið er í 
vaktarvinnu og er vinnufyrirkomulag samkomu-
lagsatriði.

Nánari upplýsingar veita Dóra Halldórsdóttir, 
deildarstjóri (dorahal@landspitali.is, 543 6604)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480)

Barnaspítali Hringsins

DEILDARLÆKNAR
Laus eru til umsóknar tvö störf deildarlækna  
á Barnaspítala Hringsins. Ráðið er í störfin til  
6 mánaða, annars vegar frá 1. desember 2015  
eða sem fyrst eftir samkomulagi og hins vegar  
frá 1. janúar 2016. Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Þjálfun í barnalækningum með þátttöku í klínísku 

starfi
• Kennsla og handleiðsla kandídata og læknanema
• Þátttaka í vísindavinnu og / eða gerð klínískra 

leiðbeininga er æskileg

Hæfnikröfur
• Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð 

vinnubrögð
• Fyrri reynsla af deildarlæknisstörfum á barnadeild 

er æskileg
• Hafa lokið kandídatsári og hafa almennt 

lækningaleyfi

Umsókn fylgi náms- og starfs ferilskrá, auk upplýs-
inga um ástæður umsóknarinnar (“Letter of 
motivation”). Viðtöl verða höfð við umsækjend ur og 
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og 
innsendum gögnum.

Nánari upplýsingar veitir Þórður Þórkelsson, 
yfirlæknir (thordth@landspitali.is, 825 5094)

Skilunardeild

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Skilunardeild við Hringbraut er opin frá kl. 8-20 
virka daga og kl. 8-16 um helgar. Boðið er upp á  
3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða 
fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingi. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Starfið felst í hjúkrun einstaklinga með lang-

varandi eða bráða nýrna bilun sem ýmist eru í 
blóðskilun eða kviðskilun. Einnig sinna hjúkrunar-
fræðingar deildarinnar blóðvökvaskiptum. Lögð er 
áhersla á einstaklingsmiðaða hjúkrun.

Hæfnikröfur
• Faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust frá  
1. desember 2015 eða eftir samkomulagi. Unnið er  
á tvískiptum vöktum, frá kl. 8-16 eða kl. 12-20. Gert 
er ráð fyrir að viðkomandi sinni bakvöktum eftir að 
þjálfun lýkur. 

Nánari upplýsingar veita Margrét Ásgeirsdóttir, 
deildar stjóri (margas@landspitali.is, 543 6340)  
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðs ráðgjafi  
(thoring@landspitali.is, 824 5480).

Umsóknarfrestur ofangreindra starfa er til og með 23. nóvember 2015.  
Umsóknum fylgi náms- og starfs ferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. 

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

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. Hann er aðalsjúkrahús landsins  
og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyr-
gan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA 
HLEKKI Í KEÐJUNA
Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu 
umhverfi á erum við að leita að þér

Þjónustufulltrúi/tækniteiknari 
óskast til starfa hjá  

framkvæmda- og veitusviði 
Árborgar

Framkvæmda- og veitusvið Árborgar óskar eftir að ráða 
þjónustufulltrúa/tækniteiknara til starfa sem fyrst. Starfið 
heyrir undir deildarstjóra framkvæmda og þjónustu.

Ábyrgðar og starfssvið
Meðal helstu verkefna má nefna umsjón með kortagrunn-
um vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu og gagnaveitu, gerð um-
hirðu- og þjónustukorta og umsjón með teikningum annara 
mannvirkja sveitarfélagsins. Að auki sinnir starfsmaður al-
mennum skrifstofustörfum, bókhaldsvinnu og þjónustu við 
viðskipavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun er skilyrði
• Reynsla og þekking af notkun Auto-Cad og almenn  
 tölvukunnátta er skilyrði
• Reynsla og þekking á bókhaldsforritinu Navision  
 er kostur
• Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði 
• Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
• Hafi góða þjónustulund og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Um er að ræða fullt starf. Um kaup og kjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og við-
komandi stéttarfélags. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Auður Guðmundsdóttir 
deildarstjóri framkvæmda og þjónustu eða Jón Tryggvi 
Guðmundsson, framkvæmda- og veitustjóri í síma 480 1500 
á skrifstofutíma.

Umsókn þarf að berast í síðasta lagi 13. nóv. n.k. á net-
fangið audurg@arborg.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

 

WE SEEK TO HIRE CHEFS AND KITCHEN HELP. 
EXPERIENCE IN ASIAN COOKING IS PREFERRED.

If you are interested please send us an email to 
nings@nings.is or apply through 

our web site www.nings.is/atvinna

VIÐ LEITUM AF KOKKUM OG 
AÐSTOÐARFÓLKI Í ELDHÚS. 

REYNSLA Í ASÍSKRI MATARGERÐ ÆSKILEG.

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

www.nings.is/atvinna

CHEFS WANTED!
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NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 
Full störf og aukastörf í boði

 
Nings er austurlenskur veitingastaður sem leggur 

metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Krókur – Bílauppboð 
Sala og skoðanir

Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna 
skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifreiðasmið eða bifvélavirkja sem hefur reynslu 
af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka 
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Umsóknir berist í síðasta lagi 6. júní 2011 á netfangið 
johannb@krokur.net

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Baldursson 
(johannb@krokur.net)  sími 522-4610.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum 
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.  
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.  

Krókur – Bílauppboð
Sala og skoðanir
Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að 
sinna skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifvélavirkja eða bifreiðasmið sem hefur 
reynslu af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á 
sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Umsóknir berist í síðasta lagi 20. nóvember 2015 á 
netfangið gisli@krokur.net. Nánari upplýsingar veitir  
Gísli Jónsson (gisli@krokur.net) sími 522-4600.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.

Aðstoðarverkstjórar í vinnslu
og ferskkjötsvinnslu á Akureyri

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matvæla skilyrði

• Reynsla af stjórnun er æskileg

• Sjálfstæð vinnubrögð, stundvísi, skipulagshæfni og frumkvæði

• Góð samskiptahæfni, snyrtimennska og fagleg framkoma 

• Góð almenn tölvukunnátta, sem og íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslustjóri 
á dagvinnutíma í síma 460 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á www.nordlenska.is. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins með 
um 180 starfsmenn að jafnaði. Jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar 
og hlaut fyrirtækið nýlega gullmerki jafnlaunaúttektar PwC til marks um að 
jafnrétti kynjanna er haft að leiðarljósi við launaákvarðanir. 

Norðlenska óskar eftir að ráða tvo 
aðstoðarverkstjóra, annan í vinnslu og hinn 
í ferskkjötsvinnslu. 

Deildarstjóri Hagdeildar
Air Atlanta leitar eftir hæfum starfskrafti í stöðu deildarstjóra hagdeildar

Starfslýsing

Hagdeild flugfélagsins Air Atlanta gegnir veigamiklu 
hlutverki í starfsemi félagsins í því síbreytilega og 
alþjóðlega umhverfi er félagið starfar.

Hlutverk hagdeildar er að annast greiningar á rekstri 
félagsins og veita stjórnendum hagnýtar upplýsingar er 
nýtast við ákvarðanatöku er varðar skilvirkni félagsins. 
Hagdeildin ber jafnframt ábyrgð á áætlanagerð og 
kostnaðareftirliti ásamt því að veita stjórnendum 
stuðning við hagkvæmnigreiningar og áætlanir.

Deildarstjóri heyrir undir forstöðumann hagdeildar.

Helstu verkefni deildarstjóra hagdeildar
• Áætlanagerðir og kostnaðareftirlit
• Stjórnendaupplýsingar
• Þarfagreiningar
• Þróunarverkefni
• Arðsemis- og hagkvæmnigreiningar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í verkfræði, viðskiptafræði, 

tölvunarfræði eða tengdum greinum
• Reynsla af áætlanagerð
• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
• Reynsla af kostnaðareftirliti er kostur
• Góð samskipta- og kynningarhæfni
• Þekking á SQL og Navision bókhaldskerfi er kostur

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Um Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic er einn af stærstu ACMI þjónustuaðilum í heiminum. Við bjóðum uppá sérsniðnar 
lausnir til annar flugfélaga, bæði á farþega- og fraktmarkaði. Núverandi floti félagsins samanstendur af 
17 breiðþotum, af þremur tegundum; Boeing 747-400, Airbus A330-200 og Airbus A340-300.
Við störfum á alþjóðamarkaði en höfuðstöðvar okkar eru staðsettar í Hlíðasmára, Kópavogi.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2015
Nánari upplýsingar og umsóknarform eru á www.airatlanta.is 
- Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

ICELANDIC
TOURIST

STOFA
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Ferðamálastofa óskar eftir að ráða sérfræðing í 100% starf. Starfið heyrir undir 
stjórnsýslu- og umhverfissvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 

SÉRFRÆÐINGUR HJÁ FERÐAMÁLASTOFU

Starfssvið m.a.:

• Vinnur með umhverfisstjóra að mati á umsóknum 

og sinnir ásamt honum umsýslu Ferðamálastofu 

vegna Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.

• Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur 

erindi er varða starfssvið umhverfisstjóra. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Gerð er krafa um háskólamenntun á sviði 

ferðamálafræði, eða aðra menntun sem nýtist  

í starfi. 

Æskilegt er að umsækjendur búi yfir:

• Reynslu af framkvæmdum á sviði ferðaþjónustu 

eða útivistar

• Reynslu af styrkúthlutunum og eftirfylgni við 

styrkúthlutanir

• Reynslu af opinberri stjórnsýslu og vinnu við 

skjalakerfi

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 

til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- 

og skipulagshæfileika.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í 

framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta  

í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg, 

sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og  

úrvinnslu upplýsinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helena 

Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og 

umhverfissviðs  (helena@ferdamalastofa.is), en 

upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að finna  

á samskiptavef stofnunarinnar, www.ferdamalastofa.is.

Umsóknarfrestur og skil á umsóknum er til 

23. nóvember og er óskað eftir því að viðkomandi 

einstaklingur geti hafið störf í janúar. Umsóknir með 

upplýsingum um menntun og starfsferil skulu berast 

með tölvupósti á upplysingar@ferdamalastofa.is eða á 

skrifstofu Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík  

og vera merktar “Sérfræðingur.“ Ekki er um sérstök 

umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum  

verður svarað þegar ákvörðun um  

starfið hefur verið tekin.
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Framkvæmdastjóri 
Golfklúbbs Reykjavíkur

Helstu verkefni:
•	 Daglegur	rekstur	GR	í	umboði	stjórnar.
•	 Ábyrgð	á	fjármálum,	stefnumótun	og	markmiðasetning.
•	 Áætlanagerð,	gerð	ársreikninga,	ársskýrslna	og		
	 upplýsingagjöf	til	stjórnar.
•	 Samskipti	og	samstarf	við	starfsmenn	og	félagsmenn	GR.		

Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri.
•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfi.
•	 Þekking	á	golfíþróttinni	er	æskileg.
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Frumkvæði	og	metnaður	til	að	ná	árangri	í	starfi.
•	 Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku	og	ensku.
•	 Skilningur	á	þjónustuhlutverki	GR	og	gildi	þess	í	öllu	starfi.

Starfsferilsskrár	og	kynningarbréf	skulu	fylgja	umsókn.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	
verið	tekin.

Umsóknum	skal	skilað	á	netfangið	framkvaemdastjori@grgolf.is fyrir 23. nóvember 2015. 
Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	eigi síðar en 1. mars 2016.

Golfklúbbur Reykjavíkur (GR) leitar að framkvæmdastjóra	
Framkvæmdastjóri	stýrir	daglegum	rekstri	GR,	rekstri	golfvalla,	golfskála	og	íþróttastarfi.	GR	er	fjölmennasti	
golfklúbbur	landsins	með	tæplega	3.000	félagsmenn.	Klúbburinn	rekur	tvo	golfvelli,	á	Korpúlfsstöðum	og	í	
Grafarholti.	Þá	rekur	klúbburinn	fjölbreytta	æfingaaðstöðu	fyrir	golf	í	Básum.	Jafnframt	hefur	GR	með	höndum	
kraftmikið	íþróttastarf.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og 
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns í fimm heimsálfum, þar 
af um 500 á Íslandi. 
Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, mötuneyti, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu, gott félagslíf og margt fleira.

Verkefnastjóri 
Starfið:
Marel leitar að verkefnastjóra til að sinna verkefnum 
fyrir kjötiðnað. Starfið felur í sér ábyrgð og stýringu 
söluverkefna frá upphafsfasa til afhendingar. Verkefnin 
eru unnin í nánu samstarfi við sölu- og þjónustunet 
og ytri viðskiptavini Marel. Um er að ræða alþjóðleg 
verkefni í krefjandi umhverfi.

Helstu verkþættir: 
• Verkefnastjórn og framkvæmd verkefna í samræmi við 

verkferla Marel.
• Skipulag verkefna, gerð tímalína, upplýsingamiðlun og 

skýrslugerð um framgang verkefna.
• Gerð og eftirfylgni kostnaðaráætlana og áhættumats.
• Stýring verkefnateymis sem vinnur saman að lausn 

verkefna.
• Stjórnun væntinga og samskipta við viðskiptavini.
• Miðlun upplýsinga þvert á fyrirtækið með fókus á 

stöðugar umbætur.

Hæfniskröfur:
• Tæknimenntun (BS/MS próf ) á háskólastigi.
• IPMA eða sambærilegt nám í verkefnastjórnun er 

kostur.
• Lágmark 3ja ára reynsla sem verkefnastjóri.
• Þekking/reynsla af ferlavinnu, greiningarhæfni og 

áhugi á stöðugum umbótum.
• Reynsla af því að leiða verkefnateymi.
• Reynsla af samskiptum við viðskiptavini og stjórnun 

verkefna.
• Reynsla af matvælaiðnaði er kostur.
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.
• Vera í góðri aðstöðu til að ferðast.

marel.is/jobs

„Það hefur verið mjög gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun og 
framleiðslu til söluferla og markaðs-
greininga, með þarfir viðskiptavinarins 
í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir 
vélaverkfræðingur í 
vöruþróun segir frá 

starfi sínu hjá Marel á 
marel.is/kristin

Umsóknarfrestur og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2015. Einingis 
er tekið við umsóknum á marel.com/jobs. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Benediktsson, 
bjorgvin.benediktsson@marel.com / Marije Pinkert,      
marije.pinkert@marel.com

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um.

Marel er menntafyrirtæki ársins 2015

Bókhald 50%
NordicVisual/Norrænar myndir ehf óska eftir að ráða starfsmann  
í 50% starf við að sjá um að færa bókhald félagsins í samhliða 
öðrum starfsmanni sem sér um fjármál félagsins.

Starfssvið: Færa bókhald félagsins, innlenda og erlenda birgja  
og viðskiptamenn, innheimta, aðstoð við undirbúning árs- og 
árshlutauppgjöra fyrir endurskoðanda, pappírsvinna vegna 
tvísköttunarsamninga vegna umboðsmannakerfi erlendis ásamt 
öðrum verkefnum.

Hæfniskröfur: A.m.k. 3-5 ára reynsla við bókhald, reynsla af 
Navision Financials æskileg en ekki skilyrði, frumkvæði og góð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnátta.

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: agj@nordicvisual.com

GEYSIR
REYKJAVÍK

— Kæru vinir —

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember.

Við erum að leita að jákvæðum 
söludrifnum starfsmanni sem þekkir 

búðina okkar á Skólavörðustíg. 
Í boði er 50-100% starf.

Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá 
og hvaða vinnutími hentar á 

info@geysir.com

Yfirstjórnandi  
(Client System Administrator)

MyTimePlan er leiðandi kerfi í Skýinu fyrir tíma- & kostnaðar-
stjórnun sem auðveldar stjórnendum stýringu mikilvægustu 
auðlindar fyrirtækisins, þ.e.; mannauðnum og stuðlar að 
auknum lífsgæðum og framleiðni. Í dag nota kerfið yfir 80 
fyrirtæki og stofnanir fyrir innlenda og erlenda starfsemi 
sína.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem skilur þarfir 
viðskiptavina okkar og getur sett sig inn í ólíkan rekstur 
þeirra og nýtt þann skilning til að stilla MyTimePlan af á þann 
veg að það hámarki hagnað þess sem það notar.

Til að ná árangri í starfinu þarftu að hafa góða samskipta-
hæfileika, mastera virkni MyTimePlan hugbúnaðarins, hafa 
framúrskarandi rökhugsun, vera skipulagður og drífandi í að 
koma hlutum í framkvæmd og tryggja árangursríka notkun 
MyTimePlan.

Þú verður hluti af hæfileikaríku 10 manna teymi sem vinnur 
sem einn að því að færa fyrirtækjum og stofnunum næstu 
kynslóð af hugbúnaði fyrir tíma- & kostnaðarstjórnun ásamt 
því að taka þátt í uppbyggingu á ört vaxandi fyrirtæki sem 
setur markið hátt.

Ef þú telur þig réttu manneskjuna í starfið þá endilega sendu 
okkur umsókn og ferilskrá á netfangið mytimeplan@
mytimeplan.is. Fullum trúnaði er heitið.
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SÖLUMAÐUR MAZDA 
Sölumaður fyrir nýja og notaða Mazda bifreiðar óskast til starfa 

hjá Brimborg í Reykjavík.  Krefjandi, fjölbreytt og spennandi starf 
fyrir metnaðarfullan og drífandi einstakling. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 13. nóvember 2015

Umsjónaraðili Svansins á Íslandi

UM
HV

ERFISMERKI

172 445 445

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir jákvæðum
og duglegum starfskröftum í eftirfarandi störf:

Framreiðslumaður: Um er að ræða 2-2-3 vaktir

Ráðstefnuþjónn: Morgunvaktir, sjá um fundarsalina

Þjónn í morgunverðarsal: Vaktavinna, ca. 60-70% vinna

Aukafólk á kvöldin og um helgar: Nú eru jólahlaðborðin að byrja og 

árshátíðirnar á fullu og vantar okkur því aukafólk í sal

Hæfniskröfur:

20 ára eða eldri

Snyrtimennska og stundvísi

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Umsóknir sendist á veitingar@grand.is

Grand Hótel Reykjavík | Sigtúni 38 | 105 Reykjavík | www.grand.is

STÖRF Í BOÐI

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

 Laust starf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
•	 Tómstundafræðing	vantar	í	Skólaskjól,		
			lengda viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk.	

Upplýsingar veita  
Ólína Thoroddsen skólastjóri,  
olina@grunnskoli.is og  
Rut Hellenar, ruth@grunnskoli.is  
forstöðukona Skólaskjóls, sími 5959200. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - 
undir http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 

Deildarstjóra vantar
Laus er staða deildarstjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: 
Ábyrgð –Ánægja- Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda 
og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Næsti yfirmaður er aðstoðarleikskólastjóri.

Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra 
verka.

Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði
• Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri 
í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið eyjolfur@audarskoli.is 
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VILTU VINNA Í OKKAR LIÐI ?

Umsóknarfrestur til 20. nóvember og skulu umsóknir sendar á umsokn@papco.is Um er að ræða fullt starf og vinnutími samkvæmt samkomulagi, nánari upplýsingar í síma 587 7788.

Fyrirtækjaþjónusta Papco þjónustar 
fyrirtæki og stofnanir með hreinlætis- og 
rekstrarvörur.

Papco er framleiðslufyrirtæki með 
umhverfisvottun Evrópublómsins og 
leggur mikla áherslu á gæði og þjónustu, 
því er fyrirtækið í sífelldri vöruþróun til að 
mæta kröfum viðskiptavina sinna.

VIÐ ERUM AÐ NÁ MIKLUM ÁRANGRI OG VANTAR ÞIG Í EFTIRTALIN STÖRF HJÁ FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU PAPCO:

 SÖLUFULLTRÚI ÞJÓNUSTU- OG SÖLUFULLTRÚA

SÖLUFULLTRÚI VIÐ AFGREIÐSLU

Reynsla af sölustörfum nauðsynleg, starfið felst í 
sölu á hreinlætis- og rekstrarvörum, öflun nýrra 
viðskiptatengsla og að sinna þeim sem fyrir eru.

Við leitum eftir góðum starfskrafti í verslun og 
símsvörun með góða framkomu og mikla 
þjónustulund.

Reynsla af sölustörfum er æskileg en 
fyrst og fremst er leitað eftir 
duglegum einstaklingi með góða 
framkomu og þjónustulund ásamt því 
að vera laghentur við uppsetningu og 
viðhald á tækjabúnaði.

 
 

VEFSTJÓRI
taktu þátt í mótun nýrra tíma

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík
Umsóknir berist fyrir 16. nóvember n.k. til  umsokn@husa.is

Húsasmiðjan auglýsir eftir vefstjóra. Starf vefstjóra er fjölbreytt, spennandi og krefjandi. 
Vefstjóri mun vinna að heimasíðum Húsasmiðjunnar, Blómavals og Ískrafts. 
Vefstjóri starfar í markaðsdeild og heyrir undir markaðsstjóra og vinnur náið með 
verkefnastjóra vefmarkaðssetningar.

