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

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

STARFSMAÐUR 
Í FRAMLEIÐSLUELDHÚS

Hjá Te & Kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu fólki og nú vantar 
að bæta í þann góða hóp. Við leitum að duglegum og áhugasömum einstaklingi 

til að takast á við spennandi verkefni í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins.

Starfið felst í framleiðslu á meðlæti í eldhúsi fyrir kaffihús fyrirtækisins. Unnið er á 
kokkavöktum kl. 06:00-14:00 og aðra hvora helgi í um það bil 80% starfshlutfalli. 

Hæfniskröfur:
• Áhugi og ástríða fyrir góðum mat
• Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar
• Eldri en 20 ára
• Reyklaus
• Stundvísi, áreiðanleiki og samviskusemi
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð íslensku eða ensku kunnátta
• Geta til að vinna undir álagi
• Reynsla af eldhússtörfum ekki skilyrði en verður að eiga  
   auðvelt með að taka tilsögn og tileinka sér nýjungar

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt 
að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á sigurros@teogkaffi.is
Umsóknarfrestur er til 1. febrúar. 

www.teogkaffi.is

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargarheimilinu?
 

Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 
eða einstaklingur sem vilt breyta til? 

Við leitum til þín.
Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa.  
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf,  
unnið er aðra hvora helgi. Nauðsynlegt er að tala  
íslensku. Við erum sveigjanleg og komum til móts við þig.  

Hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur  
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is,  
sem allra fyrst.

Í maí 2013, 2009, 2008 og 2006 tóku fulltrúar Sjálfsbjargar- 
heimilisins á móti viðurkenningu sem fyrirmyndarstofnun frá SFR 
– stéttarfélagi í almannaþjónustu, en heimilið hafði hafnað 
í  þriðja og fjórða sæti í kjöri um „Stofnun ársins”.  

Í maí 2014 hafnaði Sjálfsbjargarheimilið í fyrsta sæti og varð þar 
með Stofnun ársins það ár. 

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð

Forstöðumaður framkvæmda- og 
þjónustumiðstöðvar Fjarðabyggðar
Star�ð er nýtt innan framkvæmda-, umhver�s- og veitusviðs 
sveitarfélagins. Forstöðumaður samræmir starfsemi þjónustumiðstöðva, 
veitna og hafna sveitarfélagsins. Þá tengir hann starfsemina við þær 
framkvæmdir og viðhaldsmál sem eru í gangi í sveitarfélaginu á 
hverjum tíma. Forstöðumaður er staðgengill sviðsstjóra og gegnir 
frumkvæðishlutverki í uppbyggingu þjónustustefnu, í gæða- og 
ferlamálum, samskiptum við íbúa o.�. er starfseminni tengist.
 

Umhverfisstjóri Fjarðabyggðar
 
Skemmtilegt og kre�andi starf við stefnumótun í umhver�smálum 
sveitarfélagsins og framkvæmd hennar. Star�ð kallar á faglega forystu 
í umhver�smálum, náttúruvernd og ásýnd umhver�s í sveitarfélaginu 
auk umsjónar með opnum svæðum og almenningsgörðum og 
skipulagningu og umsýslu leiksvæða. Þá felur star�ð í sér 
framkvæmdaeftirlit, ley�smál, umsjón efnistökusvæða og almenna 
verkefnastjórn á sviðinu auk samskipta við íbúa.
 
 
Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og þjónustu og 
eru íbúar sveitarfélagsins um 4.800 talsins í sex byggðarkjörnum. Þeir eru 
Mjói�örður, Neskaupstaður á Norð�rði, Reyðar�örður, Eski�örður, Fáskrúðs�örður 
og Stöðvar�örður.
 
Sótt er um á �ardabyggd.is undir „Laus störf“, þar sem einnig má nálgast lýsingar 
starfanna. Umsóknarfrestur fyrir hvort starf er til og með 18. janúar 2016. 

Umsóknum skal fylgja kynningarbréf og ferilsskrá með upplýsingum um menntun 
og reynslu sem nýtist viðkomandi star�.
 
Stör�n henta báðum kynjum og eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 
Frekari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðsstjóri framkvæmda-, 
umhver�s-og veitusviðs Fjarðabyggðar í síma 470 9000.

Nesfiskur ehf. óskar eftir að ráða viðgerðamann  
fyrir Baader vélar (Baadermann)  
í frystihús sitt í Garði  
Nánari upplýsingar gefur Ingibergur  
í síma 892-2956  
Umsóknir skal senda á theodor@nesfiskur.is  
eigi síðar en 31.janúar 2016 



Tanntæknir/aðstoð  
óskast á tannlæknastofu

Tannlæknastofa í Reykjavík  
óskar eftir að ráða tanntækni/aðstoð í tæplega 80% starf.

Umsóknir berist á box@frett.is fyrir 22 janúar merktar 
„Tanntæknir/aðstoð-1601“

Skrifstofustjóri
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir 
laust til umsóknar embætti skrifstofustjóra skrif-
stofu viðskipta, nýsköpunar og ferðaþjónustu. 
Skrifstofan fer m.a. með málefni er varða ferða-
mál, nýsköpun, samkeppnisrétt, endurskoðun, 
ársreikninga, félagarétt, hugverkaréttindi á sviði 
iðnaðar ásamt almennum viðskiptamálum. Þá 
heyra málefni Ferðamálastofu, Einkaleyfastofu, 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Samkeppnis-
eftirlitsins undir skrifstofuna.

Um starf skrifstofustjóra

Skrifstofustjóri leiðir starf skrifstofunnar undir 
yfirstjórn ráðuneytisstjóra. Hann ber ábyrgð á 
stefnumótun á þeim málefnasviðum sem undir 
skrifstofuna heyra og vinnur að framgangi laga 
og stefnumörkunar og framfylgir markmiðum 
og áherslum ráðuneytisins. Meðal verkefna eru 
rekstur og dagleg stjórnun skrifstofunnar, seta í 
nefndum og stjórnum fyrir hönd ráðuneytisins, 
starfsmannamál og alþjóðlegt samstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur
Skilyrði:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Stjórnunarreynsla 
• Þekking og/eða reynsla innan stjórnsýslunnar 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku

Færni og aðrir eiginleikar: 
• Þekking á málaflokkum skrifstofunnar
• Leiðtogahæfileikar 
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að  
 vinna með öðrum 
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Geta til að vinna undir álagi 
• Færni í mótun stefnu, lausna og hugmynda
• Færni í verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Góð kunnátta í einu Norðurlandamáli

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Kristján Skarphéðinsson, ráðuneytisstjóri í 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 
(kristjan.skarphedinsson@anr.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar.

Umsækjendur skulu senda umsókn sína til at-
vinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Skúla-
götu 4, 101 Reykjavík, ásamt ítarlegri ferilskrá 
og kynningarbréfi þar sem umsækjandi rökstyður 
hæfni sína í starfið. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um skipun í embættið hefur 
verið tekin.

Hæfnisnefnd skipuð þremur einstaklingum mun 
meta hæfni umsækjenda um starf skrifstofustjóra 
skv. reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir er 
meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnar-
ráð Íslands og skila greinargerð til ráðherra, sem 
skipar í embættið.

Launakjör skrifstofustjóra eru ákvörðuð af kjara
ráði.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Stjórnarráðsins eru 
konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.

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

Tvö spennandi
og krefjandi störf

Sérfræðingur í fjárstýringu
Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingi í öflugt teymi fjárstýringar Arion banka til að 
sinna viðskiptum og verðlagningu á fjármálamarkaði.  Helstu verkefni lúta að gjaldeyris-
viðskiptum við fjármálastofnanir ásamt öðrum viðskiptum tengdum fjárstýringu bankans.
Um er að ræða krefjandi starf í metnaðarfullu starfsumhverfi með ört vaxandi umsvifum.

Starfssvið

 • Viðskiptavakt á millibankamarkaði með íslensku krónuna
 • Viðskipti við erlendar fjármálastofnanir
 • Stýring gjaldeyrisjafnaðar og verðlagning fjármálaafurða

Hæfnis- og menntunarkröfur

 • Háskólanám sem nýtist í starfi – framhaldsnám er kostur
 • Reynsla af fjármálamarkaði nauðsynleg
 • Frumkvæði, drifkraftur og metnaður í starfi
 • Hæfni í samskiptum
 • Fagleg og heiðarleg vinnubrögð

Nánari upplýsingar veita Eiríkur Dór Jónsson forstöðumaður fjárstýringar,
sími 444 7171, netfang eirikur.jonsson@arionbanki.is og Brynja B. Gröndal 
mannauðsstjóri, sími 444 6386, netfang brynja.grondal@arionbanki.is.

Fjárfestatengsl og upplýsingamiðlun
Við leitum að drífandi einstaklingi til starfa á samskiptasviði Arion banka sem er hluti af 
skrifstofu bankastjóra. Samskiptasvið sinnir meðal annars upplýsingagjöf til fjölmiðla, 
fjárfesta og starfsfólks bankans. 

Starfssvið

 • Fjárfestatengsl, m.a. vinna við ársskýrslu og uppgjörsbirtingar
 • Upplýsingamiðlun til starfsfólks og aðila utan bankans, s.s. fjölmiðla
 • Önnur tilfallandi verkefni á samskiptasviði

Hæfnis- og menntunarkröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Reynsla af fjárfestatengslum og samskiptum við kauphöll
 • Reynsla af upplýsingamiðlun, t.d. fréttamennsku eða almannatengslum
 • Áhugi á viðskiptum, fjármálamarkaði og þjóðfélagsmálum
 • Hæfni í samskiptum
 • Gott vald á rituðu máli, bæði íslensku og ensku
 • Sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýnin hugsun 

Nánari upplýsingar veita Haraldur Guðni Eiðsson forstöðumaður samskiptasviðs, 
sími 444 7108, netfang haraldur.eidsson@arionbanki.is og Jónas Hvannberg 
mannauðsstjóri, sími 444 6376, netfang jonas.hvannberg@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur fyrir störfin er til og með 26. janúar 2016. 

Umsækjendur sæki um á vef bankans, www.arionbanki.is. Fullum trúnaði er heitið og 
öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
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Störf í boði hjá Landsneti

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2016  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimsíðu 
Capacent, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari 
upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)  
og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Við flytjum raforku á Íslandi og stýrum uppbyggingu flutningskerfisins. Við sjáum  
fyrir okkur rafvædda framtíð sem er í takt við samfélagið og höfum sett okkur 
það markmið að tryggja örugga afhendingu á raforku til framtíðar og að ná sátt 
um þær leiðir sem farnar verða. Við viljum taka tillit til þarfa samfélagsins á 
hverjum tíma og sýnum ábyrgð í umgengni við náttúruna. Við berum umhyggju 
hvert fyrir öðru og viljum skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum. Við 
höfum að leiðarljósi gildin okkar: samvinnu, ábyrgð og virðingu.

Landsnet

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppsetning og utanumhald verkefna í 

verkefnastjórnunarkerfum 

• Þátttaka í skilgreiningu og áætlanagerð verkefna

• Kostnaðar- og áhættugreining verkefna

• Eftirfylgni áætlana og eftirlit með framvindu verkefna

• Skjölun og frágangur við lúkningu og uppgjör verkefna

Í boði er
• Faglegt vinnuumhverfi 

• Áhersla á þjálfun og tækifæri til starfsþróunar

• Fjölskylduvænn vinnustaður

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Rekstur og viðhald á tengivirkjum (há- og lágspennubúnaði), 

háspennulínum og háspennustrengjum

• Þátttaka í vinnu við nýbyggingar flutningsvirkja

• Þátttaka í vinnu að öryggismálum starfsmanna

• Þátttaka í viðbragðsáætlunum, æfingum og bakvöktum

• Ýmis önnur verkefni 

Í boði er
• Faglegt vinnuumhverfi 

• Áhersla á þjálfun og tækifæri til starfsþróunar

• Fjölskylduvænn vinnustaður

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Hæfni í samskiptum og samvinnu

• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun

• Mjög góð tölvukunnátta

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

• Gott vald á íslensku og ensku, talaðri sem ritaðri

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun í rafiðnfræði, sveinspróf í rafvirkjun eða rafvirkjanemi

• Gott líkamlegt atgervi

• Vilji og geta til að vinna í hæð og við erfiðar aðstæður

• Sjálfstæði og skipulagni í vinnubrögðum

• Samviskusemi og stundvísi

• Hæfni í samskiptum

• Hæfni í talaðri og ritaðri ensku

• Góð tölvukunnátta 

• Reynsla af rekstri raforkuflutningsvirkja er æskileg

• Meirapróf og vinnuvélaréttindi eru kostir

Verkefnalóðs framkvæmdaverka

Rafiðnaðarmaður á Egilsstöðum

Landsnet óskar eftir að ráða verkefnalóðs á Framkvæmda- og rekstrarsvið. Hlutverk sviðsins er að stýra 
framkvæmdum við uppbyggingu og endurnýjun á flutningskerfi Landsnets ásamt viðhaldi og rekstri kerfisins.  

Verkefnalóðs starfar með verkefnastjórateymi Landsnets sem ber ábyrgð á og stýrir öllum 
framkvæmdaverkefnum fyrirtækisins.

Landsnet óskar eftir að ráða rafiðnaðarmann til starfa á Framkvæmda- og rekstrarsvið. Um er að ræða 
fjölbreytt starf hjá starfsstöð Landsnets á Egilsstöðum við að tryggja örugga afhendingu rafmagns á 
Íslandi. Starfsvettvangur er um allt land. 

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 –

 1
6

-
0

0
5

4



| AtvinnA | 16. janúar 2016  LAUGARDAGUR4

Ímyndar- og markaðsstjóri

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála
• Reynsla af uppbyggingu ímyndar
• Þekking á samfélagsmiðlum
• Brennandi áhugi á umhverfismálum
• Nákvæmni, skipulagshæfni og fagmennska
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Sverrir Briem  
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Öflugt, rótgróið þjónustufyrirtæki á 
fyrirtækjamarkaði leitar að frumlegum 
og sjálfstæðum markaðsstjóra til að 
móta og leiða stefnu fyrirtækisins 
inn í framtíðina. Fyrirtækið er í mikilli 
uppbyggingu og vexti og vill leggja sitt 
af mörkum til að auka samfélagslega 
ábyrgð og vitund um umhverfis- og 
félagsleg áhrif.

Framkvæmdastjóri  

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf (FA) er samstarfsvettvangur Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Samtaka atvinnulífsins (SA), BSRB, 
fjármálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um fullorðins- og starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við 
aðrar sameiginlegar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtakanna. Markmið FA er að veita starfsmönnum, sem ekki hafa lokið prófi frá 
framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Verkefni FA eru meðal annars að efla framboð á 
námstilboðum, auka gæði náms og hvetja til náms. Starfsemin byggir á samþykktum félagsins og þjónustusamningi sem gerður hefur verið 
við mennta- og menningarmálaráðuneytið. FA er miðstöð kennslufræðilegrar ráðgjafar og þróunar á starfsviði sínu. Sjá nánar á www.frae.is. 

Starfssvið 
• Dagleg stjórnun og rekstur
• Stefnumótun og skipulag á sviði fullorðins- og 

  framhaldsfræðslu
• Gerð rekstrar- og starfsáætlana auk reikningsskila 
• Samstarf um símenntun og framhaldsfræðslu 
• Samningagerð 
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi á sviði fullorðins-  

 og framhaldsfræðslu

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Góð þekking á fullorðins- og framhaldsfræðslu  

 og öðrum mennta- og skólamálum 
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Mikil færni í mannlegum samskiptum 
• Haldgóð þekking og reynsla af fjármálum og rekstri 
• Reynsla af verkefnastjórn og stefnumótunarvinnu 
• Góð tungumálakunnátta og tölvufærni 

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins óskar að ráða framkvæmdastjóra. 