Starfssvið:
•  Þróun á vef Húsasmiðjunnar og tengdra félaga  
• Dagleg umsjón, efnisinnsetning, ritstýring og uppfærsla á vefsvæðum fyrirtækisins
• Umsjón og þróun vefverslunar
• Yfirumsjón með viðhaldi á vöruskrá á vef
• Markaðssetning og samspil heimasíðu og samfélagsmiðla
• Önnur tilfallandi verkefni er tengjast vefmálum, s.s. leitarvélabestun, greiningar o.fl.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af vefumsjón eða sambærilegu starfi er kostur
•  Brennandi áhugi á vefmálum, ásamt sölu og markaðssetningu á netinu
• Gott vald á íslensku og hæfni til að skrifa texta
• Nákvæmni, agi og vönduð vinnubrögð
• Jákvæðni, mikil hæfni í mannlegum samskiptum og sjálfstæð vinnubrögð
• Grunnþekking á virkni leitarvéla, leitarvélabestun og Google Analytics

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:



Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Jarðboranir er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu sem sérhæ�r sig í djúpborunum eftir jarðhita. Félagið á og rekur �ota hátæknibora 
og er með starfsemi víðsvegar um heiminn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að f inna á www.jardboranir.is.

Upplýsingar um starf ið veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í 
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Umsóknir skal senda á 
umsokn@jardboranir.is fyrir 16. nóvember næstkomandi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði, vélfræði eða skyldum greinum
•  Reynsla af áætlanagerð
•  Reynsla af verkefnastjórnun
•  Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi
•  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi
•  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

VERKEFNASTJÓRI VIÐ BORFRAMKVÆMDIR
Jarðboranir leita að öflugum verkefnastjórum í lykilstöður hjá fyrir-
tækinu. Um er að ræða verkefnastjórnun á Íslandi sem og erlendis. 
Í starfinu felast fjölbreytt, umfangsmikil og krefjandi verkefni. 

Erlend verkefni eru í löndum eins og Nýja Sjálandi, Nicaragua, 
Filippseyjum, Malasíu, Indónesíu og Eþíópíu. Unnið er á vöktum í 
fjórar vikur í senn og vaktafrí á Íslandi er fjórar vikur.

Helstu verkefni:
•  Verkefnastjórnun borverkefna
•  Rekstur og áætlanagerð
•  Stjórnun starfsmanna
•  Innkaup og aðfangastjórnun
•  Skipulag borverks
•  Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila á svæðinu

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is

auglýsir stöðu aðgerðastjóra 
í 100% starfshlutfall. 
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.

Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem 
berst fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu 
virt og að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is

Verk- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag, samskipti og efling Ungliðahreyfingar   
 Amnesty (ULH)
• Samfélagsmiðlar ULH
• Kynningar á ULH í framhaldsskólum 
• Aðgerðir ULH
• Gerð fjárhagsáætlunar ULH 
• Skýrslugerð 
• Önnur tilfallandi störf 

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tómstunda - 
 fræði, kennslufræði eða viðburðastjórnun
• Víðtæk reynsla af ungliðastarfi
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Leiðtogahæfileikar
• Góð tölvu- og margmiðlunarkunnátta
• Góð færni í íslensku og ensku
• Sveigjanleiki á vinnutíma 
• Áhugi á mannréttindamálum
 
Við bjóðum
• Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
• Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
• Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember 2015. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Upplýsingar um starfið veitir Anna í gegnum tölvupóst  
al@amnesty.is.

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
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Skíðasvæðin eru líflegur vinnustaður, störfin fjölbreytt og oft á tíðum í mjög 
krefjandi umhverfi. Góður andi ríkir á vinnustaðnum sem er í fögru fjallaumhverfi 
og fersku fjallalofti.

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 23. nóvember og verður ráðið í störfin sem fyrst.
Umsækjendur sendi ferilskrá og rök fyrir ráðningu á magnus@skidasvaedi.is. Nánari upplýsingar 
veitir Magnús Árnason, framkvæmdastjóri Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins í síma 892 1679.

Skíðagæslumaður óskast í Bláfjöll
Helstu verkefni
• Að tryggja almennt öryggi í fjallinu, forvarnir og eftirlit, merkingar 
 á skíðaleiðum og snjóflóðaeftirlit. 
• Fyrsta hjálp og flutningur slasaðra úr fjalli og niður í skála.

Hæfniskröfur
• Skíðagæslumaður (Ski Patrol) þarf að hafa góða skíðakunnáttu 
 og fyrstu hjálpar þekkingu (WFR eða sambærilegt).
• Haldgóð kunnátta í snjóflóðafræðum og snjóflóðaleit er skilyrði 
 og reynsla af vélsleðaakstri æskileg.

Um er að ræða áhugavert starf fyrir þá sem hafa gaman af snjó og útiveru í alls kyns veðri. 
Starfshlutfall er 100% og gera má ráð fyrir talsverðri yfirvinnu. Ráðningartími frá 1. desember til 15. maí.

Einnig vantar skíðagæslumenn í hlutastörf, bæði í Bláfjöll og Skálafell.

Vélaeftirlitsmaður í Bláfjöll
Helstu verkefni og hæfniskröfur
• Yfirumsjón með Kónginum, hröðustu stólalyftu landsins. 
• Ábyrgð á viðhaldi, öryggismálum og þjálfun starfsmanna á lyftuna. 
 Viðkomandi fær góða þjálfun á lyftuna á fyrstu mánuðunum.
• Utan háannatímabils sér vélaeftirlitsmaður um almennt viðhald á fasteignum skíðasvæðanna.

Umsækjandi þarf að vera þjónustulundaður, góður í mannlegum samskiptum, handlaginn og vinnusamur. 
Gott er að vera ekki lofthræddur. Rafvirkjamenntun eða önnur menntun kostur en ekki skilyrði.

Um 100% starf er að ræða allan ársins hring. Starfið er tímabundið afleysingastarf til 30. apríl 2017 
og viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Hlutastörf á skíðasvæðum
Skíðasvæðin vilja bæta við sig hressu og duglegu starfsfólki í margvísleg hlutastörf. Aðeins er unnið 
þegar er opið og velur fólk sér sjálft hvaða daga það vinnur.

Viltu vinna í fersku fjallalofti?

PIPA
R

\TBW
A

 • SÍA
 • 155331

Starfsmaður á lager
Rafkaup óskar eftir að ráða til sín starfsmann á lager.  
Starfslýsing:
Í starfinu felast öll almenn lagerstörf, s.s. afgreiðsla pantana, vörumóttaka, áfyllingar og fleira. Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00 - 17:00. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla sem nýtist í starfi • Sjálfstæð vinnubrögð • Góð þjónustulund • Stundvísi • Gott skipulag

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð. Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.  
Æskileg er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist á atvinna@rafkaup.is fyrir 13. nóvember 2015 - Um framtíðarstarf er að ræða. 

Sérkennsluráðgjafi - Þjónustu- og þekk-
ingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga – Reykjavík

Sérkennsluráðgjafi 
Laust er til umsóknar 100% starf sérkennsluráðgjafa hjá 
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga. Um er að ræða afleysingu frá  
1. desember 2015 til 1. desember 2016. 

Helstu verkefni: 
• Mat og ráðgjöf á félagsfærni, samskiptum,  
 tilfinningafærni og námstækni.
• Mat og kennsla á hjálpartæki.
• Ráðgjöf, fræðsla, kynningar og upplýsingamiðlun fyrir  
 kennara, starfsfólk, nemendur skóla, aðstandendur,  
 þjónustuaðila og samfélag. 
• Þátttaka í rannsóknarvinnu og þróun nýjunga 
 og umbótaverkefnum.

Hæfniskröfur: 
• Kennsluréttindi, þroskaþjálfi, iðjuþjálfi eða  
 sambærileg menntun.
• Framhaldsmenntun á sviði sérkennslufræða.
• Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði, sveigjanleiki  
 og frumkvæði í starfi.

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi. Umsókn skal fylgja 
ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur.

Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember 2015.

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
thorbjorg@midstod.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðstöfun starfsins liggur fyrir. Nánari upplýsingar veitir 
Þorbjörg Gunnarsdóttir í síma 545 5800. 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga, Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík
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Aðstoðarlæknir
Laus er til umsóknar staða aðstoðarlæknis í 6-12 
mánuði, starfshlutfall 100%. Starfið er laust frá 
1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi.

Einnig vantar aðstoðarlækni til afleysinga sumarið 2016, í 3 mánuði.
Upplýsingar veitir Haraldur Erlendsson forstjóri og yfirlæknir, 
haraldur@heilsustofnun.is, sími 483 0300.

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: Heilsustofnun - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@heilsustofnun.is.

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Heilsustofnun er sérhæfð endurhæfingarstofnun og sinnir heildrænni, þverfag-
legri endurhæfingu. Markmið endurhæfingar miðar að því að skjólstæðingur nái 
eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og unnt er.

Grænumörk 10 - 810 Hveragerði
Sími 483 0300 - heilsa@heilsustofnun.is

Heilsustofnun NLFÍ

Helstu verkefni og ábyrgð
Deildarstjóri hjúkrunar stjórnar og ber ábyrgð á daglegum 
rekstri hjúkrunar á Heilsustofnun.  Um er að ræða fjölbreytt 
starf þar sem unnið er í nánu þverfaglegu samstarfi við aðrar 
fagstéttir og fagmennska er höfð að leiðarljósi.  

Hæfnikröfur
•  Framúrskarandi samskiptahæfni  
    og sjálfstæði í starfi
•  Faglegur metnaður 
•  Íslenskt hjúkrunarleyfi
•  Fimm ára starfsreynsla
•  Stjórnunarreynsla æskilegUpplýsingar veitir Margrét Grímsdóttir framkvæmdastjóri 

hjúkrunar, margretg@heilsustofnun.is, sími 483 0300. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember 2015. Umsóknir 
með ferilskrá sendist til: Heilsustofnun - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@heilsustofnun.is.

Heilsustofnun er sérhæfð endurhæfingarstofnun og sinnir heildrænni, 
þverfaglegri endurhæfingu. Markmið endurhæfingar miðar að því að 
skjólstæðingur nái eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri færni 
og unnt er.

Laus er til umsóknar staða deildarstjóra hjúkrunar, starfshlutfall 80%. 
Staðan er laus frá 1. janúar 2016 eða samkvæmt samkomulagi.

Deildarstjóri hjúkrunar

VIÐSKIPTAFULLTRÚI
Við hjá Faktoríu leitum að nýjum viðskiptafulltrúa. Faktoría er  
ungt og framsækið fjármögnunarfyrirtæki sem býður lausn í 
skammtímafjármögnun fyrirtækja og aukinn sveigjanleika í rekstri  
þeirra. Faktoria veitir starfsmönnum sínum góða starfsaðstöðu  
og árangurstengingu í starfi.

Hæfniskröfur viðskiptafulltrúa
• Háskólanám eða sambærileg reynsla sem nýtist í starfi
• Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af sölu
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Metnaður, frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Umsóknir skal senda á faktoria@faktoria.is fyrir 15. nóvember.

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi skal fylgja umsókn. Sendið fyrirspurnir  
um nánari upplýsingar á póstfangið faktoria@faktoria.is.

Hlíðasmári 4   |   201 Kópavogi   |   415 8900

NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 
Full störf og aukastörf í boði

 
Nings er austurlenskur veitingastaður sem leggur 

metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Krókur – Bílauppboð 
Sala og skoðanir

Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna 
skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifreiðasmið eða bifvélavirkja sem hefur reynslu 
af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka 
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. 

Umsóknir berist í síðasta lagi 6. júní 2011 á netfangið 
johannb@krokur.net

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Baldursson 
(johannb@krokur.net)  sími 522-4610.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum 
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.  
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.  

Krókur – Bílauppboð
Sala og skoðanir
Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að 
sinna skoðunum og bifreiðasölu.

Óskað er eftir bifvélavirkja eða bifreiðasmið sem hefur 
reynslu af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á 
sölu bifreiða.

Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Umsóknir berist í síðasta lagi 20. nóvember 2015 á 
netfangið gisli@krokur.net. Nánari upplýsingar veitir  
Gísli Jónsson (gisli@krokur.net) sími 522-4600.

Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrir í sölu ökutækja í gegnum
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og 
fjármögnunarfyrirtæki landsins.

Aðstoðarverkstjórar í vinnslu
og ferskkjötsvinnslu á Akureyri

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf sem fyrst. 
Um framtíðarstörf er að ræða.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matvæla skilyrði

• Reynsla af stjórnun er æskileg

• Sjálfstæð vinnubrögð, stundvísi, skipulagshæfni og frumkvæði

• Góð samskiptahæfni, snyrtimennska og fagleg framkoma 

• Góð almenn tölvukunnátta, sem og íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslustjóri 
á dagvinnutíma í síma 460 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember 2015. 
Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á www.nordlenska.is. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins með 
um 180 starfsmenn að jafnaði. Jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar 
og hlaut fyrirtækið nýlega gullmerki jafnlaunaúttektar PwC til marks um að 
jafnrétti kynjanna er haft að leiðarljósi við launaákvarðanir. 

Norðlenska óskar eftir að ráða tvo 
aðstoðarverkstjóra, annan í vinnslu og hinn 
í ferskkjötsvinnslu. 



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðumaður Fjölmenn.seturs Velferðarráðuneytið Ísafjörður 201511/1149
Líffræðingur Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201511/1148
Gagnagrunnstjóri Fiskistofa Hafnarfjörður 201511/1147
Tölvunarfræðingur Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201511/1146
Doktorsnemi í stofnfrumuranns. HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201511/1145
Verkefnisstjóri HÍ, vísinda- og nýsköpunarsvið Reykjavík 201511/1144
Matreiðslumaður Tollstjóri Reykjavík 201511/1143
Skjalastjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201511/1141
Deildarstjóri eigna- og innkaupa Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201511/1140
Skrifstofustjóri rekstrarsviðs Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201511/1139
Forritari NorType Samgöngustofa Reykjavík 201511/1138
Prófstjóri bóklegra flugprófa Samgöngustofa Reykjavík 201511/1137
Læknakandídatar  LSH, Sjúkrahúsin á Ak. og Akranesi Ýmsir staðir 201511/1136
Lífeindafræðingur LSH, ónæmisfræðideild Reykjavík 201511/1135
Hjúkrunarfræðingur LSH, endurhæfingargeðdeild Kleppi Reykjavík 201511/1134
Iðjuþjálfi LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201511/1133
Hjúkrunarfræðingar LSH, líknardeild Kópavogur 201511/1132
Sjúkraliðar LSH, líknardeild Kópavogur 201511/1131
Sérfr.læknar í lyflækn. krabbam. LSH, lyflækningar krabbameina Reykjavík 201511/1130
Sérfræðilæknir í krabbam.lækn. LSH, geislameðferðard. krabbameina Reykjavík 201511/1129
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201511/1128
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201511/1127
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bæklunarsk.d. Reykjavík 201511/1126
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Austurlandi Eskifj./Egilsst. 201511/1125
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngud. húð- og kynsjúkdóma Reykjavík 201511/1124
Ljósmóðir LSH, göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201511/1123
Deildarlæknar LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1122
Talmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201511/1121
Hjúkrunarfræðingur LSH, skilunardeild Reykjavík 201511/1120
Sérnámsstaða í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarn./Akran.201511/1119

 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
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Við leitum að sölumanni í verslanir Sindra á höfuðborgarsvæðinu 
við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. Starfið felur í sér 
tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  
 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 80 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sindri óskar 
eftir sölumanni

Upplýsingar um starfið veitir 
Þórður M. Kristinsson 
í síma 575 0000 eða thk@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað 
fyrir 20. nóvember. 

 |  Skútuvogi 1  |  Viðarhöfða 6  |  Bæjarhrauni 12  | 

Linux kerfisrekstur
RVX óskar eftir að ráða sjálfstæðan og öflugan einstakling til að vinna í krefjandi og skemmtilegu Linux umhverfi.
Rík áhersla er lögð á traust vinnubrögð og áreiðanleika.

Starfssvið

•
•
•
•

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•
•

Menntun á sviði upplýsingatækni
Reynsla af Linux kerfisumsjón
Scripting reynsla í Python/Bash
Red Hat gráða er kostur
Lipurð í samskiptum og færni til vinna undir álagi
Góð enskukunnátta

Rekstur og viðhald á Linux kerfum
Stýring og umsjón gagna á stórum netskrám
Rekstur og endurbætur á DNS / DHCP / NFS o.fl.
Þjónusta á sviði upplýsingatækni við framleiðslu kvikmynda

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Sigfússon í síma 527 3330. Umsóknarfrestur er til 16. nóvember nk. 
Umsókn ásamt starfsferilskrá skal senda á jobs@rvx.is

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

RVX er framsækið og
öflugt framleiðslufyrirtæki
í kvikmyndaiðnaði sem
hefur haslað sér völl
í erlendum sem innlendum
verkefnum. Upplýsingatækni
er mikilvægur hlekkur
í starfsemi RVX.

Nánari upplýsingar
á www.rvx.is

Innkaupastjóri
Mekka Wines & Spirits leitar að skemmtilegum samstarfs- 
félaga sem hefur brennandi áhuga á vörustjórnun og sér 
glasið alltaf hálffullt. Í boði er tímabundin vinna við spennandi 
og krefjandi verkefni á sviði vörustjórnunar. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Innkaup og innkaupaáætlanir
• Kostnaðaverðsútreikningar
• Skipulagning flutningsmála
• Samskipti við birgja og flutningsaðila

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið og/eða mikil reynsla 
   af vörustjórnun
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Nákvæmni, samviskusemi og skipulögð vinnubrögð
• Mjög góð excel færni og þekking á AGR innkaupakerfi 
   kostur 
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði

Við bjóðum: 
• Samkeppnishæf og árangurstengd laun 
• Frábæra vinnuaðstöðu, hvetjandi vinnuumhverfi og 
   skemmilegan starfsanda

Um er að ræða afleysingar fyrir allt árið 2016 og er því tilvalið 
tækifæri til auka við reynslu og þekkingu.  
Áhugasamir vinsamlega sendið inn ferilskrá (ásamt mynd) og 
kynningarbréf á netfangið umsokn@mekka.is. 
Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2015.

Kynntu þér fyrirtækið og vörubreidd okkar á www.mekka.is

Ekki flaska á þessu !

RAFVIRKI &
RAFEINDAVIRKI
ÓSKAST

VILJUM RÁÐA RAFVIRKJA  OG RAFEINDAVIRKJA 
TIL FRAMTÍÐARSTARFA  
UMSÓKNIR SENDIST Á PÓSTFANGIÐ 
arvirkinn@arvirkinn.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

110 millj.Verð:

Glæsileg „penthouse“ íbúð að stærð 188,5

Þakherbergi með útgengi á pall

Sjávarútsýni / Stæði í bílakjallara

Vandað efnisval og glæsileg hönnun

Lyftuhús / húsvörður / öryggismyndavélar

Penthouse íbúð
Vatnsstígur 19
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4 STÖRF Í TÖLVULISTANUM

Tölvulistinn er í stöðugum vexti um allt land.  
Leitum að hæfileikaríkum og þjónustulunduðum 
sölufulltrúum og verslunarstjórum til að bætast í hópinn. 

Hvetjum áhugasama af báðum kynjum til þess að 
fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar tl.is

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT OG Á AKUREYRI
Óskum eftir að ráða tæknilega sterkan sölufulltrúa sem er 
þjónustulundaður og leysir verkefni sín af samviskusemi og jákvæðni.   
 
SÖLLUFULLTRÚI Í FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTU
Leitum að sölufulltrúa í þjónustu og öflun nýrra viðskiptavina á 
fyrirtækjasvið okkar.  Æskilegt að umsækjendur hafi góða sölureynslu 
og þekkingu á tölvuþörfum fyrirtækja. 

VERSLUNARSTJÓRI Á SELFOSSI
Höfum áhuga á að ráða traustan og áreiðanlegan verslunarstjóra fyrir 
Tölvulistann og Heimilistæki á Selfossi. Stjórnunarhæfileikar og rík 
þjónustulund eru æskilegir kostir.  

 

  

 

Rekstrarstjóri óskast til starfa til að sjá um daglegan rekstur hjá Finna Hotel á Hólmavík. 
Um er að ræða 21 herbergja hótel í 2 einingum á Hólmavík. Við leitum af einstaklingi með 
daglegan rekstur hótelsins í huga, sem og viðhald og umsjón fasteignarinnar auk annarra 

tilfallandi verka. 

Manneskja með frumkvæði og metnað, hæfni í mannlegum samskiptum, dugnað og lipurð 
kemur einungis til greina. Enskukunnátta er skilyrði og reynsla af hótelstarfi er kostur. Um 

framtíðarstarf er að ræða. 

Þarf að geta hafið störf sem allra fyrst, umósknarfrestur til og með 23. Nóvember. 