Mentor óskar eftir að ráða fjármálastjóra

Mentor er ört vaxandi upplýsingatæknifyrirtæki og er nú með starfsstöðvar í fimm löndum. Auk höfuðstöðvanna 
á Íslandi er fyrirtækið með skrifstofur í Svíþjóð, Þýskalandi, Sviss og Bretlandi.  Mentor er í fremstu röð á sviði 
upplýsingakerfa fyrir skóla, með áherslu á hæfnimiðað námsmat. Alls starfa 50 starfsmenn hjá fyrirtækinu, þar af 
eru 20 staðsettir á Íslandi. Fyrirtækið þjónustar í dag um 1200 skóla.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Dagleg fjármálastýring og áætlanagerð
• Uppgjör og reikningshald
• Fjárstýring og innra eftirlit
• Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga
• Fjármögnun og samskipti við fjárfesta og 

fjármálastofnanir, innanlands og erlendis

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum
• Framhaldsmenntun æskileg
• Marktæk stjórnunarreynsla
• Reynsla og þekking á fjármálastjórnun og reikningshaldi
• Reynsla af starfi í alþjóðlegu umhverfi er kostur
• Góð tungumálakunnátta skilyrði

Upplýsingar veitir Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og  
kynningar-bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu  
umsóknar og rök stuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að öflugum aðila í krefjandi starf fjármálastjóra, þar sem frumkvæði, 
samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín. Fjármálastjóri tekur virkan 
þátt í stjórnun og stefnumótun en framundan er mikil sókn á alþjóðamarkaði. 
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www.landsvirkjun.is

Okkur vantar kraftmikinn og hugmyndaríkan starfsmann sem eldar 
bragðgóðan og heilsusamlegan mat. Viðkomandi verður staðgengill 
matreiðslumeistara og hluti af öflugu teymi sem kemur að undirbúningi  
og framreiðslu hádegisverðar í matsal okkar, Lóninu. 

• Menntun sem nýtist í starfi
• Umtalsverð reynsla og brennandi áhugi á hollri matargerð og  

nýjungum í matreiðslu er skilyrði
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki, jákvæðni og vinnugleði
• Stundvísi og reglusemi

Við leitum að starfskrafti með 
eldheitan áhuga á heilsusamlegri 
matargerð 

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

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

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um 
starfið veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@landsvirkjun.is) og 
Ingvar Sigurðsson (ingvar.sigurdsson@landsvirkjun.is) hjá Landsvirkjun. Umsóknarfrestur 
er til og með 31. janúar. 

Verkefnastjóri í dreifingu

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið.

Helstu verkefni
• Skipulagning dreifingar á eldsneyti
• Móttaka og úrvinnsla pantana
• Verkstjórn
• Samskipti við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærilegt
• Samskiptahæfni, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Skipulagshæfileiki og þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking
• Góð tungumálakunnátta skilyrði

Upplýsingar veitir Elísabet Sverrisdóttir  
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Olíudreifing ehf. leitar að öflugum verkefnastjóra í skipulagningu á dreifingu 
fljótandi eldsneytis. Fylgt er gæðavottuðum vinnubrögðum. Verkefnastjórinn 
verður staðsettur í Reykjavík. Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 

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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MUFFIN BAKERY

FINNST ÞÉR GAMAN AÐ BAKA?

Óskum eftir starfsmanni til að sjá um 
bakstur fyrir kaffihús fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf að vera röskur, sjálfstæður 
í vinnubrögðum og hafa reynslu af bakstri.
Unnið er á kokkavöktum frá 05:00 - 11:00, 15 

daga í mánuði og aðra hvora helgi.
Aldurstakmark 25 ár.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Umsóknir berist á sigurros@teokaffi.is 

fyrir 2.  febrúar

www.teogkaffi.is

Dagvinna – fjölbreytt verkefni –  
þjálfun – sveigjanlegur vinnutími

Vegna aukinna verkefna vantar okkur fleiri þjónustulipra 
sölufulltrúa í dagteymið okkar.

25 ára+ og fólk með reynslu gengur fyrir.

Upplýsingar í s. 647 4700 
og dagvinna@simstodin.is 

 og 778 4500

Deildarstjóri Dreifileiðalausna
Dreifileiðalausnir er ein af sex deildum Hugbúnaðarlausna hjá Íslandsbanka. Leitað er að 
öflugum stjórnanda með marktæka reynslu af þróun og innleiðingu veflausna, netviðskipta, 
samfélagsmiðla og farsímalausna. Íslandsbanki ætlar sér að vera leiðandi í þróun rafrænna 
viðskipta og rafrænna samskipta við viðskiptavini. Framundan eru fjölmörg verkefni á þessu 
sviði.

Gæðafulltrúi
Hjá Íslandsbanka er lögð mikil áhersla á gæðamál og vegna aukinna  
verkefna er leitað að öflugum aðila til að bætast í hóp sérfræðinga  
á sviði gæðaferla á upplýsingatæknisviði bankans. Helstu verkefni  
tengjast innleiðingu og eftirfylgni gæðamála, breytingastjórnun  
hugbúnaðar, innri úttektum og ýmsum umbótaverkefnum.

Prófari
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að takast á við prófanir  
á sviði vefþróunar, APP þróunar sem og annarra framendalausna.  
Viðkomandi bætist í teymi sem ber ábyrgð á dreifileiðum bankans, 
þ.m.t. Netbankanum og Appinu. Prófarar taka virkan þátt í hönnun  
og þróun hugbúnaðar, auk gerðar prófanatilvika og útfærslu  
á sjálfvirkum viðmótsprófunum. 

Helstu verkefni:
•  Ábyrgð á hugbúnaðarþróun Netbanka, vefja, farsímalausna og annarra dreifileiða bankans
•  Stefnumótun í upplýsingatæknimálum
•  Samvinna við viðskiptaeiningar um verkefni og forgangsröðun
•  Dagleg mannauðsstjórnun
•  Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
•  Gæða- og umbótaverkefni
•  Aðkoma að samningagerð, samskipti við birgja og þjónustuaðila

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is/atvinna þar 
sem finna má nánari upplýsingar um störfin. Umsóknarfrestur 
er til og með 24. janúar nk.

Við leitum að öflugum  
einstaklingum til að takast  
á við krefjandi og spennandi  
verkefni á sviði upplýsingatækni

SNJALLAR  
HUGBÚNAÐARLAUSNIR  
ERU MÁLIÐ

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

2015

2015

Íslandsbanki er stoltur handhafi  
Gullmerkis Jafnlaunaúttektar PwC

Íslandsbanki stendur þessa stundina í miklu umbreytingarferli með upplýsingakerfi sín. Verið er að einfalda innviðina, þjónustuvæða öll kerfi og gera bankann betur  
í stakk búinn til að takast á við samkeppni framtíðarinnar. Um gríðarlega krefjandi og spennandi verkefni er að ræða og bankinn hyggst fjölga starfsfólki á þessu sviði.

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

Samþættingar (webMethods)
Kerfislandslag Íslandsbanka byggir á þjónustumiðaðri högun, þar sem 
webMethods samþættingarbúnaðurinn gegnir lykilhlutverki. Leitað er að 
jákvæðum og öflugum sérfræðingi til að styrkja þennan þátt í starfseminni.  
Viðkomandi bætist í teymi sem vinnur m.a. að innleiðingu rafrænna ferla  
og sjálfvirknivæðingar.

Forritari í markaðakerfum
Leitað er að snjöllum og úrræðagóðum forritara í teymi sem vinnur að 
innleiðingu markaðakerfa þ.e. þeirra kerfa sem höndla viðskipti á innlendum 
og erlendum mörkuðum. Helstu verkefni eru þarfagreining, hönnun, þróun 
og prófanir. Teymið vinnur að innleiðingu alþjóðlegra kerfa og nýsmíði á 
tengingum þeirra við bæði innlend og erlend greiðslukerfi, fjárhagskerfi  
og vöruhús.

Vefforritari (Full Stack Web Developer)
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að takast á við verkefni á sviði vefþróunar, 
APP þróunar sem og þróunar annarra framendalausna. Helstu verkefni 
og ábyrgðarsvið eru nýsmíði og rekstur á innri og ytri framendakerfum 
og samþætting framendakerfa við stoðkerfi Íslandsbanka.  Í því felst m.a. 
þarfagreining, hönnun, þróun og prófanir í samvinnu við aðra sérfræðinga 
teymisins.

Forritari í lánamengi 
Leitað er að öflugum forritara í hópinn til að takast á við verkefni tengd 
lánalausnum. Helstu verkefni eru innleiðing á lánakerfi með tilheyrandi 
samþættingu, útleiðing á eldri kerfum og viðhald og þróun á stoðkerfum 
tengdum útlánaferlum bankans. Viðkomandi bætist í reynslumikið teymi  
sem ber ábyrgð á útlánakerfum bankans og tengdum stoðkerfum.

FJÖLBREYTT STÖRF
Á TÆKNISVIÐI

 

 Nemar á tæknisviði
Starfið felst í aðstoð við uppsetningu og þjónustu við 
öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, bruna-
viðvörunarkerfi, slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi 
og myndavélakerfi.
 

Hæfniskröfur:
• Að námi í grunndeild eða sambærilegu iðnnámi sé lokið
• Að hafa starfað í raf- eða tæknigeiranum í 1 ár
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
 
Fyrir rétta aðila þá hefur fyrirtækið mikinn áhuga að 
aðstoða nema við að ljúka námi og hjálpa þeim að öðlast 
fullnaðarréttindi í sínu fagi.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is, merkt „Tæknisvið“. 

Umsóknarfrestur til 27. janúar.

Starfsmenn á tæknisviði
Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, 
s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi, 
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.
 

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar er 

æskilegt
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400  –  Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 – Nánar á oryggi.is

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum 
nemum og starfsmönnum á tæknisvið.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á 
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  



Forstöðulæknir
Svæfinga- og gjörgæslulækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri

Laus  er til umsóknar staða forstöðulæknis svæfinga- og gjörgæslulækninga við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk).  
Staðan veitist frá 1. maí nk. til fimm ára.

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og 
helstu sérgreinameðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins, er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun 
sem leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. SAk leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir 
 á landsbyggðinni. 

Hæfniskröfur: Fullt lækningaleyfi og sérfræðiréttindi. Reynsla af stjórnun, hæfni á sviði samskipta og samvinnu, frumkvæði og 
sjálfstæði í vinnubrögðum. Umsögn stöðunefndar lækna sjúkrahússins og stöðunefndar Embættis landlæknis. 

Forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga stjórnar svæfinga- og gjörgæslulækningum á Sjúkrahúsinu á Akureyri og er 
leiðandi um fagleg læknisfræðileg málefni. Hann fer með verkstjórn yfirlækna, sérfræðinga, almennra lækna og annarra starfs- 
manna sem undir hann heyra. Hann ber ábyrgð á skipulagi vinnu- og vaktafyrirkomulags og mönnun í samræmi við mark-
mið um rekstur, fjárhagsramma og hagkvæma nýtingu mannafla. Hann starfar einnig sem sérfræðingur í sinni sérgrein. 
Forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga eða hans staðgengill er formaður skurðstofunefndar. 

Upplýsingar um starfið veita Girish Hirlekar, forstöðulæknir svæfinga- og gjörgæslulækninga í síma 463-0100 eða á netfangi 
girish@sak.is og Sigurður Einar Sigurðsson, framkvæmdastjóri handlækningasviðs í síma 463-0100 eða á netfangi ses@sak.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar n.k.
Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum og starfsleyfi. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru: ÖRYGGI  SAMVINNA  FRAMSÆKNI. 

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Óska eftir málara eða manni 
með mikla reynslu. 

Upplýsingar í s. 660 1787 
a1malun@a1malun.is

Deildarstjóri Dreifileiðalausna
Dreifileiðalausnir er ein af sex deildum Hugbúnaðarlausna hjá Íslandsbanka. Leitað er að 
öflugum stjórnanda með marktæka reynslu af þróun og innleiðingu veflausna, netviðskipta, 
samfélagsmiðla og farsímalausna. Íslandsbanki ætlar sér að vera leiðandi í þróun rafrænna 
viðskipta og rafrænna samskipta við viðskiptavini. Framundan eru fjölmörg verkefni á þessu 
sviði.

Gæðafulltrúi
Hjá Íslandsbanka er lögð mikil áhersla á gæðamál og vegna aukinna  
verkefna er leitað að öflugum aðila til að bætast í hóp sérfræðinga  
á sviði gæðaferla á upplýsingatæknisviði bankans. Helstu verkefni  
tengjast innleiðingu og eftirfylgni gæðamála, breytingastjórnun  
hugbúnaðar, innri úttektum og ýmsum umbótaverkefnum.

Prófari
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að takast á við prófanir  
á sviði vefþróunar, APP þróunar sem og annarra framendalausna.  
Viðkomandi bætist í teymi sem ber ábyrgð á dreifileiðum bankans, 
þ.m.t. Netbankanum og Appinu. Prófarar taka virkan þátt í hönnun  
og þróun hugbúnaðar, auk gerðar prófanatilvika og útfærslu  
á sjálfvirkum viðmótsprófunum. 

Helstu verkefni:
•  Ábyrgð á hugbúnaðarþróun Netbanka, vefja, farsímalausna og annarra dreifileiða bankans
•  Stefnumótun í upplýsingatæknimálum
•  Samvinna við viðskiptaeiningar um verkefni og forgangsröðun
•  Dagleg mannauðsstjórnun
•  Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
•  Gæða- og umbótaverkefni
•  Aðkoma að samningagerð, samskipti við birgja og þjónustuaðila

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is/atvinna þar 
sem finna má nánari upplýsingar um störfin. Umsóknarfrestur 
er til og með 24. janúar nk.

Við leitum að öflugum  
einstaklingum til að takast  
á við krefjandi og spennandi  
verkefni á sviði upplýsingatækni

SNJALLAR  
HUGBÚNAÐARLAUSNIR  
ERU MÁLIÐ

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

2015

2015

Íslandsbanki er stoltur handhafi  
Gullmerkis Jafnlaunaúttektar PwC

Íslandsbanki stendur þessa stundina í miklu umbreytingarferli með upplýsingakerfi sín. Verið er að einfalda innviðina, þjónustuvæða öll kerfi og gera bankann betur  
í stakk búinn til að takast á við samkeppni framtíðarinnar. Um gríðarlega krefjandi og spennandi verkefni er að ræða og bankinn hyggst fjölga starfsfólki á þessu sviði.

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

Samþættingar (webMethods)
Kerfislandslag Íslandsbanka byggir á þjónustumiðaðri högun, þar sem 
webMethods samþættingarbúnaðurinn gegnir lykilhlutverki. Leitað er að 
jákvæðum og öflugum sérfræðingi til að styrkja þennan þátt í starfseminni.  
Viðkomandi bætist í teymi sem vinnur m.a. að innleiðingu rafrænna ferla  
og sjálfvirknivæðingar.

Forritari í markaðakerfum
Leitað er að snjöllum og úrræðagóðum forritara í teymi sem vinnur að 
innleiðingu markaðakerfa þ.e. þeirra kerfa sem höndla viðskipti á innlendum 
og erlendum mörkuðum. Helstu verkefni eru þarfagreining, hönnun, þróun 
og prófanir. Teymið vinnur að innleiðingu alþjóðlegra kerfa og nýsmíði á 
tengingum þeirra við bæði innlend og erlend greiðslukerfi, fjárhagskerfi  
og vöruhús.

Vefforritari (Full Stack Web Developer)
Leitað er að öflugum sérfræðingi til að takast á við verkefni á sviði vefþróunar, 
APP þróunar sem og þróunar annarra framendalausna. Helstu verkefni 
og ábyrgðarsvið eru nýsmíði og rekstur á innri og ytri framendakerfum 
og samþætting framendakerfa við stoðkerfi Íslandsbanka.  Í því felst m.a. 
þarfagreining, hönnun, þróun og prófanir í samvinnu við aðra sérfræðinga 
teymisins.