Umsóknir sendist á  jobs@finnahotel.is 

 

 

 
 

 

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

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

gluggar@solskalar.is

Fossakot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólinn Fossakot í Grafarvogi
óskar eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 13. nóvember,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leiðbeinendum
Leikskólakennurum

Rafvirki eða vélvirki
Héðinn Schindler lyftur ehf. 

óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja

Starfssvið: 
Eftirlit, viðgerðir og uppsetningu á lyftum og rennistigum.
Einnig önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar og hæfniskröfur:
Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði.  
Tölvukunnátta, nákvæm og skipulögð vinnubrögð.  
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfsstætt, hafa góða  
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist á schindler@schindler.is.

Fósturforeldrar - fósturbörn
Hefur þú áhuga á að gerast fósturforeldri?

Barnaverndarstofa leitar að fólki sem er reiðubúið að 
sækja um leyfi til að taka börn í fóstur og að taka þátt í 
sérstakri þjálfun því til undirbúnings. 

Um getur verið að ræða tímabundið og/eða varanlegt 
fóstur. 

Æskilegt er að fósturheimili séu í eða í námunda við 
þéttbýli. Ýmis reynsla og menntun, einkum á sviði 
umönnunar barna, getur komið að góðu gagni.
  
Nánari upplýsingar eru veittar á Barnaverndarstofu
sími: 530 2600 eða netfang: bryndis@bvs.is. 

Einnig er hægt að afla sér upplýsinga um umsóknarferli  
og hlutverk fósturforeldra á http://www.bvs.is
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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 – Ræstingar

Innkaupadeild Hafnarfjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í 
ræstingar fyrir ýmsar stofnarnir bæjarins. Verkefnið felst í 
að ræsta stofnarnir Hafnarfjarðarbæjar auk þess að leggja 
til allra hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar á þeim.

Samningstími er 4 ½ ár auk ákvæða um framlengingu.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á heimasíðu  
Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is, endurgjalds-
laust.

Tilboðum skal skila eigi síður en kl. 11:00 þann 3. desember 
2015, í Þjónustuver Hafnarfjarðar, við Strandgötu 6,  
220 Hafnarfirði.

Lagning ljósleiðara í Fljótum 
og Flókadal/Haganesvík

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur borist umsókn frá 
Mílu hf. um framlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu, vegna 
lagningar ljósleiðara frá símstöðinni í Ketilási í Fljótum 
(fyrri áfangi) og í Flókadal við Haganesvík og í Norður-
Fljótum (síðari áfangi), á grundvelli ákvörðunar PFS nr. 
40/2014. Í framkvæmdinni felst:

a) Fyrri áfangi: Lagning ljósleiðarakerfis að 27   
 tengistöðum, heimilum og fyrirtækjum, í Fljótum,  
 samhliða hitaveitulögn á vegum sveitarfélagsins  
 á árinu 2015.
 Seinni áfangi: Lagning ljósleiðarakerfis að 20  
 tengistöðum, heimilum og fyrirtækjum í  Flókadal  
 við Haganesvík og í Norður-Fljótum.
b) Um er að ræða heimtauganet, þ.m.t. nauðsynlega  
 stofnnetshluta, samtals 46.120 km að lengd.
c) Verklok eru áætluð á árinu 2016.

Nánari upplýsingar um framkvæmdina, þ.m.t. uppdráttur 
af fyrirhugaðri lagnaleið er að finna á heimasíðu PFS, 
www.pfs.is .

Við framkvæmdina hyggst Míla leggja til 250.000 kr. fyrir 
hverja heimtaug til viðbótar við 250.000 kr. framlag 
notanda/sveitarfélags. Umsókn Mílu tekur því til 
endurgjalds úr jöfnunarsjóði alþjónustu sem nemur þeim 
kostnaði sem er umfram 500.000 kr. framlag fyrrgreindra 
aðila, á hverja heimtaug.

PFS auglýsir eftir mögulegum áhuga annarra aðila á því 
að byggja upp og reka ljósleiðaranet á svæðinu með 
sömu skyldum og hvíla á alþjónustuveitanda. Skulu slíkir 
aðilar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) Hafa tilkynnt PFS um fjarskiptastarfsemi.
b) Hafa haldgóða reynslu af byggingu og rekstri  
 ljósleiðarakerfa.
c) Leggi fram raunhæfa áætlun um framkvæmd   
 verksins, með upplýsingum um hvernig verkið verði  
 unnið, verkáætlun og tæknilegri högun ljósleiðar- 
 kerfisins.

Áhugasamir aðilar skulu senda svar til PFS á netfangið 
gudmunda@pfs.is fyrir kl. 12:00 þann 21.11.2015. Í 
svarinu skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk 
upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Lagning ljósleiðara  
í Húnaþingi vestra

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur borist umsókn frá 
Mílu hf. um framlag úr jöfnunarsjóði alþjónustu vegna 
lagningar ljósleiðara í Húnaþingi vestra á grundvelli 
ákvörðunar PFS nr. 40/2014. Í framkvæmdinni felst:

a) Lagning ljósleiðarakerfis að 72 tengistöðum,   
 heimilum og fyrirtækjum, í Húnaþingi vestra,   
 samhliða hitaveitulögn á vegum sveitarfélagsins,  
 að flestum bæjum.
b) Um er að ræða heimtauganet, þ.m.t. nauðsynlega  
 stofnnetshluta, samtals 89.767 km að lengd.
c) Verklok eru áætluð á árinu 2016. 

Nánari upplýsingar um framkvæmdina, þ.m.t. uppdrátt af 
fyrirhugaðri lagnaleið er að finna á heimasíðu PFS, 
www.pfs.is. 

Við framkvæmdina hyggst Míla leggja til 250.000 kr. fyrir 
hverja heimtaug til viðbótar við 250.000 kr. framlag 
notanda/sveitarfélags. Umsókn Mílu tekur því til 
endurgjalds úr jöfnunarsjóði alþjónustu sem nemur þeim 
kostnaði sem er umfram 500.000 kr. framlag fyrrgreindra 
aðila, á hverja heimtaug.

PFS auglýsir eftir mögulegum áhuga annarra aðila á því 
að byggja upp og reka ljósleiðaranet á svæðinu með 
sömu skyldum og hvíla á alþjónustuveitanda. Skulu slíkir 
aðilar uppfylla eftirtalin skilyrði: 

a) Hafa tilkynnt PFS um fjarskiptastarfsemi.
b) Hafa haldgóða reynslu af byggingu og rekstri  
 ljósleiðarakerfa.
c) Leggi fram raunhæfa áætlun um framkvæmd   
 verksins, með upplýsingum um hvernig verkið verði  
 unnið, verkáætlun og tæknilegri högun ljósleiðar- 
 kerfisins.

Áhugasamir aðilar skulu senda svar til PFS á netfangið 
gudmunda@pfs.is fyrir kl. 12:00 þann 21.11.2015. Í 
svarinu skal koma fram nafn og kennitala aðila, auk 
upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á.

Útboð

Húsfélagið Háaleitisbraut 44-50 óskar eftir  
tilboði í viðhaldsvinnu á múr og gluggum.  
Aðeins er óskað eftir tilboðum frá iðnmeisturum.  
Ítarlegt ástandsmat hefur farið fram á húsinu 
en óska má eftir gögnum hjá friggz@simnet.is. 
Tilboð skal einnig senda á sama netfang.  
Frestur til að skila inn tilboðum er til 28. nóvember 
2015 en gera má ráð fyrir að framkvæmdir hefjist 
vorið 2016.

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Útboð
Fjarðabyggð fyrir hönd Sorpstöðvar Fjarðabyggðar 
óskar eftir tilboðum í verkið:

Meðhöndlun úrgangs 
Sorphirða, rekstur söfnunarstöðva, móttökustöð, �utningar, 
meðhöndlun til endurvinnslu og urðun.

Verkið felst í sorphirðu við heimili og starfsmannaaðstöðu fyrirtækja 
i Fjarðabyggð. Rekstri urðunarstaðar, söfnunarstöðva í 
þéttbýliskjörnum og móttökustöð á Reyðar�rði og ráðstöfun 
endurvinnsluúrgangs. Einnig möguleika á söfnun og meðhöndlun 
lífræns úrgangs.

Væntanlegir bjóðendur eru hvattir til að kynna sér staðhætti á 
söfnunarstöðvum, móttökustöð og urðunarstað fyrir tilboðsgerð.

Að Sorpstöð Fjarðabyggðar stendur sveitarfélagið Fjarðabyggð. 

Útboðsgögn verða send út á stafrænu formi í tölvupósti frá og 
með �mmtudeginum 5. nóvember 2015. Beiðni um útboðsgögn 
skal senda á netfangið valgeir@mannvit.is. Í beiðni skal koma frá 
nafn, heimilsfang netfang og símanúmer bjóðanda. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Mannvits í Molanum, Hafnargötu 2 
Reyðar�rði �mtudaginn 26. nóvember 2015 fyrir kl 14:00, þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

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.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Umsóknir um styrki 
til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi.

Alþingi auglýsir tvo styrki til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi. Styrkjum þessum er ætlað að  
stuðla að rannsóknum á hlutverki Alþingis í lýðræðisskipan Íslands, verkefnum þingsins og starfsemi 
þess almennt. Rannsóknir þessar eru ekki bundnar við tilteknar fræðigreinar.

Styrkir eru veittir til einstaklinga sem vinna að lokaverkefni til meistaranáms, að lágmarki 30 ETCS einingar, við íslenska eða  
erlenda háskóla.
 Hver styrkur nemur 250.000 krónum.
Styrkur er greiddur út í tvennu lagi. Helmingur er greiddur út þegar rannsóknaráætlun verkefnisins hefur verið samþykkt af 
leiðbeinanda og lokagreiðsla fer fram þegar verkefni hefur verið skilað. 

Í umsókn um styrk skal eftirfarandi koma fram:
a. Nafn, heimilsfang og tölvupóstfang umsækjanda.
b. Lýsing á viðfangsefni  rannsóknarinnar og á hvern hátt hún er fallin  til að varpa ljósi á umfjöllunarefnið (200-500 orð).
c. Tímaáætlun um framvindu.
Umsókn skal fylgja ferilskrá umsækjanda og samþykki leiðbeinanda fyrir rannsókninni sem lokaverkefni.