Forritari í lánamengi 
Leitað er að öflugum forritara í hópinn til að takast á við verkefni tengd 
lánalausnum. Helstu verkefni eru innleiðing á lánakerfi með tilheyrandi 
samþættingu, útleiðing á eldri kerfum og viðhald og þróun á stoðkerfum 
tengdum útlánaferlum bankans. Viðkomandi bætist í reynslumikið teymi  
sem ber ábyrgð á útlánakerfum bankans og tengdum stoðkerfum.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari/ þroskaþjálfi í    
 leikskólann Baug

Grunnskólar

· Matráður starfsmanna í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Stjórnsýslusvið

· Verkefnastjóri fræðslu- og menningarmála

Menntasvið

· Forstöðumaður félagsmiðstöðvar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar

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

• 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

• Reynsla af deildarlæknisstarfi á 
barnadeild er æskileg

• Hafa lokið kandídatsári og hafa 
almennt lækningaleyfi

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 jafn
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis á Barnaspítala Hringsins. Ráðið er í starfið til 6 mánaða 
og óskað eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall er 100% með tilheyrandi 
bundnum vöktum. 

DEILDARLÆKNIR

Barnaspítali Hringsins

Starfshlutfall er 100% með 
tilheyrandi bundnum vöktum. 

Umsókn fylgi náms og starfsferil
skrá auk upplýsinga um ástæður 
umsóknar (“Letter of motivation”). 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur 
og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.

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

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. 

Hjúkrunarfræðingur 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðing og bera ábyrgð á 
meðferð

• Skipuleggja og veita fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda

• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður og ábyrgð í 
starfi

• Jákvætt viðmót og góðir 
samskiptahæfileikar

• Íslenskt hjúkrunarleyfi

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 jafn
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Bjarnveig 
Pálsdóttir, deildarstjóri (bjarnvei@
landspitali.is, 824 8145 og Þórdís 
Wium, mannauðsráðgjafi (thordisw@
landspitali.is, 824 5625).

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Viltu taka þátt í spennandi verkefni með okkur? Við leitum eftir góðum liðsmönnum til starfa á deild 
A5 á skurðlækningasviði til að taka þátt í átaki í liðskiptiaðgerðum. Góð þjálfun er í boði og um vel 
skilgreint verkefni að ræða. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

Skurðdeild A5

Sjúkraliði  
Helstu verkefni og ábyrgð

• Umönnun einstaklinga í 
samvinnu við aðra fagaðila

• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur

• Faglegur metnaður og ábyrgð í 
starfi

• Jákvætt viðmót og góðir 
samskiptahæfileikar

• Íslenskt sjúkraliðaleyfi

Verkefnið er tímabundið og 
er starfshlutfall og starfstími 
samkomu lagsatriði, dag og 
kvöldvaktir samkvæmt samkomulagi. 

UMF STJARNAN 
LEITAR AÐ

VALLAR- 
OG VIÐBURÐAR-
STJÓRA
Ungmennafélagið Stjarnan leitar eftir 
öflugum og kraftmiklum einstaklingi 
í starf vallar- og viðburðarstjóra hjá 
félaginu. 

Við leitum að metnaðarfullum, drífandi 
og kröftugum einstaklingi sem hefur 
brennandi áhuga á knattspyrnu, 
stjórnunarreynslu, er laghentur með 
græna fingur, þjónustulundaður og 
leggur mikla áherslu á að starfssvæði 
félagsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Það eru spennandi tímar framundan 
hjá félaginu en fyrirhuguð er mikil upp- 
bygging á knattspyrnusvæði félagsins.

Umsókn með ferilskrá berist til 

johannes@stjarnan.is fyrir 24. janúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson 
framkvæmdastjóri UMF Stjörnunnar 
í síma 661 9707.
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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. 

Hjúkrunarfræðingur 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Ákveða, skipuleggja og veita 
hjúkrunarmeðferð í samráði við 
skjólstæðing og bera ábyrgð á 
meðferð

• Skipuleggja og veita fræðslu til 
sjúklinga og aðstandenda

• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur

•  Jákvætt viðhorf, frumkvæði og 
samskiptahæfileikar

• Faglegur metnaður
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

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 jafn
réttis stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg 
Tómasdóttir, deildarstjóri  
(iingibjo@landspitali.is, 543 9533, 
824 5769 og Björk Felixdóttir, 
sjúkraliði (bjorkf@landspitali.is, 
543 9271 og 543 9276).

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Á Vífilsstöðum gefst tækifæri til að öðlast góða starfsreynslu þar sem reynir á hæfni að veita 
framúrskarandi lyflæknishjúkrun og þjálfa sjálfstæði og yfirsýn í starfi. Hjúkrunardeildin er 42 
rúma og er hluti af Landspítala. Skjólstæðingarnir þar hafa gilt færni- og heilsumat og eru að bíða 
eftir vist á hjúkrunarheimili. Lögð er áhersla á jákvætt framlag sérhvers einstaklings, þátttöku og 
samvinnu í daglegum störfum deildarinnar. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

Hjúkrunardeild á Vífilsstöðum

Sjúkraliði  
Helstu verkefni og ábyrgð

• Umönnun einstaklinga í 
samvinnu við aðra fagaðila

• Virk þátttaka í fjölskylduhjúkrun

Hæfnikröfur

• Jákvætt viðhorf, frumkvæði og 
samskiptahæfileikar

• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslenskt sjúkraliðaleyfi

 Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag 
er samkomulagsatriði

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. 

Bæklunarskurðlækningar 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Greining, meðferð og eftirfylgd 
sjúklinga með vandamál er 
tengjast sérgreininni

• Þátttaka í göngudeildarþjónustu 
og samráðskvaðningum og öðrum 
þeim störfum sem yfirlæknir 
deildarinnar telur að eigi við

• Þátttaka í bakvöktum sérgreinar
innar og er það frumskilyrði 
ráðningar

• Þátttaka í kennslu og vísinda
vinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

•  Almenn reynsla í greiningu og 
meðferð stoðkerfis sjúkdóma

• Viðbótarþekking í gerviliða
aðgerðum og endur aðgerð  um 
þeim tengdum

• Reynsla í kennslu og vísinda
vinnu æskileg

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í bæklunar
skurðlækningum

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

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

Nánari upplýsingar veitir Yngvi 
Ólafsson, yfirlæknir (ingviola@
landspitali.is, 543 7610).

Laun skv. kjarasamningi fjármála
ráðherra og stéttarfélags. Fullt starf 
er bundið við sjúkrahúsið eingöngu 
sbr. grein 3.2.4 í kjarasamningi 
lækna og ríkisins 2015. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafn
réttis stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Umsóknarfrestur er til og með  
1. febrúar 2016.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunarskurðlækningum og starf sérfræðilæknis í 
handaskurðlækningum frá 1. mars 2016 eða eftir nánari samkomulagi.

SÉRFRÆÐILÆKNAR

Bæklunarskurðlækningar og handaskurðlækningar

Handaskurðlækningar 
Helstu verkefni og ábyrgð

• Greining, meðferð og eftirfylgd 
sjúklinga með vandamál er 
tengjast sérgreininni

• Þátttaka í göngudeildarþjónustu 
og samráðskvaðningum og öðrum 
þeim störfum sem yfirlæknir 
deildarinnar telur að eigi við

• Þátttaka í bakvöktum sérgreinar
innar

• Þátttaka í kennslu og vísinda
vinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

• Reynsla í kennslu og 
vísindavinnu æskileg

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í 
handaskurðlækningum

Starfshlutfall er 100% eða samkvæmt 
samkomulagi. Umsóknargögn sem 
ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu 
skurðlækningasviðs 13A Hringbraut, 
101 Reykjavík.

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
á Þjónustudeild í Reykjavík.
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfs-
maður geti farið út á land til skamms tíma í senn.
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða.

Rafvirkja / rafeindavirkja
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf.

Járniðnaðarmenn
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/ 
pípulagningamenn

Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.

Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Kristinsson forstöðumaður
Simi: 550 9914 jonas@odr.is
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is
GSM 860 9640

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgða hald á 
fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, 
dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið.

Helstu verkefni 
- Daglegur rekstur 
- Innkaup 
- Sala 
- Starfsmannahald
- Þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
- Reynsla af verslunar- 
 og þjónustustarfi
- Góð almenn tölvukunnátta 
- Framúrskarandi þjónustulund
- Færni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði og sjálfstæði 
 í vinnubrögðum.

Umsóknir skulu berast á 
atvinna@s4s.is
fyrir 26. janúar 2016.

S4S LEITAR AÐ 
VERSLUNARSTJÓRA
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101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum 
einstaklingi sem veitir framúrskarandi þjónustu. 
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku og aðstoð  
við gesti, bókunum, umsjón með minibar og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku
ca. 80% starfshlutfall

Lagerstarf
hjá Imtex
Imtex óskar eftir drífandi 
starfsmanni í 80 til 100% 
vinnu. Í starfinu felst tiltekt 
pantana, útkeyrsla og annað 
sem til fellur.

Áhugasamir sendi umsókn 
merkta „100% lagerstarf“ 
á starf@10-11.is.

Klettagarðar 6
104 Reykjavík

FerðamálastoFa/Vakinn
– sérFræðingur

P
O

R
T 

h
ön

n
u
n

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5500 

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa sem fyrst á starfsstöð sína í 
reykjavík. starfið heyrir undir gæða- og þróunarsvið. um er að ræða 100% 
starf. laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Leitað er að einstaklingi með brennandi 
áhuga á atvinnugrein í örum vexti og löngun 
til að takast á við verkefni á sviði gæða- og 
umhverfismála. Starfinu fylgja töluverð  
ferðalög innanlands.

Helstu verkefni: 

•  Gæðaúttektir hjá þátttakendum í Vakanum,  

 gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.

•  Handleiðsla og stuðningur við þátttakendur.

•  Úrvinnsla úttekta og eftirfylgni.

menntunar- og hæfniskröfur:

• BS./BA. gráða í ferðamálafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  

og rituðu máli.

• Góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu 

gagna.

• Þekking og reynsla af gæðamálum.

• Þekking og reynsla af störfum tengdum 

ferðaþjónustu er mikilvæg.

• Þekking á umhverfismálum er mikilvæg.

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera 

frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og nákvæmni í vinnubrögðum.

umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast með tölvupósti á  
upplysingar@ferdamalastofa.is og vera merktar 
starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð 
að ræða en öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Briem, 
verkefnastjóri gæðamála, aslaug@ferdamalastofa.is.  
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér  
starfsemi Ferðamálastofu og Vakans á   
www.ferdamalastofa.is og vakinn.is

Starfsfólk óskast
PizzaHut óskar eftir að ráða þjónustulundað brosmilt 
starfsfólk til að vinna fullt starf í sal hjá okkur. 
Viðkomandi þarf að vera röskur, skipulagður og liðlegur 
í samskiptum. Aðeins 20 ára og eldri koma til greina. 

Einnig óskum við eftir Starfsmanni í fullt starf í eldhúsi. 
Við erum að leita af skipulögðum, hraustum og fram-
takssömum einstakling sem hefur áhuga á því að elda 
góðan mat og kann vel við sig í eldhúsinu. Ekki verra ef 
viðkomandi hefur sambærilega reynslu en ekki nauð-
synlegt. Aðeins 20 ára og eldri koma til greina.

Hægt er að sækja um á netinu á PizzaHut.is einnig er 
hægt að senda beint á ellen@pizzahut.is eða hringja  
í síma 533-2000.

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir auglýsir stöðu forstöðumanns. 
Forstöðumaður ber ábyrgð á fjölskylduráðgjöf Sjónarhóls. Ráðgjöf miðar að því að gæta 
hagsmuna fjölskyldna barna með sérþarfir, aðstoða fjölskyldur við að finna úrræði, fá þjónustu 
og veita málum eftirfylgd. 

Stofnfélög Sjónarhóls eru: ADHD samtökin, Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. Stofnfélögin fjögur og Sjónarhóll
eru til húsa að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík. 

Sjónarhóll fékk hvatningarverðlaun ÖBÍ árið 2015 fyrir ráðgjöf og dyggan stuðning við réttinda-
baráttu foreldra barna með sérþarfir.

Hæfniskröfur og menntun:
 Þjónustulund, virðing fyrir þeim sem leita til Sjónarhóls og jákvætt viðmót.
 Eldmóður og áhugi fyrir málefnum barna með sérþarfir.
 Reynsla af málefnum barna með sérþarfir.
 Þekking á tiltækum stuðningsúrræðum og réttindum hinna ýmsu hópa sem leita til Sjónarhóls.
 Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Forstöðumaður
fjölskylduráðgjafar Sjónarhóls 

Um er að ræða 100% starf. Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Jónsson,
formaður stjórnar Sjónarhóls, í síma 535-1900. 

Umsóknum skal skilað á Sjónarhól – ráðgjafarmiðstöð,
Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða á netfangið
maria@sjonarholl.net fyrir 24. janúar nk. www.sjonarholl.net 



Hjálpræðisherinn er kristið samfélag sem vinnur út 
frá slagorðinu ,,súpa, sápa, hjálpræði” í orði og verki.  
Hjálpræðisherinn starfar í 126 löndum og hefur verið 
starfræktur á Íslandi í 120 ár.

Hjálpræðisherinn hefur um árabil rekið Vistheimilið 
Bjarg á Seltjarnarnesi.  Þar er heimili fyrir tíu karlmenn 
með geðraskanir.  Vegna skipulagsbreytinga óskum við 
eftir að ráða fleiri starfsmenn í okkar ágæta starfsmanna-
hóp og auglýsum því eftir:

• Almennum starfsmanni í 100% starf.
• Starfsmanni á næturvaktir og aðra hverja  
 helgi í 65% starf.
• Starfsmanni í þrif í 50% starf.

Nánari upplýsingar um störfin veittir Kristín Sigurðar-
dóttir forstöðukona í síma 775 7176

Umsóknarfrestur er til 26. janúar 2016. 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á island@herinn.is.  
Laun eru skv. kjarasamningi Eflingar. 

Reikningshald OR leitar að útsjónarsömum og jákvæðum bókara sem hefur 
mikinn áhuga á bókhaldsvinnu og vill sjá hlutina stemma. Reikningshald er 
átta manna teymi sérfræðinga sem sameiginlega leysa fjölbreytt og krefjandi 
verkefni innan fyrirtækja OR samstæðu með stöðugar umbætur að 
leiðarljósi.  

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Bókari

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar 2016.

Hefur þú gaman af tölum?

6 x 20 255 x 200 mm

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

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

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

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

Umsóknir sendast á Sgunnbj@simnet.is merkt: Starf-Snyrtivörur

Snyrtivöruheildssala leitar 
eftir samviskusömu og 
áreiðanlegu starfsfólki.

Booking.com BV (the company behind Booking.com™, the market leading online 
hotel reservation service in the world) is looking for an Account Manager for our office 
in Reykjavík.

Main Responsibilities:

• Visit accommodation partners in appointed 
area.

• Support Booking.com’s strategy for 
accommodation availability and supply 
within Iceland.

• Identify commercial opportunities for 
partners that will help improve business.

• Organize and coordinate Tourist Trade Fair 
visits.

• Check statistics in the control room and 
follow up.

• Support Customer Service, assisting in 
additional tasks and projects when needed.

Required skills

• Fluent Icelandic and English speaker and 
writer.

• Experience within e-travel and/or hotel/
travel industry.

• Pro-active, positive attitude, sense of 
responsibility, friendly and can work 
independently.

• Quick and resourceful, flexible, accurate 
and an eye for detail.

• Great face-to-face and telephone 
communication skills.

• Hotel School or University background 
preferred.

• 2 years of experience in a relevant account 
management function preferred.

• Strong analytical skills and knowledge of 
revenue management systems.

• Availability to travel 50% of the time.

Interested?
If you wish to find out more about Booking.com, and to apply, please go to workingatbooking.
com, or follow these links. Remember to submit your CV and cover letter in English.

www.workingatbooking.com/vacancies/account-manager-reykjavik
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Viltu ganga
í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot Í Grafarvogi 
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.

    Við leitum að:

Umsóknir skulu berast fyrir 22. janúar,
áhugasamir sendi ferilskrá

á umsoknir@lfa.is

Leikskólakennurum
Leiðbeinendum
Öðru uppeldismenntuðu fólki

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Starf í gæðadeild Ísteka
Starfssvið: Yfirferð á gæðatengdum skjölum, ýmiss gæðatengd 
eftirlit, mælingar og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur: Reynsla af vinnu við gæðamál æskileg.  
Gott ef umsækjandi hefur reynslu af rannsóknarstofuvinnu.  
Góð skrif- / málfærni í íslensku og ensku, samskiptahæfileikar, 
nákvæmni, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og reglusemi.

Menntunarkröfur: Æskilegt að umsækjandi hafi menntun á sviði 
raunvísinda.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á bryndis@isteka.com

Umsóknarfrestur er til 25.01.2016

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í 
USA. Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.

Leitum að metnaðarfullum hjúkrunarstjórnanda með brennandi áhuga á 
öldrunarhjúkrun og stjórnun. Starfs- og ábyrgðarsvið deildarstjóra er að hafa 
faglega, stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni.  
Um er að ræða 100% starf.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður Hrafnistu  
í Reykjavík í síma 664 9400. Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. janúar 2016  
á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 

Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum af prófskírteinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun
• Viðbótarnám er kostur
• Góð þekking og reynsla af  
 Rai mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi 
 samskiptahæfileikar

HRAFNISTA  REYKJAVÍK

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

  

Hjúkrunardeildarstjóri  
á Hrafnistu í Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með  25. janúar 2016. 
Rio Tinto Alcan  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotintoalcan.is

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja 
eða vélfræðinga til að sinna fjölbreyttum störfum á 
verkstæðum fyrirtækisins.

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir á framleiðslu-  

og vélbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf í vélvirkjun

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

Nánari upplýsingar veitir Ágúst H. 
Jóhannesson, verkstjóri aðalverkstæðis,  
í síma 560 7000.

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins, 
www.riotintoalcan.is.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Vélvirkjar eða vélfræðingar
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Arnarlax HF óskar eftir starfsfólki

Um er að ræða almenn störf í sláturhúsi  
félagsins og pökkun á laxi til útflutnings.
Sláturhús félagsins er vel útbúið og tæknivætt 
eins og best verður á kosið.

Óskum eftir duglegum einstaklingum sem hafa 
áhuga á að taka þátt í uppbyggingu sem  
framundan er hjá félaginu.

Nánari upplýsingar gefur Tryggvi Bjarnason  
verkstjóri í síma 6977576 og/eða tölvupósti  
tryggvi@arnarlax.is

Arnarlax HF ogłasza o pracowników

Poszukujemy zdolnych i pracowitych sób do 
rzeźni lososia i spakowanie jego do eksportu.
Sala w kórej odbędzie się rzeźnia jest  
wyposażona  
w maszyny  które  ułatwiają pracę. 
Zaiteresowanych prosimy o kontakt z Tryggvi  
Bjarnason telefon 6977576 lub e-mail  
tryggvi@arnarlax.is



This advertisement can be seen in english on www.orfgenetics.com

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSSETNINGU

Óskað er eftir að ráða metnaðarfullan og dugmikinn einstakling í starf sérfræðings í markaðsdeild fyrirtækisins til að sinna 

stafrænni markaðssetningu á BIOEFFECT. Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem á auðvelt með að laga sig að nýjum 

aðstæðum og sem býr yfir góðri málfarskunnáttu og ritfærni á bæði ensku og íslensku.

Helstu verkefni eru ábyrgð og eftirfylgni með samfélagsmiðlum BIOEFFECT, sem og uppfærsla og ábyrgð á vefjum BIOEFFECT. Umsjón með 

framleiðslu kynningarefnis fyrir vörur BIOEFFECT og samskipti við dreifiaðila þar af lútandi.

Menntun og hæfniskröfur

•  Háskólapróf og/eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af vefstjórnun
•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum í meðalstóru eða stóru fyrirtæki
•  Þekking og reynsla af alþjóðlegri markaðssetningu á netinu er kostur
•  Reynsla og mikill áhugi á samfélagsmiðlum og nýjungum á netinu
•  Umsjón með markaðssetningu á netinu og umsjón með 
    leitarvélabestun (SEO)

INNKAUPASTJÓRI

Óskað er eftir að ráða til starfa innkaupastjóra. Möguleiki er á hlutastarfi 
fyrir réttan einstakling.  Leitað er að öflugum einstaklingi til að stýra 
innkaupum. Starfið felur í sér greiningarvinnu, áætlanagerð, umsjón með 
flutningsmálum og samskipti við birgja.  
Umsækjandi þarf að hafa náð góðum árangri í fyrri störfum og hafa 
metnað fyrir árangri. 

Menntun og hæfniskröfur

•  Menntun á sviði vörustjórnunar eða annað nám sem nýtist í starfi
•  Haldbær reynsla af innkaupum
•  Reynsla af samningagerð og hæfni í mannlegum samskiptum 
•  Greiningarhæfni og talnagleggni
•  Nákvæmni og öguð vinnubrögð

VÉLAMAÐUR OG UMSJÓNAMAÐUR EIGNA

Óskað er eftir að ráða til starfa vélamann og umsjónarmann eigna. Leitað er að hæfileikaríkum einstaklingi til að hafa umsjón með 
uppsetningu, viðhaldi og keyrslu á tækjum félagsins fyrir áfyllingu og pökkun á húðvörum, tækjum fyrir lífefnavinnslu og í gróðurhúsi, sem og með 
öðrum eignum félagsins.  Umsækjandi þarf að vera áhugasamur í starfi og geta unnið í góðri samvinnu við sérfræðinga og stjórnendur félagsins.

Nánari upplýsingar um störfin veitir starfsmannastjóri (starf@orf.is ) og fulltrúi starfsmannastjóra í síma 591-1590.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk. Umsóknir óskast sendar til; starf@orf.is. Umsókn þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá.  Æskilegt er að kynningarbréf fylgi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar ásamt 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
 

Menntun og hæfniskröfur

•  Vélstjóri, rafmagnsiðnfræðingur, rafvirki eða sambærileg menntun
•  Góð þekking á vélum og stýringu véla
•  Reynsla af sambærilegu starfi
•  Nákvæm vinnubrögð

ORF LÍFTÆKNI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖRF

•  Öll almenn greining og eftirfylgni vegna netmarkaðssetningar 
•  Mikil þekking á Google umhverfinu (Adwords, Analytics, Tag
    Manager etc.)
•  Sköpunargáfa og hugmyndaauðgi
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Nánari upplýsingar um fyrirtækin má finna á www.orf.is og bioeffect.is

•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Færni til að eiga samskipti við íslenska og erlenda birgja vegna  
    varahluta og viðgerða á tækjum og öðrum eignum félagsins

ORF Líftækni hf. er íslenskt líftæknifyrirtæki sem framleiðir 24 tegundir frumuvaka (human growth factors) með plöntu erfðatækni fyrir 

stofnfrumurannsóknir, þar á meðal  EGF frumuvakann (Epidermal Growth Factor). ORF Líftækni er eina félagið í heiminum í dag sem framleiðir 

húðvörur með þessari aðferð, en húðvörur fyrirtækisins eru framleiddar undir nafninu BIOEFFECT og eru í dag seldar í meira en 1000 

lúxusverslunum í 29 löndum. ORF Líftækni er ört vaxandi fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir og miklir möguleikar eru á framþróun í starfi 

fyrir dugmikla og áhugasama starfsmenn.
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Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI
Ístak leitar að fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu verktakafyrirtæki og taka þátt í að 

byggja mannvirki framtíðarinnar. Starfsmenn Ístaks leysa áhugaverð og síbreytileg verkefni í 

spennandi vinnuumhverfi. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

TRÉSMIÐIR ÓSKAST TIL VINNU Í GRÆNLANDI
Ístak leitar að trésmiðum til vinnu við verkefni í Nuuk í Grænlandi. Spennandi tækifæri fyrir 

smiði sem vilja breyta til og starfa í nýju umhverfi við uppbyggingu á nýju gámahöfninni í 

Nuuk. Verkið er samstarfsverkefni Ístaks og danska verktakafyrirtækisins Per Aarsleff og er 

verkefni Ístaks aðallega bygging mannvirkja við höfnina. Vegna kröfu um atvinnuleyfi í 

Grænlandi er æskilegt að umsækjendur séu ríkisborgarar einhverra Norðurlandanna. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

TÆKNIFÓLK ÓSKAST TIL STARFA Á ÍSLANDI
Ístak leitar að öflugu tæknifólki til starfa við framkvæmdir á Íslandi. Verið er að leita að konum 

og körlum með menntun sem nýtist í framkvæmdavinnu svo sem verkfræði eða tæknifræði. 

Tæknifólk hjá Ístaki sinnir faglegri ráðgjöf og eftirliti á framkvæmdasvæðum sem og stjórnun á 

einstaka verkþáttum eða heilum verkefnum.

 

IÐNNEMAR Í MÁLMIÐN
Ístak er með lausar til umsóknar tvær stöður fyrir iðnnema í málmiðnum. Boðið er upp á fjöl- 

breytt verkefni sem fara bæði fram í smiðju og á verkstað. Samstarfsfólk iðnnema verða 

málmiðnaðarmenn með mikla reynslu og í boði er góð vinnuaðstaða.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Ístaks undir starfsumsókn, eða með því að 
senda tölvupóst á mannaudur@istak.is

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið 
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, 
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar 
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk 
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í 
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.

VIÐ BÆTUM 
Í HÓPINNE
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Sótt er um starfið á heimasíðu BL:
www.bl.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til 24. janúar.
Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 
Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Í boði er björt og glæsileg vinnuaðstaða, tæknilega 
vel útbúin samkvæmt stöðlum framleiðanda. 
Endurmenntun til að viðhalda þekkingu og tileinka sér 
nýjustu tækni ásamt möguleika á sérhæfingu eftir
getu og áhuga hvers og eins. Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 

kl. 8:00-17:00 og kl. 8-16 á föstudögum.
Einnig í boði kvöldvaktir kl. 17:00-22:00 eða 
sambland af hvoru tveggja.

Hæfniskröfur:  
· Bifvélavirkjamenntun.
· Nokkurra ára starfsreynsla nauðsynleg.
· Gott tölvulæsi, unnið er með rafrænar 
 verkbeiðnar og hluti af þjálfun er rafræn.
· Bílpróf
· Sjálfstæð, skipulögð og fagleg
 vinnubrögð eru nauðsynleg.

Bifreiðaverkstæði BL er eitt af stærstu verkstæðum landsins með 36 bílalyftur. Öflug námskeiðsáætlun er fyrir starfsfólk til að 
viðhalda þekkingu og tileinkun á nýjustu tækni bifreiða. Námskeiðin eru útbúin af framleiðendum og fá starfsmenn vottaðar 
staðfestingar eða gráður. Á staðnum er mötuneyti, öflugt starfsmannafélag og starfsmannahefð sem við erum stolt af.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bifvélavirkjar

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.



IceWind er sprotafyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun og hönnun vindtúrbína
  m.a. fyrir  arskiptamöstur, heimili og sumarhús. Fyrirtækið stefnir á bæði
  innlendan og erlenda markaði á næstu 12 mánuðum

  Fyrirtækið leitar að starfsmanni til að vera hluti af þrigg ja manna
  teymi og taka þátt í spennandi verkefnum sem eru fyrir höndum
  Starfið er  ölbreytilegt og mun meðal annars fela í sér hönnun á
  nýjum lausnum, þátttöku í samsetningar- og framleiðsluteymi ognýjum lausnum, þátttöku í samsetningar- og framleiðsluteymi og
  ferðalaög erlendis

Mikilvægt er að starfsmaður hafi brennandi áhuga á grænni orku
geti unnið vel í hópi og tekið að sér tilfallandi verkefni

 .

 .

 .

 .

Ábyrgðarsvið
Dagleg ábyrgð á verkstæði
Samsetning á vindtúrbínum
Smíði og prófanir á nýjungum á verkstæði ásamt verkfræðingi úr IceWind teyminu
Hugmyndavinna með öðrum starfsmönnum IceWind

Hæfniskröfur
Háskólamenntun í Vélaverkfræði/Rafmagnsverkfræði/Tæknifræði eða
önnur tæknimenntun. Listinn er ekki tæmandi
Reynsla og þekking á rennibekk er kostur
Þekking á rafmagni og vélahlutum er kostur
Handlagni

Umsókn um starfið þarf að innihalda ítarlega starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið 

Umsóknir sendist á info@icewind.is merktar “Starfsumsókn
Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2016

 ”

 .

Nánari upplýsingar um starfið og IceWind veitir
Sæþór Ásgeirsson, stofnandi/framkvæmdastjóri í síma: 861-2011

Sprotafyrirtæki leitar að handlögnum og tækniþenkjandi starfsmanni
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Aðstoðarkona á skrifstofu
óskast í rótgróið innflutnings og þjónustu fyrirtæki.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af bókhaldsstörfum  
og almennum skrifstofustörfum.
 Vera samviskusöm og reyklaus.

Upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf ásamt 
mynd sendist  á box@frett.is merkt 

,,Bóhaldsaðstoð-1601“

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

  

   STÁL~ORKA 

SKIPAVIÐGERÐIR 

 HVALEYRARBRAUT 37 220 HAFNARFJÖRÐUR 
   SÍMI 565-0399      GSM 892-7687  

Matís óskar eftir að ráða drífandi og duglegan rannsóknamann til starfa hjá fyrirtækinu

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.   
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Frekari upplýsingar veitir Dr. Guðmundur Óli Hreggviðsson, gudmundo@matis.is, og í síma 422 5000.

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Starfssvið
Starfið felst í aðstoð við örverurannsóknir og erfðatækni  
á tilraunastofu Matís í Líftækni. 

Starfshlutfall er 100% til þriggja ára en möguleiki á fram
lengingu eftir verkefnastöðu. Viðkomandi mun starfa við 
rannsóknastofu Matís við Vínlandsleið 12, Reykjavík. 

Hæfniskröfur  
•  B.Sc. gráða í lífeindafræði  eða skildum greinum eða 

umfangsmikil reynsla af vinnu á rannsóknarstofu.
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt frumkvæði.
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Metnaður til að ná árangri í starfi.
•  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar n.k. 

Öflugur rannsóknamaður…

Okkur vantar skipstjóra, vélstjóra, leiðsögumenn, sölufólk og þjónustufulltrúa auk nokkurra 
handlangara í sumar. 

Í boði eru bæði full störf og hlutastörf á tímabilinu 15. apríl og til 30. september í Reykjavík og 
Akureyri. Möguleiki á framtíðarstörfum fyrir þá sem skara fram úr.

Við erum samhent fjölskyldu- og vinafyrirtæki með langa sögu, ástríðu fyrir ævintýrum hafsins 
og sterkar skoðanir á náttúru og umhverfisvernd. Við leitum að harðduglegu, skemmtilegu, 
indælu fólki með djúpan skilning á þjónustu og áhuga á hafinu og stórkostlegu lífíki þess. 