Gert er ráð fyrir að Alþingi fái kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar auk prentaðs eintaks af henni. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember nk. Umsókn skal send á netfangið heidrunp@althingi.is

Náms- og rannsóknarstyrkur
Framlengdur umsóknarfrestur

Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2015.  
Styrkurinn nemur 1.200.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknarverk- 
efni til lokaprófs á háskólastigi. Verkefnið skal tengjast Suður- 
landi og þjóna ótvíræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi 
fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Styrkumsóknir sendist til asmundur@fraedslunet.is eða 
sigurdur@hfsu.is 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember næstkomandi. 
Nánari upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Kjötvinnslan Krás - 800 Selfossi

Sími 864 8090 snorri@fasteignasalan.is
Snorri Sigurfinnsson,  lögg. fasteignasali
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Fasteignasalan Bær kynnir: KRÁS, kjötvinnsla á Selfossi. 
Fyrirtækið er í eigin húsnæði. Traustur áratuga rekstur. Mikil fag
þekking og gæði til staðar.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson,  
lögg. fasteignasali, sími 864 8090 eða snorri@fasteignasalan.is

ÓSKAST TIL LEIG U
Fullbúið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði óskast til 

leigu fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu

20197 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.  
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 
ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2.800 fermetrar. 
Húsnæðið er hefðbundið skrifstofu- og þjónustuhúsnæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is  mánudaginn, 9. nóvember, 2015.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20197 skulu sendar á  
netfangið utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa.  Fyrirspurnarfrestur rennur út 30. nóvember nk 
en svarfrestur er til og með 3. desember nk.

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu er þjónustustofnun 
fyrir alla íbúa á höfuðborgarsvæðinu og því skiptir stað-
setning stofnunar, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og 
almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.  
 
Einnig skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé 
sveigjanlegt.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit 
til leiguverðs, stærðar húss og skipulags þess út frá 
fyrirhugaðri starfsemi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda 
bílastæða.

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

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 8. desember 
2015. Merkja skal tilboðin; nr. 20197 – Leiga á húsnæði 
fyrir Sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda  
eftirfarandi upplýsingar:
•   Afhendingartíma húsnæðis
•   Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
•   Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
•   Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
•   Húsgjöld
•   Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
•   Tilvísun í gildandi aðalskipulag.

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

Kópavogsbær óskar eftir þriggja til 
fimm herbergja íbúðum til langtímaleigu 
frá og með 1. desember 2015.
Upplýsingar um íbúðir óskast sendar 
til Ágústs Steindórssonar á netfangið 
agust@kopavogur.is fyrir 15. nóvember 
næstkomandi.

Leiguíbúðir 
óskast

kopavogur.is

 

 

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. 

Mjög fallegt og vel skipulagt 176,3 fm raðhús með bílskúr við 
Sæviðarsund. Húsið er á einni hæð auk geymslu í kjallara. 
Sérstaklega fallegur gróinn garður. Glæsilegar stofur með 
arni. Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. Eignin verður sýnd 
sunnudaginn 8.nóvember milli kl. 12:00 og kl. 12:45.
V. 49,5 m. 9011

Góð 56,8 fm íbúð á 1. hæð við Vallarás. Íbúðin skiptist m.a. í 
hol, stofu, herbergi, eldhús og baðherbergi.  Eldhúsið er opið 
inní stofuna. Úr stofu er gengið út í garð. Íbúðin er laus strax.
 V. 19,9 m. 9098

Sæviðarsund 12 104 Rvk.

Vallarás 3 110 Rvk.

OPIÐ HÚS

sunnudag

Sala fasteigna frá

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

Álfatún 19, Kópavogur
– 4ra herb. + bílskúr.

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð ásamt inn-
byggðum bílskúr í fallegu fjórbýlishúsi, staðsettu Fossvogsmegin í 
Kópavogi. Þrjú svefnherbergi. Rúmgóð stofa með útgengi út á 
suðurverönd og fallegan garð. Einstakt umhverfi með fallegum gróðri 
og góðri aðstöðu fyrir börn. Göngufæri í Snælandsskóla og hið fallega 
íþróttasvæði HK, íþróttahús og fl. Einstakar gönguleiðir. Heiðrún og 
Jón Egill á bjöllu. Verð: 40,9 millj.  Uppl. veita Bárður H. Tryggvason í 
s: 896-5221 eða Ingólfur Gissurarson lögg. Fasteignasali s: 588-4477.

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnud. 8. nóv.  milli kl.  13:00-14:00.

Save the Children á Íslandi



Þorrasalir 1-3  

Verð : 33,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 7.nóv. kl.14:00-14:30

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 

Frábært útsýni yfir golfvöll GKG 

og til sjávar í vestur 

Rúmgóð herbergi 

Vönduð eldhúsinnrétting 

Þvottahús innan íbúðar 

 Kirkjuteigur 33

Verð : 52,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 10.nóv. Kl.17:30-18:00

Glæsilega og mikið uppgerða 

hæð við Kirkjuteig 

135 fm 4/5 herbergja 

Öll nýlega endurnýjuð

Skólp og dren endurnýjað 

Nýlegir gluggar
Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Perlukór 3A

Verð : 49,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 7.nóv. kl.13:00-14:00

Sérhæð í þríbýli að stærð 150,4 fm 

stæði í bílakjallara 

Möguleiki á fimmta svefnherberginu 

Opið eldhús og stofa 

Eign sem hefur verið vandað til 

Mikið útsýni  

Víðigrund 45
falinn gullmoli

Verð : 89,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-14:00

Glæsileg einbýlishús á 2 hæðum að stærð 274,2 fm
Auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm
Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi
Hjónaherbergið búið til úr 3 herbergjum gert að svítu
Eldhúsið endurnýjað árið 2008 - Tvöfaldur bílskúr
Einstök staðsetning sunnanmegin í Fossvogsdal
Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu
Rut Káradóttir sá um innanhúshönnunina þegar 
húsið var endurbætt árið 2008

Verð frá: 32,9 millj.

SÖLUSÝNING
sunnudaginn 8.nóv. kl.14:00-15:00

Um er að ræða 2ja - 5 herbergja íbúðir á bilinu 
80-147 fm með stórum suður svölum / verönd
Húsin eru einkar viðhaldslétt einangruð og 
klædd að utan, gluggar eru ál tré
Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði 
í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar 
og fullbúnar án gólfefna 
skv. skilalýsingu

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Mávanes 16

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-13:30

Stórt einbýlishús með mikla möguleika  

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað 

sunnan megin á Arnarnesinu 

Eignin er skráð 313 fm, laust fljótlega 

Komin er tími á ákveðnar endurbætur

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

spennandi tækifæri 

TILBOÐ ÓSKAST

Vel skipulögð íbúð á Grandavegi 47 

Hús ætlað fyrir 60 ára og eldri 

2ja herbergja 73,6 fm 

Góðar yfirbyggðar svalir

Grandavegur

Verð : 27,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Hraungata 3 

Bókaðu skoðun:

Davíð Jónsson, aðstm. fasteignasala
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Stíflusel 1

Verð : 29,7 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 8.nóv. kl.13:00-13:30

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð

Alls 113 fm með stórri geymslu  

og þremur svefnherbergjum

Stór stofa m nýlegu parketi, 

útgengt á S-svalir

Nýleg eldhúsinnrétting 

Hús nýmálað að utan

Bókaðu skoðun:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Um helmingur íbúða seldur

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Opið hús í Mánatúni 7-17 
sunnudaginn 8. nóvember milli kl. 13 og 14

Íbúðir í Mánatúni 7-17
- Fjölmargar íbúðir tilbúnar til afhendingar

• 3ja-4ja herb íbúðir á bilinu 110 -186 fm.
• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.

Rúmlega helmingur íbúða í Mánatúni 7-17 er seldur

www.manatunid.is

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

Sala fasteigna frá

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

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU: Markús KE 177 (1426) 

Um er að ræða dragnótabátinn Markús sem er 29,65 metra að mestu 
lengd og 5,9 metrar að breidd smíðaðan úr stáli hjá Vélsmiðju 
Seyðisfjarðar árið 1975 með Caterpillar aðalvél 526 kW frá 1987.
Skipið er með bógskrúfu og vel útbúið til dragnótaveiða.  
Verð 19 milljónir.
Frekari upplýsingar veitir Snæbjörn Ólafsson í síma 8940361 eða 
snae@vidskiptahusid.is

Gullfallegt endaraðhús á einni hæð með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðri stofu með mikilli lofthæð, eldhúsi með eikarinnrétt- 
ingum, steini á borðum og rými fyrir eldhúsborð, aflokuðum 
grónum garði með palli og bílskúr á frábærum stað í Grafar- 
holtinu, rétt hjá Sæmundarskóla og 100 skrefum frá hreinni náttúru- 
paradís í kringum Reynisvatn. Greið leið inn í hverfið. Bílskúr. 
Nánari upplýsingar hjá 
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is 

Biskupsgata 11, 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER KL. 13:00-13:30

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | Sími: 520 9595 | Fax: 520 9599

Til sölu

Jóhanna Kristín Tómasdóttir  
lögg. fast.  s. 698.7695  

netfang: jkt@fstorg.is

Stærð: 168,3 fm.
Herbergi: 4
Verð: 53,9 m.kr.

Gullfallegt endaraðhús á einni hæð með 3 svefnherbergjum, 
rúmgóðri stofu með mikilli lofthæð, eldhúsi með eikarinnrétt- 
ingum, steini á borðum og rými fyrir eldhúsborð, aflokuðum 
grónum garði með palli og bílskúr á frábærum stað í Grafar- 
holtinu, rétt hjá Sæmundarskóla og 100 skrefum frá hreinni náttúru- 
paradís í kringum Reynisvatn. Greið leið inn í hverfið. Bílskúr. 
Nánari upplýsingar hjá 
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is 

Biskupsgata 11, 113 Reykjavík
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓVEMBER KL. 13:00-13:30

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | Sími: 520 9595 | Fax: 520 9599

Til sölu

Jóhanna Kristín Tómasdóttir  
lögg. fast.  s. 698.7695  

netfang: jkt@fstorg.is

Stærð: 168,3 fm.
Herbergi: 4
Verð: 53,9 m.kr.

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

TIL SÖLU:  Gústi Guðna SI 150 (7768) 

Strandveiðibátur ásamt 15.000 kg af þorski í aflamarkskerfi. 
Um er að ræða  strandveiðibátinn Gústa Guðna SI 150 (7768) sem er 
7,66 m að mestu lengd og 2,56  m að breidd  smíðaðan úr trefjaplasti  
hjá Siglufjarðar Seig ehf árið 2014 með Volvo Penta aðalvél 87,5 kW 
frárg. 2013.
Hér er um að ræða sérlega vandaðann bát.
Frekari upplýsingar veitir Snæbjörn Ólafsson í síma 8940361 eða 
snae@vidskiptahusid.is

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.



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
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 

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja 
herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í 
lokuðu bílskýli í Skuggahverfinu. Laus strax. Verð 
68,9 3ja herb. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús.