Skipstjórar á RIB hraðbátum þurfa að hafa lokið :
   Smáskipanámskeið eða “pungapróf”.
   Smáskipavélavörður. 
   ROC fjarskiptanámkeið.
   STCW-Grunnnámskeið.
   Hóp og Neyðarstjórnun.

Skipstjórar á stærri skipum þurfa að hafa lokið:
   45>metra B: Skipstjóri og stýrimaður á skipi minna en 
   500 brúttótonn í strandsiglingum, STCW II/3.
   STCW-Grunnnámskeið.
   Hóp og Neyðarstjórnun.

Vélstjórar á stærri skipum þurfa að hafa lokið:
   Vélstjórn <3000 kW VC eða <750 kW
   STCW-Grunnnámskeið.
   Hóp og Neyðarstjórnun.

.Handlangarar þurfa enga reynslu að hafa 
en verða að vera fljótir að læra.

Leiðsögumenn þurfa að hafa bakgrunn í náttúruvísindum 
og brennandi áhuga á lífríki hafsins.

Sölu og þjónustufulltrúar þurfa að hafa þjónustulund, góða ensku 
og tölvukunnáttu ásamt reynslu af sölustörfum, helst úr ferðaþjónustu.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá og meðmælum á jobs@elding.is fyrir 15.febrúar næstkomandi. 
Tiltakið hvar er sóst eftir star� og hvaða star�.

Handlangarar þurfa enga reynslu að hafa 
en verða að vera fljótir að læra.

ALLAR HENDUR Á DEKK !

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá og meðmælum á jobs@elding.is fyrir 15.febrúar 
næstkomandi.  Tiltakið hvar er sóst eftir star� og hvaða star�.

Móttökuritari
Um er að ræða 100% starf.  Umsækjandi þarf að vera  
tölvufær, talnaglöggur og búa yfir enskukunnáttu.  
Einnig er mikilvægt að viðkomandi sé stundvís, hafi  
þjónustulund og skipulagshæfileika. 
 

Tanntæknir eða aðstoðarmaður  
á tannlæknastofu

Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að umsækjandi  
hafi reynslu á sviði tannlækna- eða heilbrigðisþjónustu.  
Viðkomandi þarf að vera stundvís, röggsamur, búa yfir 
þjónustulund og hafa skipulagshæfileika.

Umsóknir sendist til gudrun@kryna.is fyrir 24. janúar 2016
www.kryna.is

Sími: 618-4530
Grensásvegur 48
108 ReykjavíkTANNLÆKNASTOFA

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum 
einstaklingi sem veitir framúrskarandi þjónustu. 
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku og aðstoð  
við gesti, bókunum, umsjón með minibar og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku
ca. 80% starfshlutfall

Smiðir
Tveir af öflugustu mótasmiðum Íslands  

eru lausir eftir 2-3 vikur.
Erum að leyta að verkefnum.

Upplýsingar í síma: 820 2188



Hjúkrunarfræðingur
Múlabær, dagþjálfun fyrir aldraða og öryrkja,

auglýsir lausa stöðu hjúkrunarfræðings

Múlabær er með 52 dagþjálfunarpláss. Opið er frá kl 8:00-16:00
alla virka daga. Boðið er upp á hjúkrunarþjónustu, æfingaaðstöðu,
vinnustofu og fjölbreytt félagsstarf. Lögð er áhersla
á að bæta lífsgæði fólks og hugað er að líkamlegum, andlegum og
félagslegum þáttum.

Helstu verkefni:
• sinna hjúkrunarþjónustu
• greina hjúkrunarþarfir og framfylgja meðferð
• fjölskylduhjúkrun

Reynsla og hæfni:
• íslenskt hjúkrunarleyfi
• frumkvæði og sjálfstæði í vinnu
• góðir samskipta og samstarfshæfileikar
• reynsla og áhugi á að starfa með öldruðum

Starfshlutfall skv. samkomulagi
Ráðning frá 1.2.2016 eða eftir samkomulagi

Vinsamlegast sendið umsóknir og ferilskrá til Múlabæjar,
Bt. Þórunnar Bjarneyjar Garðarsdóttur, Ármúla 34, 108 Reykjavík
eða sendið á netfangið thorunn.mulabaer@internet.is

Umsóknarfrestur er til 29.1.2016.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórunn Bjarney Garðarsdóttir, forstöðumaður
Netfang: thorunn.mulabaer@internet

 

ATVINNA HJÁ HEILBRIGÐISSTOFNUN 
AUSTURLANDS
Neskaupstaður

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða 
lífeindafræðing á rannsóknarstofu Umdæmissjúkrahúss 
Austurlands/FSN í Neskaupstað frá 1. apríl nk., eða skv. ná-
nara samkomulagi. Um fasta stöðu er að ræða. Starfshlutfall 
er 80-100% eða eftir nánara samkomulagi og bakvaktir aðra 
hvora viku. 

Rannsóknarstofan sinnir rannsóknum fyrir sjúkrahúsið og 
heilsugæsluna, ásamt fyrir fjórðunginn að stórum hluta.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, skipulögð vinnubrögð, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í 
sam skiptum eru skilyrði. Íslenskukunnátta áskilin. 
Laun eru greidd skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags 
við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningi 
HSA. 
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2016. 
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út 
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, 
undir flipanum Laus störf.

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttis-
stefnu HSA við ráðningar. Áskilinn er réttur til að hafna 
umsóknum ef einstaklingar uppfylla ekki framangreind 
skilyrði.
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita:
Ragnheiður Þórarinsdóttir, deildarstjóri rannsóknardeildar, 
s. 470-1455, netf. raggy@hsa.is
Jón H. H. Sen, forstöðulæknir Umdæmissjúkrahússins, s. 
470-1450, netf. jon@hsa.is
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri HSA, s. 470 3053 og 895 
2488, netf. emils@hsa.is

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða  
lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæf-
ingardeild ásamt stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað 
og Mjóafirði. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, 
svæðis sem telur um 11.000 íbúa.
Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber 
lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, 
sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. 
Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Á þjónustusvæði HSA eru auk 
FSN fimm heilsugæslur, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.

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 29. janúar.

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

Hlíðasmári 4   |   201 Kópavogi   |   415 8900
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Nesfiskur ehf. óskar eftir að ráða viðgerðamann  
fyrir Baader vélar (Baadermann)  
í frystihús sitt í Garði  
Nánari upplýsingar gefur Ingibergur  
í síma 892-2956  
Umsóknir skal senda á theodor@nesfiskur.is  
eigi síðar en 31.janúar 2016 

Ábyrgð:
• Framkvæmdastjóri fjármálasviðs ber ábyrgð á verkefnum sviðsins en 

það hefur umsjón með fjármálum sjúkrahússins og annast reiknings
hald þess og gerir ársreikning. Sviðið heldur utan um fjárheimildir 
sjúkrahússins, sér um fjárstýringu og innheimtir kröfur og gerir og fylgir 
eftir fjárhagsáætlun. Það annast söfnun, úrvinnslu og miðlun klínískra 
og fjárhagslegra upplýsinga, sér um útboð, samningagerð, innkaup 
og vörustýringu. Fjármálasvið starfar þvert á önnur svið, hefur við þau 
nána samvinnu og veitir þeim ráðgjöf. 

• Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð, sameiginlega með framkvæmda
stjórn, á daglegum rekstri, þjónustu og umönnun sjúklinga gagnvart 
forstjóra.  Hann ber ábyrgð á að stefnu og ákvörðunum forstjóra og 
framkvæmdastjórnar sé framfylgt.

• Næstu undirmenn framkvæmdastjóra eru forstöðumenn fjármálasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur

Gerð er krafa um:

• Próf í viðskiptafræði eða hagfræði og framhaldsmenntun 
sem nýtist í starfi,

• Leiðtogahæfni og getu til að hvetja aðra til árangurs,
• Farsæla stjórnunar og rekstrarreynslu,
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

miðlun upplýsinga,
• Frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi,
• Reynslu af teymisvinnu og breytingarstjórnun.

Ráðið er í stöðuna til fimm ára. Starfskjör byggjast á kjarasamningum og lögum um starfsmenn ríkisins. 
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Jónasson forstjóri í síma 4630100 eða/og í tölvupósti bjarnij@sak.is. Ábyrgðarsvið 

stjórnenda og frekari upplýsingar um starfið eru á vef sjúkrahússins, www.sak.is. 

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs Sjúkrahússins á Akureyri
Staða framkvæmdastjóra fjármálasviðs við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) er laus til umsóknar.  

Staðan veitist frá og með 1. maí nk. eða eftir samkomulagi.

SAk er sérgreinasjúkrahús, sem sinnir flestum greinum læknisfræðinnar fyrir íbúa Norður og Austurlands. Íbúafjöldi upptökusvæðis
ins er um 35.000 manns. Á ársgrundvelli eru gerðar 2.800 skurðaðgerðir á sjúkrahúsinu, legudagar eru 29.000, dagdeildarkomur um 5.300,  
göngudeildarkomur lækna 13.500, komur á bráðamóttöku um 16.600 og sjúkraflug eru um 600. Velta sjúkrahússins er um 7,3 milljarðar 

og starfsmenn eru að jafnaði 600 í um 460 stöðugildum.
Gildi SAk eru: Öryggi – samvinna – framsækni. Unnið er að því að starfsemi sjúkrahússins fái alþjóðlega vottun. 

Samstarf er við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á Akureyri um menntun nema í heilbrigðisgreinum og um vísindarannsóknir.

Fjármálasvið
Undir fjármálasvið  heyra skrifstofa fjármála, tækni og innkaupadeild, eldhús, ræstimiðstöð og öryggismál.   

Á sviðinu eru um 58 stöðugildi og áætluð velta um 500 milljónir.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016. 
Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af stjórnunarstörfum og reynslu af fjármálastjórnun. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Sölumaður fasteigna
Fasteignasala óskar eftir löggiltum fasteignasala eða 

nema til sölustarfa. Við leitum að duglegum, ósérhlífnum 
aðila með brennandi áhuga á sölustörfum sem treystir sér 

til að skara fram úr í starfi. 

Fyrirtækið er traust og rótgróið fyrirtæki sem hefur 
starfað á sömu kennitölu í áratugi og er 

með góða viðviðskiptavild. 
Áhugasamir sendi umsóknir á box@frett.is  merkt: 

„Fasteignasala“ 

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt 
og í samvinnu við aðra. Jákvætt viðmót og 
hæfni í mannlegum samskiptum eru mikilvægir 
kostir. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu og 
reynslu á helstu teikniforritum.

development-architecture-property Tjarnargata  4  101 Reykjavík

Umsókn ásamt ferilskrá skal sent á netfangið arkitekt@dap.is 
eigi síðar en 29.01.2015  -  Nánari upplýsingar í síma 660 4200
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál

dap

Arkitektastofa óskar eftir að ráða 
metnaðarfulla og hæfa einstaklinga til starfa 

Arkitekt - Innanhússarkitekt
Byggingafræðingur

Emmessís ehf. leitar að:

• Bílstjóra 
• Bílstjóra með meirapróf 
  
Með góða þjónustulund við sölu og dreifingu 
á vörum fyrirtækisins.  

Umsóknir sendist á ragnar@emmessis.is eigi 
síðar en miðvikudaginn 20. janúar 2016.

Viðskiptablaðið óskar eftir blaðamanni 
í fullt starf á ritstjórn blaðsins.
 
Helstu verkefni:
• Skrif í Viðskiptablaðið
• Skrif á vefinn vb.is
 
Hæfniskröfur:
• Reynsla af blaðamennsku æskileg
• Þekking og áhugi á viðskiptum skilyrði
• Háskólamenntun, s.s. á sviði hagfræði, viðskipta  
   eða lögfræði æskileg.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, sjálfstæði, metnaður og öguð 
   vinnubrögð eru nauðsynlegir eiginleikar.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar nk.  
Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningar-
bréf. Umsóknir sendist á starfsumsokn@vb.is.

Blaðamaður

Verslunin Fló & Fransí á Klapparstíg
sérhæfir sig í sölu á vönduðum 

barna- og dömuskóm.

Við óskum eftir starfsmanni í verslun
okkar frá klukkan 13-18 á virkum dögum

og aðra hverja helgi.

Viðkomandi þarf að búa yfir góðri þjónustulund
og hæfni í mannlegum samskiptum ásamt því 
að hafa þekkingu á helstu samfélagsmiðlum

(sbr. Facebook, Instagram).

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá
á kristin@flo.is

Hefurðu áhuga á skóm?
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Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Heimilislækningar
	 	 Heilsuvernd
	 	 Vaktþjónusta
	 	 Kennsla	lækna	í	sérnámi,	kandídata	og		 	
	 	 læknanema
	 	 Leiðbeinandi	(mentor)	lækna	í	sérnámi
	 	 Þátttaka	í	vísindarannsóknum,	gæða-	og		 	
	 	 umbótaverkefnum

Hæfnikröfur
	 	 Krafist	er	að	umsækjendur	hafi		 	 	
	 	 sérfræðimenntun	í	heimilislækningum
	 	 Umsækjendur	hafi	verulega	reynslu	af	kennslu

	 	 Skipulagshæfni,	sjálfstæði	í	starfi	og	öguð		
	 	 vinnubrögð
	 	 Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum	
	 	 Reynsla	af	og	vilji	til	þverfaglegrar	teymisvinnu
	 	 Áreiðanleiki,	faglegur	metnaður,	jákvæðni	
	 	 og	sveigjanleiki
	 	 Íslenskunnátta	skilyrði	
	 	 Áskilinn	er	réttur	til	að	hafna	umsóknum	
	 	 frá		einstaklingum	sem	ekki	teljast	uppfylla		
	 	 framangreind	skilyrði

Frekari upplýsingar um starfið
	 	 Til	greina	kemur	að	ráða	í	hlutastarf.	
	 	 Vinnutími	getur	verið	sveigjanlegur.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf sérfræðings í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna Efstaleiti
Um	er	að	ræða	100%	ótímabundið	starf	frá	1.	mars	2016	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	
Umsóknarfrestur	er	til	15.	febrúar	2016.
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Heilsugæslan	Efstaleiti	(áður	heilsugæslan	Fossvogi)	
hefur	starfað	í	35	ár.	Upptökusvæði	stöðvarinnar		
telur	um	11	þúsund	manns.	Skjólstæðingar	
stöðvarinnar	eru	um	það	bil		8500.	Við	stöðina	
starfa	fjórir	sérfræðingar	í	heimilislækningum,	
hjúkrunarfræðingar,	ljósmóðir,	hreyfistjóri,		
læknaritarar	og	móttökuritarar.	Öflug	teymisvinna	
lækna	og	hjúkrunarfræðinga	hefur	verið	á	stöðinni		
um	áratugaskeið.	

Stöðin		hefur	s.l.	15	ár	verið		ein	helsta	kennslustöð	
fyrir	sérnám	í	heimilislækningum	og	er	einnig		
miðstöð	fræðilegrar	kennslu	sérnáms	fyrir	allt	

landið.	Þá	fer	þar	einnig	fram	kennsla	kandídata	
og	læknanema	auk	hjúkrunar-	og	ljósmæðranema.		
Á	stöðinni	eru	að	jafnaði	2-3	læknar	í	sérnámi	í	
heimilislækningum	og	1-2	kandídatar	í	starfsnámi.

Frá	árinu	2000	hafa	25	læknar	verið	í	sérnámi	
í	heimilislækningum	við	stöðina	og	rúmlega	
60	kandídatar.	Einn	af	fyrrum	sérnámslæknum	
stöðvarinnar	hefur	lokið	doktorsnámi	og	annar		
sem	nú	er	sérfræðingur	við	stöðina	er	að	ljúka	
doktorsnámi.	Einn	af	læknum	stöðvarinnar	Alma	
Eir	Svavarsdóttir,	er	kennslustjóri	sérnáms	í	
heimilislækningum	fyrir	allt	landið.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Læknafélags	Íslands.

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.	Jafnframt	skal	leggja	fram	staðfestar	upplýsingar	um	læknismenntun,	
læknisstörf,	vísinda-	og	rannsóknarstörf.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast	Svövu	Þorkelsdóttur,	mannauðsstjóra	
Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins,	Álfabakka	16,	109	Reykjavík.	

Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.	Öllum	umsóknum	
verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	liggur	fyrir.	Við	ráðningar	í	störf	hjá	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	er	ávallt	tekið	
mið	af	jafnréttisstefnu	stofnunarinnar.	Umsókn	getur	gilt	í	allt	að	6	mánuði.

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is),	undir	laus	störf	eða	á	Starfatorgi	
(www.starfatorg.is).	Upplýsingar	um	starfið	veitir	Gunnar	Helgi	Guðmundsson,		yfirlæknir	Heilsugæslunnar	Efstaleiti	í	síma	585-1800	
eða	í	tölvupósti:	gunnar.h.gudmundsson@heilsugaeslan.is

Vinnutími  er virka daga frá kl 14-18:30  
og önnur hver helgi.

Umsóknir sendist á martajonsson.rk@gmail.com 
ásamt ferilskrá merkt „UMSÓKN“

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar.

Reynsla af sölustörfum er kostur  
en ekki nauðsynleg.

Verslunin  
Marta Jónsson  
á Laugavegi óskar eftir 
starfskrafti í ca 75% starf

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

Lækjarskóli óskar eftir  
sérkennara og þroskaþjálfa

Sérkennari 
Helstu verkefni: 
• Sérkennsla
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi
• Samstarf við foreldra og fagaðila vegna málefna  
 nemenda með sérþarfir

Hæfniskröfur:
• Menntun í sérkennslufræðum. Framhaldsmenntun  
 er kostur
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla 
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta 

Þroskaþjálfi
Helstu verkefni: 
• Sinnir þroskaþjálfun og leiðbeinir öðrum
• Gerð einstaklingsnámskráa og eftirfylgd með námi  
 og þjálfun
• Samstarf við foreldra og fagaðila og aðra vegna málefna  
 nemenda með þroskaröskun

Hæfniskröfur:
• Þroskaþjálfamenntun 
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Stundvísi og samviskusemi

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Haraldsson skólastjóri: 
haraldur@laekjarskoli.is | 555-0585

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hafnarfjordur.is 

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



• Framúrskarandi þjónustulund og reynsla af þjónustu.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð íslensku- og enskukunnátta. 
• Jákvæðni og metnaður.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hröð og nákvæm vinnubrögð.
• Skipulagsfærni og hæfni til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði og metnaður.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL STARFSMANNA EIMSKIPS
OG EIGA VIÐ UM ÖLL STÖRF:

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Starfið felur í sér stýringu á verkefnum sem snúa
  að samþættingu kerfa hjá félaginu. 
  Meðal �ölmargra kerfa sem koma við sögu eru
  SAP, Navision, MLS og Sharepoint en
  samþættingarumhverfi félagsins byggir á
  WebMethods hugbúnaði frá Software AG.
 • Samskipti við verktaka sem sjá um smíði
  á samþættingarlausnum.
 • Vinna við tillögur að arkitektúr á samþættingar-
  umhverfi Eimskips og eftirfylgni við að koma slíkri
  áætlun í framkvæmd.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Móttaka akstursbeiðna. Skrá beiðnir, koma
  í farveg og fylgja eftir.
 • Umsjón með skráningu á gámum sem
  viðskiptavinir skila.
 • Leysa af í umskráningum á vöru út á land.
 • Ráðgjöf til viðskiptavina og önnur tilfallandi
  störf í viðskiptaþjónustu.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Sala og þjónusta á búslóðaflutningum.
 • Tilboðsgerð og þjónusta við ferðamannabifreiðar.
 • Ráðgjöf og almenn upplýsingagjöf til
  viðskiptavina vegna búslóðaflutninga.
 • Ýmis tilfallandi verkefni á Flutningasviði.
 • Náið samstarf við skrifstofur Eimskips
  um heim allan.

VERKEFNASTJÓRI HJÁ
UPPLÝSINGATÆKNI- OG FERLADEILD RÁÐGJAFI Í AKSTURSTEYMI

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Stýring gámaflotans í samvinnu við
  aðra starfsmenn.
 • Greining og úrvinnsla gagna. 
 • Ráðgjöf og samstarf við innlendar
  og erlendar hafnir.
 • Undirbúningur og innleiðing nýrra tölvukerfa.
 • Rekstur siglingakerfa og gámaflota
  á sem hagkvæmastan hátt.
 • Ýmis tilfallandi verkefni.

FULLTRÚI Í FLUTNINGASTÝRINGURÁÐGJAFI Í BÚSLÓÐATEYMI

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Í starfinu felst fyrst og fremst umsjón
  með tölvukerfi gámahafnarinnar.
 • Uppbygging og eftirfylgni með
  mælaborði hafnarinnar.
 • Stillingar og samskipti við tölvudeild
  og framleiðanda tölvukerfis hafnarinnar.
 • Skýrslugerð og vinna með rekstrartölur
  hafnarinnar. 
 • Innleiðing tölvukerfa og eftirfylgni með öðrum
  gámahöfnum Eimskips.

Umsóknarfrestur er til 24. janúar 2016.
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 
og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá 
Eimskip. Öllum umsóknum verður svarað og farið 
með þær sem trúnaðarmál.

VERKFRÆÐINGUR Í SUNDAHÖFN

Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  eimskip.is

verið velkomin um borð
Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku framleiðslukerfi
á Norður-Atlantshafi og alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.



• Framúrskarandi þjónustulund og reynsla af þjónustu.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Góð íslensku- og enskukunnátta. 
• Jákvæðni og metnaður.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hröð og nákvæm vinnubrögð.
• Skipulagsfærni og hæfni til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði og metnaður.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL STARFSMANNA EIMSKIPS
OG EIGA VIÐ UM ÖLL STÖRF:

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Starfið felur í sér stýringu á verkefnum sem snúa
  að samþættingu kerfa hjá félaginu. 
  Meðal �ölmargra kerfa sem koma við sögu eru
  SAP, Navision, MLS og Sharepoint en
  samþættingarumhverfi félagsins byggir á
  WebMethods hugbúnaði frá Software AG.
 • Samskipti við verktaka sem sjá um smíði
  á samþættingarlausnum.
 • Vinna við tillögur að arkitektúr á samþættingar-
  umhverfi Eimskips og eftirfylgni við að koma slíkri
  áætlun í framkvæmd.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Móttaka akstursbeiðna. Skrá beiðnir, koma
  í farveg og fylgja eftir.
 • Umsjón með skráningu á gámum sem
  viðskiptavinir skila.
 • Leysa af í umskráningum á vöru út á land.
 • Ráðgjöf til viðskiptavina og önnur tilfallandi
  störf í viðskiptaþjónustu.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Sala og þjónusta á búslóðaflutningum.
 • Tilboðsgerð og þjónusta við ferðamannabifreiðar.
 • Ráðgjöf og almenn upplýsingagjöf til
  viðskiptavina vegna búslóðaflutninga.
 • Ýmis tilfallandi verkefni á Flutningasviði.
 • Náið samstarf við skrifstofur Eimskips
  um heim allan.

VERKEFNASTJÓRI HJÁ
UPPLÝSINGATÆKNI- OG FERLADEILD RÁÐGJAFI Í AKSTURSTEYMI

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Stýring gámaflotans í samvinnu við
  aðra starfsmenn.
 • Greining og úrvinnsla gagna. 
 • Ráðgjöf og samstarf við innlendar
  og erlendar hafnir.
 • Undirbúningur og innleiðing nýrra tölvukerfa.
 • Rekstur siglingakerfa og gámaflota
  á sem hagkvæmastan hátt.
 • Ýmis tilfallandi verkefni.

FULLTRÚI Í FLUTNINGASTÝRINGURÁÐGJAFI Í BÚSLÓÐATEYMI

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ:

 • Í starfinu felst fyrst og fremst umsjón
  með tölvukerfi gámahafnarinnar.
 • Uppbygging og eftirfylgni með
  mælaborði hafnarinnar.
 • Stillingar og samskipti við tölvudeild
  og framleiðanda tölvukerfis hafnarinnar.
 • Skýrslugerð og vinna með rekstrartölur
  hafnarinnar. 
 • Innleiðing tölvukerfa og eftirfylgni með öðrum
  gámahöfnum Eimskips.

Umsóknarfrestur er til 24. janúar 2016.
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Nánari upplýsingar veita 
Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is 
og Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá 
Eimskip. Öllum umsóknum verður svarað og farið 
með þær sem trúnaðarmál.

VERKFRÆÐINGUR Í SUNDAHÖFN

Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  eimskip.is

verið velkomin um borð
Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku framleiðslukerfi
á Norður-Atlantshafi og alþjóðlegri frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.
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Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Notendaumsjón	fyrir	notendur	Sögu
	 	 Skipulagning	og	vandamálagreining	
	 	 á	Sögukerfinu
	 	 Notendaþjónusta	vegna	farsíma	og	símkerfa
	 	 Notendaþjónusta	fyrir	tölvukerfi	lyfjakæla	
	 	 og	tölvutengd	lækningatæki
	 	 Notendaþjónusta	vegna	starfsmannaaðgangs	
	 	 og	öryggiskerfa
	 	 Eftirlit	með	hugbúnaðarleyfum	og	tölvutækja-		
	 	 bókhaldi
	 	 Viðhald	á	gæðaskjölum	Deildar	rafrænnar	þjónustu
	 	 Útkallsþjónusta	í	neyðartilfellum	utan	vinnutíma
	 	 Samskipti	við	sérfræðinga	innan	og	utan		 	
	 	 stofnunar	vegna	tölvumála
	 	 Námskeið	og	fræðsla	fyrir	notendur

Hæfnikröfur
	 	 Heilbrigðismenntun	á	háskólastigi
	 	 Mjög	góð	fagleg	hæfni	og	þekking	
	 	 á	sjúkraskrárkerfinu	Sögu
	 	 Mjög	góð	þekking	á	Microsoft	notendahugbúnaði
	 	 Mjög	góð	færni	í	íslensku	og	ensku	
	 	 Góð	undirstaða	í	notkun	á	upplýsingatækni	
	 	 og	tölvubúnaði
	 	 Framúrskarandi	samskiptahæfileikar,	
	 	 rík	þjónustulund	og	jákvætt	hugafar
	 	 Fagleg,	markviss	og	öguð	vinnubrögð
	 	 Brennandi	áhugi	á	tölvum	og	tækni

Nánari	upplýsingar	veitir	Árni	Yngvi	Hermannsson,	
arni.yngvi.hermansson@heilsugaeslan.is	
í	síma	585-1300.

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.

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	höfuðborgarsvæðisins,	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

Sérfræðingur í tölvudeild 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laust	er	til	umsóknar	100%	starf	háskólamenntaðs	
sérfræðings	í	tölvudeild	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins.	
Deildin	heyrir	undir	svið	fjármála	og	rekstrar	sem	staðsett	
er	í	Álfabakka	16.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	
sem	fyrst	eða	eftir	nánara	samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar 2016.
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Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is

Starfsmaður á lager
Vegna aukinna umsvifa leitum við að þjónustuliprum einstaklingi í fullt 
starf til afgreiðslustarfa á ILVA lager. Leggjum áherslu á snyrtimennsku, 
reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starfi.

Vinnutími skiptist þannig að aðra vikuna er unnið frá 10 - 18:30 og hina 
vikuna 9 - 17. Vinna um helgar er eftir samkomulagi. Lyftarareynsla er 
nauðsynleg. Aldurstakmark er 20 ár.
Áhugasamir geta lagt inn umsókn á heimasíðu okkar, www.ilva.is Hýsi - Merkúr hf.  /  Völuteigi 7  /  270 Mosfellsbær

Sími 534 6050  /  merkur@merkur.is  /  www.merkur.is

SÖLUMAÐUR
Í VÉLADEILD

Leitum að sölumanni í framtíðarstarf í véladeild 
okkar hjá Hýsi – Merkúr hf. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi vélaþekkingu, 
búi yfir góðri enskukunnáttu og sé vanur 
að vinna á tölvu.

Áhugasamir sendi tölvupóst með upplýsingum 
á netfangið throstur@merkur.is fyrir 28. janúar nk.  
Öllum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

Símsala hjá framsæknu fyrirtæki
Framsækið fyrirtæki óskar eftir símsölumönnum  

í úthringiver á kvöldin. 

Góðir tekjumöguleikar og skemmtilegt starf.  
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 571-5011 eða með tölvupósti 

á netfangið magnus@kml.is

Staða leikskólastjóra  
í Undralandi á Flúðum

Í Hrunamannahreppi er laus staða  
leiksskólastjóra leikskólans Undralands.

Leikskólinn er staðsettur í þéttbýliskjarnanum á Flúðum.

Óskað er eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga.

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri 
 leikskólans.
• Fagleg forysta og forysta í samstarfi við foreldra og 

grenndarsamfélag.
• Stjórnun og ráðning starfsfólks.
• Vinna að framvindu og þróun í starfi leikskólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg.
• Reynsla af stjórnun leikskóla mjög æskileg.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi ásamt 
 skipulagshæfni.
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Í leikskólanum Undralandi eru að jafnaði við nám 35-40 
nemendur í þremur deildum.  
Sjá nánar á http://www.undraland.is.

Í Hrunamannahreppi búa um 800 íbúar og þar af býr um 
helmingur í þéttbýlinu á Flúðum. Öflug atvinnustarfs-
semi er í sveitarfélaginu og blómlegt mannlíf. Grunnskóli, 
sundlaug, bókasafn og önnur stoðþjónusta er til staðar í 
þéttbýlinu á Flúðum. Stutt er í helstu ferðamannastaði og 
náttúruperlur á Suðurlandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ fyrir hönd Félags stjórnenda leikskóla.

Umsóknarfrestur er til 26. janúar n.k. en æskilegt er að 
starfsmaðurinn geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl nk. eða 
eftir samkomulagi.  Með umsókn skal fylgja starfsferils-
skrá ásamt kynningarbréfi þar sem tilgreindar eru ástæður 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

Umsóknum og fylgigögnum skal skilað á skrifstofu  
Hrunamannahrepps, Akurgerði 6, 845 Flúðir eða á  
netfangið hruni@fludir.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón G. Valgeirsson, 
sveitarstjóri  í síma 480-6600 eða á netfangið jon@fludir.is.
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Marigot Ltd., is currently looking for analytical and process technologist in Iceland

This position has been created following collaboration 
between Matis and Marigot Ltd. 

Please submit your application electronically at Matis‘s website  
www.matis.is/english/employement/collaboration

Please contact Sinead Ryan, Product Development Manager,  
Marigot Ltd., for further information: sinead.ryan@marigot.ie

Main Characteristics
Develop a number of seaweed based products from  
laboratory to pilot plant and full commercial scale up. 

Technical Lead for a Start up Seaweed Factory in Iceland. 

Plant will be capable of producing a range of Seaweed 
Products suitable for Human or Animal nutrition and  
Agricultural or Cosmetic applications.  

Throughout the development phase the A&P Technologist 
will have full use of laboratory facilities in Iceland and will 
be supported by a team of Experts.

Deadline Monday 8th February 

Qualifications, Skills and Experience  
•  Degree or equivalent in Food Science and Technology. 
•  Experience of laboratory analysis such as HPLC’s, GC’s, 

spectrophotometers, NIR’s etc.
•  Experience with Pilot Plant equipment for example  

milling, filtration, fermenters, heat exchangers, mixers 
and separation equipment.

•  Project Management experience with a proven record  
of delivering results and achieving goals.