Verð: 68.900.000

3 
herb.

90,2 
m2.

Brandur
Fasteignasali
  897 1401

Verð: 38.900.000

Reynimelur 84
björt 4ja herbergja 92,2 fermetra 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. Laus til afhendingar strax. 

92,2 
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 9. nóv. kl. 17.30-18.00

4
herb.

Verð: 28.500.000

Æsufell 4
Rúmgóð og björt 4herbergja íbúð á þriðjuhæð 
í Æsufelli. ‚íbúðinn skiptist í forstofuhol, 
eldhús,stofu, tvö barnaherbergi,hjóna-
herbergi,baðherbergi með nudd baðklefa.

115,4
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 9. nóv kl 18:00-18:30

4
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Verð: 36.800.000

Berjarimi 6
Fallega 4ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli 
við Berjarima í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
borðstofu, stofu, eldhús, tvö barnaherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi og þvottahús. Sér 
7,7fm geymsla er í sameign  og sérmerkt 26,8 fm 
stæði í bílageymsli. Alls er íbúðin 160,7 fm 

160,7 
m2.

OPIÐ
HÚS

Bókið skoðun

4
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Verð: 34.800.000

Lyngmóar 3
Björt íbúð á firstu hæð í góðu fjölbýli 
ásamt bílskúr. Íbúðin er með 3 góðum 
svefnherbergjum og má segja að hver 
fermeter sé fullnýttur.

117,4
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn  9. nóv kl. 18:00 -18:45

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Verð: 38.800.000

Lyngmóar 6
Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu á 
annari hæð í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Íbúðin er með 3 svefnherbergjum og má 
taka fram að svalir eru yfirbyggðar sem 
stækkar nýtanlegt rými þó nokkuð.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn  9. nóv kl. 18:00 -18:45

4
herb.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Einarsnes 58 - 101 Reykjavík

EInBýLISHÚS M. BíLSÚR/AukAHÚSI

Einstsakt tækifæri hvort sem er til að búa í fallegu og sögufrægu
einbýlishúsi eða nýta húsið til útleigu. Pálshús stendur á sögufrægum 
grunni en hefur verið nýtt til móttöku gesta og útleigu frá 2004 þar sem 
það nú stendur. Mögulegt er að kaupa rekstrareininguna, bókunar-
samninga og innviði sem nýttir hafa verið í rekstri undanfarinna 11 ára.

http://www.palshus.is/

Verð: 74.900.000

Opið hús laugardaginn 7. nóv.  kl. 16.00-16.30

8-9
herb.

194
m2.

Réttarholtsvegur 75

Opið hús sunnudaginn  8. nóv kl. 16:00 -17:00

Mikið endurnýjað á raðhús í Smáíbúðahverfinu.
Húsið er með fallegt eldhús í alrými á 1. Hæð með 
borðstofu og stofu. Gengið er út á stóran viðarpall mót 
suðri og afgirtan og skjólgjóðan garð. Á efri hæð hús-
sins eru 3 svefnherbergi og baðherbergi með sturtu.

Verð: 39.900.000

4-5
herb.

110
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Ásbúð 43

BÓkIÐ SkOÐun!

Glæsilegt og mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum með 4-5 svefnherbergi, glæsilegt 
alrými með opnu eldhúsi, stofu og borðstofu 
auk sjónvarprýmis. Stór bílskúr, hellulagt stórt 
bílaplan og gróin garður.

Verð: 64.500.000

6-7
herb.

220
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Hólatorg 6
Sérlega fallegt og reisulegt einbýlishús á 
þremur hæðum á einstökum stað við Hóla-
torg í vesturbæ Reykjavíkur.  Húsið skráð 
samtals 272 fm.  Eignin skiptist í þrjár hæðir 
og ris. Í kjallara er sér íbúð. 

Verð: 130.000.000

Ein-
býlishús

272
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Víðigrund 45 - 200 kópavogur
Glæsilegt einbýlishús að Víðigrund 45, á 
mótum Kópavogs og Fossvogsdals, á einum 
veðursælasta stað höfuðborgarsvæðisins. 
Húsið er 320,7 fermetrar á tveimur hæðum 
og tvöfaldur sérstæður bílskúr. 

Verð: 89.900.000

8
herb.

320,7 
m2.

OPIÐ
HÚS



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

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

STÆRÐ: 217 fm RAÐHÚS      HERB: 6

59.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Laugavegur 51
101 REYKJAVÍK

Einstök Penthouse útsýnisíbúð. Eignin er að 
mestu endurnýjuð að innan. 2 stórar svalir, 
aðrar yfirbyggðar að hluta, fallegt útsýni. Granít 
borðplötur, granít í sólbekkjum, mikil lofthæð.

STÆRÐ: 162 fm FJÖLBÝLI        HERB: 5

82.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 16:00 – 16:30

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

32.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsgata 18
101 REYKJAVÍK

Eignin er laus við kaupsamning.
Falleg og mjög mikið endurnýjuð risíbúð í 
þríbýli við Holtsgötu í Reykjavík.
Íbúðin er að mestu endurnýjuð að innan.

STÆRÐ: 60 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Krókabyggð 30
270 MOSFELLSBÆ

Mjög fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja 
raðhús í vinsælu og rólegu hverfi. Eignin er 
mikið endurnýjuð. Gólfefni, baðherbergi, hurðir, 
eldhús og neysluvatnslagnir endurnýjað.

STÆRÐ: 108 fm RAÐHÚS      HERB: 4

38.600.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalprýði 6
210 GARÐABÆ

Mjög fallegt og vandað parhús á einni hæð. Stór 
50 fm bílskúr. Mikil lofthæð, stór timburverönd í 
suður, granít borðplötur.

STÆRÐ: 188,7 fm PARHÚS      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30

Sunnuvegur 1
104 REYKJAVÍK

Stórglæsilegt og einstaklega 
vel staðsett einbýlishús á horni       
Sunnuvegar og Laugarásvegar. 
Mikið endurnýjað einbýlishús á 
tveimur hæðum við Sunnuveg 1 í 
Reykjavík. Fjögur til fimm svefn-
herbergi, fjögur baðherbergi, þrjár 
rúmgóðar stofur stofur. Glæsilegt 
útsýni yfir Laugardalinn.

Aðkoma og bílastæði beggja megin 
húss, bæði Sunnuvegsmegin og 
Laugarásvegsmegin.

STÆRÐ: 391 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30



Þingvað 63
110 REYKJAVÍK

Glæsilegt 205 fm raðhús með 
bílskúr í botnlangagötu við Þingvað 
63. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 fullbúið sýningarhús.

62.400.000

STÆRÐ: 205 fm RAÐHÚS      HERB: 5

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    8. nóv 14:00 – 14:30

Vallakór 2A
203 KÓPAVOGUR

Virkilega falleg þriggja herbergja íbúð í nýju 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Stórar 21 
fm svalir með svalalokun, Granít borðplötur 
á eldhúsi og baði og vönduð Gorenje tæki í 

STÆRÐ: 87,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30

Víkurás 3
110 REYKJAVÍK

Þriggja herbergja íbúð með timburverönd. Skip-
tist í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu 
og bílskýli. Íbúðin sjálf er 85,2 fm og bílskýlið 
21,8 fm. Laus við samning.

STÆRÐ: 107 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

26.400.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Smiðsbúð 2
210 GARÐABÆR

Glæsilegt geymslurými á besta stað við Smiðs-
búð í Garðabænum. Laus til afhendingar 
fljótlega - mjög stórar innkeyrsludyr, mikil 
lofthæð. Rafmagnshlið inn í portið.

STÆRÐ: 106,3 fm GEYMSLURÝMI 0

22.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

Blikahólar 6
111 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 2. hæð í 
3ja hæða fjölbýlishúsi. Eigninni fylgir mjög stór 
53 fm bílskúr. Laus til afhendingar – íbúðin er 
nýmáluð – snyrtileg sameign. 

STÆRÐ: 167,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30

Grýtubakki 6
109 REYKJAVÍK

                      LÆKKAÐ VERÐ
Rúmgóð eign í góðu fjölbýli. 3 stór svefn-
herbergi. Sameign einstaklega snyrtileg og 
rúmgóð. Rafmagn og ofnar í íbúð endurnýjað.

STÆRÐ: 104,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð íbúð á 7.hæð með bílskýli í lyftuhúsi. 
Eldhús með eyju. Stofa parketlögð, vestur 
svalir. Herbergi parketlögð með 
fataskápum. Þvottahús í íbúð.

STÆRÐ: 94 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Lækjasmári 62
201 KÓPAVOGUR

Rúmgóð 95,6 fm íbúð á 2.hæð með 12 fm 
bílskýli. Suður svalir.  Risloft. Þvottahús í íbúð. 
Botnlangagata. Skjólsæll staður.

STÆRÐ: 107,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    8. nóv 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    9. nóv 17:00 – 17:30

Bæjarlind 14-16
201 KÓPAVOGUR

Gluggar í allar áttir og útsýni. Skiptist í 2 opin 
aðalrými sem hægt er að skipuleggja á marga 
vegu, fundarherb, 2 salerni, kaffi aðstöðu og 2 
geymslur. Ástand eignar er mjög gott. 

STÆRÐ: 218,9 fm ATVINNUHÚSNÆÐI 0

41.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari

Laus við kaupsamning   

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



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.

Búðavað. Parhús á frábærum stað

Virkilega fallegt og vandað 246 fm. parhús á 
tveimur hæðum með aukaíbúð á jarðhæð.
Að innan er eignin virkilega vönduð með 
sérsmíðuðum innréttingum, gólfhita og 
mikilli lofthæð. Glæsilegt eldhús með 
fallegri bogadreginni eyju. Samliggjandi 
rúmgóðar og bjartar stofur.  Auðvelt er að 
hafa húsið innréttað sem eina íbúð og þá 
nást auðveldlega 4 svefnherbergi í húsinu. 
Að utan er húsið í góðu ástandi, staðsteypt 
og byggt úr  vönduðum byggingarefnum. 
Lóðin er með helllulagðri stétt og inn-
keyrslu og stórri harðviðarverönd til suðurs 
neðan við hús. 
Verð 84,9 millj.

Gríðarlega falleg staðsetning þar sem mikils útsýnis nýtur yfir Elliðavatnið, til fjalla og víðar

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

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fast.

Tjarnarból 10, Seltjarnarnesi 

Opið hús sunnud. 8. nóv. frá 15:00-16:00. Verið velkomin.
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Mjög gott og vel viðhaldið 308 fm einbýlishús á pöllum með 
tvöföldum innbyggðum bílskúr á besta stað í rótgrónu hverfi. 
Góð aðkoma. Hiti í stéttum. 6 svefnherbergi og 4 stofur. 
Garður í góðri rækt. Verð: 75 milljónir.