• Excellent knowledge of Food Science and Food.  
Chemistry and demonstrable analytical and problem 
solving skills.

•  Highly results focused, and with a strong attention  
to detail.

•  Highly structured and systematic approach to delivering 
business solutions.

• Excellent team player, able to develop strong relation- 
ships with colleagues and peers.

• Able to work on own initiative and prioritize workload 
effectively.

Analytical and Process Technologist

M A R I G O T
IRELAND LTD

Fjársýsla ríkisins er ríkisstofnun sem 
sér um reikningshald og fjárreiður 
ríkisins.

Hlutverk Fjársýslu ríkisins er að 
samræma reikningsskil ríkisaðila og 
tryggja tímanlegar og áreiðan- 
legar upplýsingar um fjármál ríkis-
ins og stuðla að öruggri og skilvirkri 
greiðslumiðlun fyrir ríkissjóð.

Fjársýsla ríkisins leggur áherslu á 
liðsheild, starfsánægju, gagnkvæma 
virðingu og gott starfsumhverfi með 
öflugum hópi starfsmanna. Góður 
starfsandi, fjölskylduvænt 
vinnuumhverfi og að starfsfólk hafi 
tækifæri til að þróast í starfi er í 
fyrirrúmi hjá Fjársýslunni.

Nánari upplýsingar um stofnunina 
er að finna á vefsíðu hennar
www.fjs.is

Fjársýsla ríkisins auglýsir lausa stöðu sérfræðings á Uppgjörssviði. Um 
framtíðarstarf er að ræða í fjölbreyttu og krefjandi umhverfi. Starfið felur í 
sér þátttöku í innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla hjá ríkissjóði auk 
annarra verkefna sviðsins. Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem vill takast á 
við faglegar áskoranir og spennandi framtíðarstarf.

Starfssvið     
  
• Þátttaka í innleiðingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (IPSAS)
• Aðstoð við ríkisaðila um bókhald,  

reikningsskil og afstemmingar
• Samræming reikningsskila og 

bókhalds ríkisaðila
• Mánaðar- og ársuppgjör ríkisaðila
• Vinna við gerð ríkisreiknings 

og önnur verkefni í samráði við 
forstöðumann

Hæfnikröfur    
  
• Viðskiptafræðimenntun
• Framhaldsnám í reiknings- 

skilum
• Reynsla af uppgjörum og  

afstemmingum
• Góð samskiptahæfni
• Góð þekking á excel og  

upplýsingatækni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Mjög góð kunnátta í íslensku 

og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar. Nánari upplýsingar veita Þórir 
Ólafsson, forstöðumaður Uppgjörssviðs og Pétur Ó. Einarsson, starfsmanna- 
stjóri í síma 545-7500.  Sótt er um starfið rafrænt á www.starfatorg.is

Sérfræðingur á Uppgjörssviði Fjársýslu ríkisins

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum 
einstaklingi sem veitir framúrskarandi þjónustu. 
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku og aðstoð  
við gesti, bókunum, umsjón með minibar og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku
ca. 80% starfshlutfall

Lagerstarf
hjá Imtex
Imtex óskar eftir drífandi 
starfsmanni í 80 til 100% 
vinnu. Í starfinu felst tiltekt 
pantana, útkeyrsla og annað 
sem til fellur.

Áhugasamir sendi umsókn 
merkta „100% lagerstarf“ 
á starf@10-11.is.

Klettagarðar 6
104 Reykjavík

Starfsfólk óskast
PizzaHut óskar eftir að ráða þjónustulundað brosmilt 
starfsfólk til að vinna fullt starf í sal hjá okkur. 
Viðkomandi þarf að vera röskur, skipulagður og liðlegur 
í samskiptum. Aðeins 20 ára og eldri koma til greina. 

Einnig óskum við eftir Starfsmanni í fullt starf í eldhúsi. 
Við erum að leita af skipulögðum, hraustum og fram-
takssömum einstakling sem hefur áhuga á því að elda 
góðan mat og kann vel við sig í eldhúsinu. Ekki verra ef 
viðkomandi hefur sambærilega reynslu en ekki nauð-
synlegt. Aðeins 20 ára og eldri koma til greina.

Hægt er að sækja um á netinu á PizzaHut.is einnig er 
hægt að senda beint á ellen@pizzahut.is eða hringja  
í síma 533-2000.



Upplýsingar um starfið veitir Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri í síma 5200 800 eða hv@ronning.is. 

Umsóknum skal skilað fyrir 31. janúar nk. 

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar-
og þjónustufyrirtækin Sindra og Hebron. Hjá félaginu starfa 80 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, 
Hafnarfirði, á Selfossi, Grundartanga og á Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830 

www.ronning.is

Starfsmaður í þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða hörkuduglegan liðsmann í þjónustudeild fyrirtækisins að 

Klettagörðum 25, Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum félagsins gagnvart 

viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf þar sem viðkomandi hefur möguleika

á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.

Hæfniskröfur: 
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð

• Rík þjónustulund

• Samskiptahæfni

• Lyftararéttindi kostur

Starfið felst í: 
• Tiltekt og frágangi á pöntunum

• Vörumóttöku

• Samskiptum við viðskiptavini

• Öðrum tilfallandi störfum innan þjónustudeildar

Er kraftur í þér?
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STÓRT TÆKIFÆRI Á 
LITLU KAFFISTOFUNNI

Olís er eitt af 30 stærstu fyrirtækjum landsins. Markmið fyrirtækisins er að bjóða 
viðskiptavinum vandaðar og samkeppnishæfar vörur á samkeppnishæfu verði. 
Á þjónustustöðvum Olís er lögð áhersla á umhverfisvernd, vinalegt andrúmsloft 
og góða þjónustu.

Olíuverzlun Íslands hf. auglýsir eftir 
áhugasömum og metnaðarfullum aðila til 
að taka að sér rekstur Litlu ka�stofunnar. 

Litla ka�stofan er einn þekktasti áningar- 
staðurinn við þjóðveg eitt, en hún var 
upphaflega stofnuð 4. júní 1960. Litla 
ka�stofan er þjónustustöð með veitingar, 
vörusölu og eldsneyti en við hana eru 

sjálfsafgreiðsludælur frá Olís. Leitað er eftir 
aðila sem hefur reynslu af rekstri, með ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
 

Áhugasamir aðilar eru vinsamlegast beðnir 
um að senda inn umsóknir á 
ka�stofan@olis.is eigi síðar en 26. janúar.
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Talmeinafræðingur 
hjá skólaþjónustu Árborgar

Um er að ræða tímabundið 100% starf í 12 mánuði vegna 
fæðingarorlofs. Ráðning er frá 1. apríl 2016 eða eftir sam-
komulagi. Til greina kemur að fleiri en einn talmeinafræð-
ingur skipti starfinu á milli sín. Í Sveitarfélaginu Árborg 
eru tæplega 1800 nemendur í fimm leikskólum og þremur 
grunnskólum. Unnið er að styrkingu á heildstæðri, þver-
faglegri nærþjónustu við börn, foreldra og skóla. Áhersla 
er lögð á snemmtæka íhlutun og eflingu skólastarfs í anda 
lærdómssamfélagsins.

Helstu verkefni og menntunarkröfur
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavandamála hjá 
börnum. Einnig vinna við skimanir, málþroskagreiningar, 
ráðgjöf, fræðslu og talþjálfun. Samstarf m.a. við starfsfólk 
skólaþjónustu, kennara og foreldra,  jafnframt við starfandi 
talmeinafræðinga á stofu á Selfossi sem sinna einnig tal-
þjálfun barna. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr yfir 
góðri hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu og menntun 
sem nýtist í starfi.

Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 
480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is.  Áhuga-
samir geta sent tölvupóst á skolathjonusta@arborg.is eða 
póst á fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2016.  Starfið hæfir jafnt 
körlum sem konum. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Launa-
nefndar sveitarfélaga.

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 24. janúar 2016.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Samfés, samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, óska eftir 

starfsmanni í 50% starf á skrifstofu samtakanna.

Nánari upplýsingar á www.samfes.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2016.

Helstu verkefni
• Umsjón með ungmennaráði Samfés
• Aðstoð við skipulagningu og framkvæmd viðburða
• Önnur tilfallandi verkefni
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingar LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/070
Læknaritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/069
Forstöðulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/068
Verkefnastjóri á Menntavís.stofn. Háskóli Íslands, Menntavísindasvið Reykjavík 201601/067
Sérfræðingur Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201601/066
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201601/065
Þjónustustjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201601/064
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201601/063
Aðst.-/deildarlæknar/læknanem. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/062
Sjúkraliði/almennur starfsmaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hólmavík 201601/061
Framkvæmdastjóri fjármála Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201601/060
Hreyfistjóri/-stjórar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201601/059
Sérfr. í heimilislækningum Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201601/058
Matráður Fiskistofa Hafnarfjörður 201601/057
Sjúkraliði Heilsugæslustöð Selfoss Selfoss 201601/056
Sjúkraþjálfari LSH, Vífilsstaðir Garðabær 201601/055
Sjúkraliðar LSH, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201601/054
Hjúkrunarfræðingar LSH, dagdeild skurðlækninga Reykjavík 201601/053
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjúkrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201601/052
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurð- og þvagfæraskurðlækn. Reykjavík 201601/051
Hjúkrunarfræðingur LSH, meltinga- og nýrnadeild Reykjavík 201601/050
Sjúkraliðar LSH, hjúkrunardeild Vífilsstöðum Garðabær 201601/049
Deildarlæknir LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/048
Lögreglumaður Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201601/047
Sérfr.læknir í handaskurðlækn. LSH, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201601/046
Sérfr.læknir í bækl.skurðlækn. LSH, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201601/045
Símavörður LSH, símaver Reykjavík 201601/044
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201601/043
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningadeild Reykjavík 201601/042
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bækl.skurðd. Reykjavík 201601/041
Embætti skrifstofustjóra Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201601/040
Þjónustufulltrúi Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201601/039
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201601/038
Umsjónarmaður fasteigna Íbúðalánasjóður Reykjavík 201601/037
Fornleifafræðingur Minjastofnun Íslands Reykjavík 201601/036
Forstjóri Hafrannsóknarstofnunar Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201601/035

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarleikskólastjóri í leikskólann   
 Kópahvol

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólasérkennari/ þroskaþjálfi í    
 leikskólann Baug

Grunnskólar

· Matráður starfsmanna í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í Hörðuvallaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

Stjórnsýslusvið

· Verkefnastjóri fræðslu- og menningarmála

Menntasvið

· Forstöðumaður félagsmiðstöðvar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar

UMF STJARNAN 
LEITAR AÐ

VALLAR- 
OG VIÐBURÐAR-
STJÓRA
Ungmennafélagið Stjarnan leitar eftir 
öflugum og kraftmiklum einstaklingi 
í starf vallar- og viðburðarstjóra hjá 
félaginu. 

Við leitum að metnaðarfullum, drífandi 
og kröftugum einstaklingi sem hefur 
brennandi áhuga á knattspyrnu, 
stjórnunarreynslu, er laghentur með 
græna fingur, þjónustulundaður og 
leggur mikla áherslu á að starfssvæði 
félagsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Það eru spennandi tímar framundan 
hjá félaginu en fyrirhuguð er mikil upp- 
bygging á knattspyrnusvæði félagsins.

Umsókn með ferilskrá berist til 

johannes@stjarnan.is fyrir 24. janúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson 
framkvæmdastjóri UMF Stjörnunnar 
í síma 661 9707.

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir auglýsir stöðu forstöðumanns. 
Forstöðumaður ber ábyrgð á fjölskylduráðgjöf Sjónarhóls. Ráðgjöf miðar að því að gæta 
hagsmuna fjölskyldna barna með sérþarfir, aðstoða fjölskyldur við að finna úrræði, fá þjónustu 
og veita málum eftirfylgd. 

Stofnfélög Sjónarhóls eru: ADHD samtökin, Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum börnum. Stofnfélögin fjögur og Sjónarhóll
eru til húsa að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík. 

Sjónarhóll fékk hvatningarverðlaun ÖBÍ árið 2015 fyrir ráðgjöf og dyggan stuðning við réttinda-
baráttu foreldra barna með sérþarfir.

Hæfniskröfur og menntun:
 Þjónustulund, virðing fyrir þeim sem leita til Sjónarhóls og jákvætt viðmót.
 Eldmóður og áhugi fyrir málefnum barna með sérþarfir.
 Reynsla af málefnum barna með sérþarfir.
 Þekking á tiltækum stuðningsúrræðum og réttindum hinna ýmsu hópa sem leita til Sjónarhóls.
 Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Forstöðumaður
fjölskylduráðgjafar Sjónarhóls 

Um er að ræða 100% starf. Nánari upplýsingar veitir Ómar Örn Jónsson,
formaður stjórnar Sjónarhóls, í síma 535-1900. 

Umsóknum skal skilað á Sjónarhól – ráðgjafarmiðstöð,
Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða á netfangið
maria@sjonarholl.net fyrir 24. janúar nk. www.sjonarholl.net 



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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hjá Icelandair hótelum 
starfar úrvals hópur 
með sameiginleg 
markmið þar sem borin 
er virðing fyrir gestum 
og samstarfsmönnum. 
Icelandair hótelin
leggja áherslu á 
samvinnu, ábyrgð 
og frumkvæði í starfi 
ásamt vilja til að takast 
á við krefjandi verkefni. 

Nýir starfsmenn fá 
vandaða kynningu á 
fyrirtækinu og fara í 
gegnum markvissa 
þjálfun til þess að geta 
tekist á við störf sín 
af öryggi. Unnið er að 
stöðugri framþróun 
og starfsmönnum veitt 
tækifæri til vaxtar og 
þroska í starfi.

Hilton Reykjavík Nordica 
leitar að öflugum tæknimanni

Hæfniskröfur
• Reynsla í uppsetningu og tæknistýringu viðburða skilyrði
• Mjög góð tölvu- og tæknikunnátta er skilyrði
• Menntun sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði hljóð- og myndbúnaðar er kostur
• Rík þjónustulund og vönduð framkoma
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið
Ráðstefnur og viðburðir
 • Þarfagreining, undirbúningur og uppsetning
 • Yfirseta og stýring tæknimála
 • Frágangur og viðhald búnaðar
Almenn tæknimál
 • Aðstoð við samstarfsfólk og gesti með 
  almenn tæknimál í húsi
 • Eftirlit og þjónusta við helstu rekstarkerfi
 • Eftirlit og þjónusta vegna tæknimála á gestaherbergjum

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.hilton.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar.

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Guðni Kári Gylfason, tæknistjóri: gudnig@icehotels.is
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is

Hilton Reykjavík Nordica er hluti af Icelandair hótelum sem reka tvær 
hótelkeðjur, Icelandair Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því 
að reka Hilton Reykjavík Nordica og Canopy by Hilton.

Spennandi starf í einstöku umhverfi og 
heillandi samfélagi

 Verkefnastjóri á kennslusviði

Hæfni og menntunarkröfur 

   • Háskólapróf 

   • Góð íslensku- og enskukunnátta

   • Góð tölvukunnátta og færni í úrvinnslu tölfræðigagna

   • Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt 

   • Hæfni í mannlegum samskiptum

Um er að ræða fullt starf á Bifröst og er æskilegt að viðkomandi 

geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Karlar jafnt 

sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar nk. Umsókn skal fylgja 

náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf. Jafnframt skal leggja 

fram staðfestar upplýsingar um menntun. Umsóknir og fyrir-

spurnir um starfið skulu sendast á netfangið 

kennslustjori@bifrost.is.