Opið hús sunnud. 8. nóv. frá 13:30-14:15, íbúð 102
Fold fasteignasala 552-1400 kynnir nýtt á skrá: 
Mjög góð og vel skipulögð 110,3 fm 4ra herbergja íbúð á 
fyrstu hæð ásamt 16,8 fm innbyggðum bílskúr, samtals 127,1 
fm. Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús 
innan íbúðar. Verð: 41,9 millj.

Holtsbúð 45, einbýli í Garðabæ 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skriðustekkur 16 
Frábær staðsetning rétt við Elliðaárnar.

Eignin verður til sýnis á morgun, sunnudag 
frá kl. 14.00 – 14.30 
Mjög vel skipulagt 320,1 fm. einbýlishús  
á tveimur hæðum á þessum eftirsótta 
friðsæla og gróðurríka stað rétt við 
Elliðaárnar að meðtöldum innbyggðum 
bílskúr. Rúmgóð arinstofa og eldhús í 
alrými. Eldhúsið er hannað af Valdísi 
Vífilsdóttur innanhúsarkitekt með stórri 
eyju. Fimm herbergi. Gegnheilt planka- 
parket á gólfum. Gengt á stóra afgirta og 
sólríka verönd á pöllum með heitum potti. 
Mörg bílastæði eru á lóð. Eignin er laus 
til afhendingar við kaupsamning.  
Verð 67,0 millj. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.
Lágmúla 4, sími 569 7000 - www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

44,9 millj.Verð:

Endaíbúð á þriðju hæð

Íbúðin að stærð 141,1 m²

Bílskúr að stærð 32,5 m²

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel

Endurnýjað baðherbergi

endaíbúð í Sigvaldahúsi m bílskúr
Háaleitisbraut 111 

OPIÐ 

HÚS

Holræsa og stífluþjónusta Suðurlands

Steindór Guðmundsson, Löggiltur fasteignasali: Sími 480-2901 • steindor@log.is

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Til sölu þekkt fyrirtæki í holræsa- og stífluþjónustu og tengdri 
starfsemi staðsett á Selfossi. Fyrirtækið hefur mjög góða 
verkefnastöðu m.a. með þjónustusamninga við nokkur nágranna 
sveitafélög um losun rotþróa.

Fyrirtækið hefur verið starfrækt af núverandi eigendum síðan 
1995. Fyrirtækið er búið öflugum tækjabúnaði m.a. til losunar á 
rotþróm, stíflulosunar og myndunar á lögnum.

Vinsamlegast hafið samband við  
Fasteignasölu Lögmanna Suðurlandi  
fyrir nánari upplýsingar. 

Aflakór 13, 203 Kópavogur

Fasteignasala Kópavogs  •  Hamraborg 14a  •  S 517 2600 

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á MORGUN 8. NÓV.  MILLI  KL. 15:00-15:30
GLÆSILEGT PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ AUKAÍBÚÐ OG INNBYGGÐUM 
BÍLSKÚR, ALLS 261,4 FM.  Á EFRI HÆÐ ERU ÞRJÚ GÓÐ SVEFNHERBERGI, 
STOFUR, ELDHÚS OG BAÐHERBERGI OG Á NEÐRI HÆÐ, ÞVOTTAHERBERGI, 
GEYMSLA OG ÍBÚÐ SEM INNANGENGT ER Í. GOTT FJÖLSKYLDU HÚS!  

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR GYÐA GERÐARSDÓTTIR, LÖGG. FASTEIGNASALI 
OG LEIGUMIÐLARI  S.  S. 695-1095 / 517-2600. gyda@fastko.is.

Gyða Gerðarsdóttir
lögg. fasteignasali

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Bókaðu skoðun:
Atli S. Sigvarðsson
aðstoðm. fast.
sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

46,0 millj.Verð:

Flott og vel skipulagt raðhús 
á einni hæð 
Alls 150 fm með innbyggðum bílskúr 
Opið stofu og eldhús rými, 
útgengt á lóð 
Tvö svefnherbergi, fataherbergi innaf 
hjónaherbergi
Skilast tilbúið til innréttinga 
Tilbúið til afhendingar fljótlega

BÓKAÐU SKOÐUN

Austurkór 123

TIL SÖLU

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Knarrarvogur 4, 104 Reykjavík
Skrifstofuhúsnæði, 3. hæð
Stærð 103,9 fm. 
Gólfflötur 132,4 fm.

Allar nánari upplýsingar veitir:

- FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI - 
Húsnæðið skiptist í opið rými, kaffistofu með innréttingu, 4 lokaðar skrifstofur, eina  skjalageymslu og 
snyrtingu. Dúkur á gólfum. Bílastæði á lóð hússins eru í óskiptri sameign. 

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



Garðatorg 4  
210 Garðabær

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs. 520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Sölustjóri

820 2222

Árni Ólafur
Fasteignasali

893 4416

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
698 7695

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Bjarni
Sölufulltrúi

895 9120

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Óskar
Sölufulltrúi

893 2499

Þorgeir
Sölufulltrúi

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Garðar
Sölufulltrúi

899 8811

Halla
Fasteignasali

659 4044

Einstaklega glæsilegt 4-5 hæða fjölbýlishús 
í nýjum miðbæ Garðabæjar. Margar íbúðir með
tvennar svalir, og tvö salerni. Allar íbúðir með
myndadyrasíma, stæði í bílageymslu.

Rjúkandi heitt ChaQWa kaffi á 
könnunni og omnom súkkulaði

sölufulltRúaR veRða á staðnum 
og taka vel á móti öllum

Dæmi um íbúð
Íbúð nr:  0201

stærð:               113,4 m²

herbergi:  3ra

Bílastæði:  Já

svalir:               26,1 m²

Bað:              1

verð: kr. 49.300.000

oPið hús
sunnudaginn 8. nóv. 

kl.14:00 – 15:00

glæsileg 

sýningaRÍBúð

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

tilBúnaR

ÍBúðiR



| SMÁAUGLÝSINGAR | 7. nóvember 2015  LAUGARDAGUR32smáauglýsingar
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Yaris Active - Nýir bílar 
Árgerð 2015. Beinskiptir. 1.3 bensín. 
Bakkmyndavél. Hiti í sætum. 
o.m.fl.. Eigum bíla á staðnum. Verð 
2.590.000kr. Raðnr 157746. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

ÞARftU Að kAUpA eðA 
SeLjA bíL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

TOYOTA Prius.Hybrid Árgerð 2007, 
ekinn 94 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
skoðar skipti Verð 1.790.000. 
Rnr.232686. BÍLAMARKAÐURINN 
5671800

TOYOTA Hilux dlx D/C. Árgerð 2012, 
ekinn 53 Þ.KM, dísel, 5 gírar.pallhús, 
heithúðuð skúffa, dráttarkrókur, skoðar 
skipti , Verð 4.990.000. Rnr.107905. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

TOYOTA Land Cruiser 120 LX. 
Árgerð 2004, ekinn 239 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.skoðar skipti 
Verð 1.990.000. Rnr.232583. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

VOLVO XC90 T6 AWD.7 MANNA 
Árgerð 2004, ekinn 128þ.mil. 
sjálfskiptur, leður,topplúga, rafm. í 
öllu skoðar slipti Verð 1.790.000. 
Rnr.107885. BÍLAMARKAÐURINN 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA Land cruiser 150 vx. Árgerð 
2011, ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.190.000. Rnr.116620. 1 eigandi

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

VOLVO Xc60. Árgerð 2014, ekinn 
20 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.490.000. Rnr.991527.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.190.000. 
Rnr.240449.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2014, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.141736. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

AUDI A4 avant. Árgerð 2013, ekinn 
36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.590.000. Rnr.210580.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

HYUNDAI I30 wagon disel. Árgerð 
2015, ekinn 26 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.196395. S: 894-
5332

HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2015, 
ekinn 35 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.760.000. Rnr.196394.S: 894-5332

VOLVO S60. Árgerð 2012, ekinn 45 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.950.000. 
Rnr.139190.S: 894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.301956. 
Tilboðsverð 3.390 þús.

MMC Montero limited. Árgerð 
2004, ekinn 166 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.290.000. Rnr.301991. 
Tilboðsverð 1.050 þús.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 1.480.000. Rnr.301977. 
Tilboðsverð 1.350 þús.

POLARIS Ranger rzr 800efi. Árgerð 
2008, ekinn 3 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.100.000. Rnr.301986. 
Tilboðsverð 1.950 þús.

RENAULT Clio authentic. Árgerð 
2014, ekinn 71 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.780.000. Rnr.302011. 
Tilboðsverð 1.650 þús.

RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, 
ekinn 93 Þ.KM, dísel, 5 gírar.  
Verð 1.440.000. Rnr.301939. 
Tilboðsverð 1.250 þús.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2008, ekinn 137 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.106829. 
Tilboðsverð 1.390 þús.

TOYOTA Avensis wagon sol. 
Árgerð 2006, ekinn 157 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.090.000. 
Rnr.106783.  
Tilboðsverð 950 þús.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, 6 gírar.  
Verð 2.690.000. Rnr.302039. 
Tilboðsverð 2.390 þús.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2006, 
ekinn 136 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 900.000. Rnr.301874. 
Tilboðsverð 850 þús.

RISA SýnIngARSAluR 
með notuðum fARAtækjum og feRðAvögnum - AlltAf góð veRð.

Opnunartímar: Mán – fös 10-18  • Lau. 12-16  • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

SUZUKI Grand vitara prem-n (navi.
cruise,a/c,álf.). Árgerð 2014, ekinn 
79 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 4.290.000. Rnr.302008. 
Tilboðsverð 3.590 þús.

SUBARU Forester. Árgerð 2005, 
ekinn 151 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.106760. 
900 þús og málið dautt.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2008, 
ekinn 222 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.580.000. Rnr.106145. 
Tilboðsverð 1.390 þús.
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Verð 1.090.000. 

100% LÁN

. Rnr.106829. 

100% LÁN

. Rnr.106760. 

100% LÁN

. Rnr.106145. 

100% LÁN

. Rnr.301939.

100% LÁN

79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
. Rnr.302008. 

100% LÁN

Allt Að 100% fjáRmögnun í BoðI

TILBOÐSVERÐ

kr. 3
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.050.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.350.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.950.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.650.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 8
50.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 9
50.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 2
.390.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 9
00.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 1
.250.000,-

TILBOÐSVERÐ

kr. 3
.590.000,-

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3