Starfssvið 

   • Umsjón með nemendaskrá skólans og umsóknum um skólavist

   • Samskipti við nemendur og starfsfólk skólans

   • Úrvinnsla og birting tölfræðigagna

   • Ráðgjöf varðandi nám og námsleiðir við Háskólann á Bifröst

311 Borgarnes  |  Sími: 433 3000  |  bifrost@bifrost.is  |  bifrost.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þjónustufulltrúi – Fruminnheimta

Þjónustufulltrúi – Lögheimtuvinnsla

Bókhaldsfulltrúi – Rekstrarsvið

Skjalavarsla – Framleiðslusvið

Starfið felst í almennri vinnslu mála í Fruminnheimtu á Fyrirtækjasviði, s.s. 
skráningu, gagnavinnslu, upplýsingagjöf auk samskipta við innri- og ytri 
viðskiptavini.

Viðkomandi þarf að vera töluglöggur, skipulagður og með ríka þjónustulund, sem 
og nákvæmur í starfi og með framúrskarandi samskiptahæfileika.

Reynsla af skrifstofu- eða bankastörfum og þekking á CRM æskileg.

Starfið felst í almennri vinnslu mála í lögfræðiinnheimtu. Meðal verkefna er almenn 
vinnsla mála í lögfræðiinnheimtu. Við leitum að skipulögðum, öguðum og 
talnaglöggum starfsmanni sem er nákvæmur í starf og hefur áhuga á að starfa sem 
hluti af öflugum hópi. 

Reynsla af innheimtustörfum eða ritarastörfum af lögfræðistofu æskileg. 

Starfið felst í bókun reikninga, reikningagerð og bókun bankareikninga ásamt 
afstemmingum og almennum bókhaldsstörfum.

Við leitum að talnaglöggum og nákvæmum einstaklingi sem er jákvæður og sýnir 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Haldgóð reynsla af bókhaldsstörfum 
ásamt þekkingu á Excel, Navision eða öðrum bókhaldskerfum er æskileg.

Starfið felst í skönnun skjala, frágangi gagna vegna löginnheimtu og aðstoð við 
skjalastjóra fyrirtækisins.

Við leitum að þjónustulunduðum, vinnusömum og skipulögðum einstaklingi með 
mikla samskiptahæfileika sem hefur getu til þess að vinna sjálfstætt sem og í hópi. 
Reynsla af sambærilegum störfum kostur en ekki skilyrði.

Motus óskar eftir að ráða öflugt starfsfólk.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 
Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfs-
mannastjóri Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið 
um á heimasíðu okkar, www.motus.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 26. janúar 2016. Um er að ræða 100% 
störf á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Aðstoðarkona á skrifstofu
óskast í rótgróið innflutnings og þjónustu fyrirtæki.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af bókhaldsstörfum  
og almennum skrifstofustörfum.
 Vera samviskusöm og reyklaus.

Upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf ásamt 
mynd sendist  á box@frett.is merkt 

,,Bóhaldsaðstoð-1601“

Móttökuritari
Um er að ræða 100% starf.  Umsækjandi þarf að vera  
tölvufær, talnaglöggur og búa yfir enskukunnáttu.  
Einnig er mikilvægt að viðkomandi sé stundvís, hafi  
þjónustulund og skipulagshæfileika. 
 

Tanntæknir eða aðstoðarmaður  
á tannlæknastofu

Um er að ræða 100% starf. Æskilegt er að umsækjandi  
hafi reynslu á sviði tannlækna- eða heilbrigðisþjónustu.  
Viðkomandi þarf að vera stundvís, röggsamur, búa yfir 
þjónustulund og hafa skipulagshæfileika.

Umsóknir sendist til gudrun@kryna.is fyrir 24. janúar 2016
www.kryna.is

Sími: 618-4530
Grensásvegur 48
108 ReykjavíkTANNLÆKNASTOFA

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum 
einstaklingi sem veitir framúrskarandi þjónustu. 
Starfið er fjölbreytt og felst m.a í móttöku og aðstoð  
við gesti, bókunum, umsjón með minibar og símavörslu. 
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í gestamóttöku
• Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska
• Stundvísi og sveigjanleiki  í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku
ca. 80% starfshlutfall

Smiðir
Tveir af öflugustu mótasmiðum Íslands  

eru lausir eftir 2-3 vikur.
Erum að leyta að verkefnum.

Upplýsingar í síma: 820 2188



Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is



 

ÚTBOÐ TR1/KR4-01
Þeistareykjalína 1 og Kröflulína 4

220 kV háspennulínur
Vegslóð, jarðvinna og undirstöður

Landsnet óskar eftir tilboðum í gerð vegslóðar, jarðvinnu og 
undirstöður undir tvær 220 kV háspennulínur eins og  lýst er í 
útboðgögnum TR1/KR4-01.

Verkið felur í sér gerð vegslóðar með línunum, gerð hliðarslóða 
og vinnuplana við möstur, efnisútvegun og framleiðslu 
undirstaða, stagfesta og stálhluta og jarðvinnu við niðurlögn 
undirstaða og stagfesta fyrir Þeistareykjalínu 1 og Kröflulínu 
4. Línurnar liggja milli Kröflustöðvar, Þeistareykja og Bakka við 
Húsavík. Möstur eru 193 talsins og er línuleiðin rúmur 61 km.

Vinnu við Kröflulínu 4 skal lokið 1. ágúst 2016 og öllu verkinu 
lokið að fullu 1. október 2016.

Útboðsgögn verða aðgengileg rafrænt frá og með 19. janúar 
2016.  Sjá nánar www.landsnet.is og www.utbodsvefur.is 

Tilboð verða opnuð 12. febrúar 2016 kl. 14:00 hjá Landsnet, 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík að viðstöddum þeim bjóðendum  
sem þess óska.

ÚTBOÐ
Vesturbyggð óskar eftir tilboðum í framkvæmdir 
við gatnagerð í Aðalstræti á Patreksfirði. Verkið 
felst í að endurgera Aðalstræti á kaflanum frá 
Aðalstræti 1 að Aðalstræti 69, uppúrtekt, lagnir, 
fyllingar og jöfnunarlag. 

Helstu magntölur eru:

Gröftur:  7.000 m3
Fyllingar :   8.300 m3
Holræsalagnir:  2.000 m
Vatnslagnir:  1.800 m
Ljósastaurar:  20 stk

Útboðsgögn má nálgast hjá skrifstofu  
Vesturbyggðar að Aðalstræti 63, frá og með 
þriðjudeginum 19. janúar. Einnig er hægt að 
óska eftir útboðsgögnum á rafrænu formi hjá  
elfar@vesturbyggd.is.

Skila skal tilboðum á sama stað eigi síðar en 
miðvikudaginn 3.febrúar kl. 14.00 og verða þá 
opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda, sem  
viðstaddir verða. 

Tæknideild Vesturbyggðar.
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Fullbúið skrifstofu- og þjónustu-
húsnæði óskast til leigu fyrir 

Fiskistofu á Akureyri 

20232 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði 
fyrir Fiskistofu á Akureyri. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla 
ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 10 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu, gott aðgengi og næg bílastæði.

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er í dag um 620 fermetrar en verður 
um 760 fermetrar að 5 árum liðnum. Væntanlegur leigusali skal 
miða við að hann getir stækkað húsnæðið sem þessu nemur að 5 
árum liðnum.

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 11. janúar 2016.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 20232 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 25. janúar 2016 en svarfrestur er til 
og með 28. janúar 2016.

Stofnunin skal vera staðsett í umhverfi sem hæfir stjórnsýslu-
stofnun, t.d. ekki í iðnaðarumhverfi, sé sýnileg og með góðu 
aðgengi. Æskilegt er að allar skrifstofur séu á einni hæð og einnig 
skiptir máli að innra skipulag húsnæðisins sé sveigjanlegt.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður jafnframt tekið tillit til leigu-
verðs, stærðar húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starf-
semi, afhendingatíma, aðkomu og fjölda bílastæða.

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykja-
vík, eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 2. febrúar 2016.
Merkja skal tilboðin; nr. 20232 – Leiga á húsnæði fyrir Fiskistofu 
á Akureyri.
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.  

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

ÓSKAST TIL LEIGU

Félagið Þríhnúkar ehf. kt. 580405-0530 
hefur það að mark miði að gera Þríhnúka gíg 
aðgengi legan almenn ingi án þess að spilla 
um hverfi hans ásamt því að sinna skyldum 
rekstri. 

Tekin hefur verið ákvörðun um að auglýsa til 
sölu hlut Kópavogsbæjar í félaginu og er því 
óskað eftir tilboðum í allt hlutafé bæjarins, 
sem nemur 13,89% eða 156.250 hlutum. 

Athygli er vakin á því að samkvæmt gr. 2.7. 
í samþykkt félagsins hefur stjórn þess for
kaups rétt að fölum hlutum fyrir hönd félags
ins, en hlut hafar að því frá gengnu í hlut falli 
við hluta fjár eign sína og skal forkaups réttar
hafi beita for kaups rétti sínum innan tveggja 
vikna frá dag setningu tilkynningar stjórnar 
um tilboð. 

Skrifleg kauptilboð skulu berast þjónustu veri 
bæjar skrif stofu Kópavogs bæjar, eigi síðar en 
mánu daginn 1. febrúar 2016 kl. 15:00. 
Skal kaupverð, samkvæmt samþykktu tilboði, 
stað greiðast eigi síðar en einni viku eftir að 
afstaða til forkaups réttar liggur fyrir.

Kópavogsbær áskilur sér rétt til að hafna öllum 
til  boð um telji bær inn tilboð ekki ásættan leg. 

Bæjarlögmaður

Kópavogsbær auglýsir 
til sölu allan hlut sinn 
(13,89%) í félaginu 
Þríhnúkum ehf.

kopavogur.is

FerðamálastoFa/Vakinn
– sérFræðingur
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5500 

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa sem fyrst á starfsstöð sína í 
reykjavík. starfið heyrir undir gæða- og þróunarsvið. um er að ræða 100% 
starf. laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Leitað er að einstaklingi með brennandi 
áhuga á atvinnugrein í örum vexti og löngun 
til að takast á við verkefni á sviði gæða- og 
umhverfismála. Starfinu fylgja töluverð  
ferðalög innanlands.

Helstu verkefni: 

•  Gæðaúttektir hjá þátttakendum í Vakanum,  

 gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar.

•  Handleiðsla og stuðningur við þátttakendur.

•  Úrvinnsla úttekta og eftirfylgni.

menntunar- og hæfniskröfur:

• BS./BA. gráða í ferðamálafræði eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu  

og rituðu máli.

• Góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu 

gagna.

• Þekking og reynsla af gæðamálum.

• Þekking og reynsla af störfum tengdum 

ferðaþjónustu er mikilvæg.

• Þekking á umhverfismálum er mikilvæg.

Leitað er að einstaklingi sem hefur til að bera 

frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og nákvæmni í vinnubrögðum.

umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2016. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast með tölvupósti á  
upplysingar@ferdamalastofa.is og vera merktar 
starfinu. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð 
að ræða en öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um starfið hefur verið tekin. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Briem, 
verkefnastjóri gæðamála, aslaug@ferdamalastofa.is.  
Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér  
starfsemi Ferðamálastofu og Vakans á   
www.ferdamalastofa.is og vakinn.is
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Styrkir til verkefna í þágu barna árið 2016

Barnavinafélagið Sumargjöf auglýsir hér með til umsóknar
styrki á sviði rannsókna, lista og þróunarverkefna í þágu barna.

Vakinn er athygli á að umsækjendum er gert að fylla út umsókn 
á sérstöku eyðublaði sem vistað er á vef félagsins og senda það 
síðan í viðhengi á tölvupóstfang Sumargjafar sumargjöf@simnet.
is að lokinni útfyllingu.  
Nánari upplýsingar er að finna vef félagsins sumargjof.is.

Stjórn Sumargjafar áskilur sér rétt til að óska eftir nánari
upplýsingum um verkefnin og leita umsagnar fagaðila.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2016

Reykjavík 14. janúar 2016
Barnavinafélagið Sumargjöf

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi  
innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. janúar 2016, virðis-
aukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. janúar 2016 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið 
hafa í eindaga til og með 15. janúar 2016, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisauka-
skatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, skráningargjaldi vegna lögskráningar 
sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, 
skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrann-
sóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og 
álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysa-
tryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á 
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu-
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrir-
vara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök 
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. janúar 2016

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Styrkir 
til samgönguleiða 

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í vegáætl
un að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar samgöngu
leiðir sem  ekki falla undir skilgreiningar vega
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk skal senda 
til starfsstöðvar Vegagerðarinnar (Selfoss, Borgarnes, 
Akureyri, Reyðarfjörður) á því svæði þar sem viðkomandi 
framkvæmd er fyrirhuguð. Umsóknum skal skilað eigi
síðar en 15. apríl 2016.

Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar  
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareyðublaði. 

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
  • Skóla 
  • Íþróttahópa
  • Tónlistarhópa
  • Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í samstarfi 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

  • Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
  • Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
  • Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

  • Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 17. febrúar 2016 

 og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 8. apríl.
Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 8. apríl 2016 teljast ekki styrkhæf.

Í ár leggur stjórn NATA sérstaka áherslu á umsóknir sem tengjast sjálfbærri ferðamennsku.

VÍS ÚTBOÐ

Volvo FH 6x4 árg. 2006 og malarvagn Langendorf  

árg. 2007 til sölu skemmdir eftir umferðaróhapp. 

Ökutæki er á útboði á útboðsvef VÍS dagana  

15.-20. janúar. Nánari upplýsingar má finna  

á útboðsvef á vis.is.



SÖLUSÝNING

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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Glæsilegar 3ja herbergja lúxusíbúðir í 10 íbúða 
fjölbýlishúsi í grónu hverfi í Grafarvogi. Íbúðirnar 
eru með sérinngangi ásamt geymslu í kjallara. 
Einkastæði fylgir hverri íbúð.
• Hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi
• Tvö rúmgóð svefnherbergi
• Allar innréttingar sérsmíðaðar
• Steinborðplötur í eldhúsi og á baðherbergjum
• Sérsmíðaðar innihurðir í yfirhæð
• Gólfhiti með hitastýringu frá Danfoss
• Vönduð hreinlætistæki
• Innfelld lýsing í eldhúsi, gangi og forstofu
• Hitalögn í helstu gönguleiðum og bílastæðum
• Vönduð eldhústæki
• Endaíbúðir með 3 svölum/veröndum
• Aðrar íbúðir með 2 svölum/veröndum

Öll þjónusta er í göngufæri - verslanir, íþróttir, heilsugæsla og golfvöllur.

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni hdl. og löggiltum  
fasteignasala í síma 867-3040 eða á netfanginu kristjan@trausti.is  
eða hjá Guðbjörgu G. Sveinbjörnsdóttur löggiltum fasteignasala  
í síma 899 5949 eða gudbjorg@trausti.is

Kristján Baldursson hdl.
 löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og 

skipasali, löggiltur leigumiðlari.
867-3040 kristjan@trausti.is

Guðbjörg G Sveinbjörnsdóttir 
Sölustjóri. Viðskiptafræðingur - 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasali, löggiltur leigumiðlari.
899-5949 gudbjorg@trausti.is

Íbúð 101- verð  59,9 millj.

Íbúð 102- verð  56,9 millj.

Íbúð 103- verð  56,9 millj.

Íbúð 104- verð  56,9 millj.

Íbúð 105- verð  59,9 millj.

Íbúð 201- verð  59,9 millj.

Íbúð 202- verð  56,9 millj.

Íbúð 203- verð  56,9 millj.

Íbúð 204- verð  56,9 millj.

Íbúð 205- verð  59,9 millj.

SÖLUSÝNING Í DAG, LAUGARDAGINN 16. JANÚAR KL. 13:00-14:00



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

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

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Suðurbraut 6 – Hafnarfirði 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS sunnud. 17. jan. frá kl. 14:00 – 15:00 
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð (íbúð 0101) í litlu fjölbýli mið-
svæðis í Hafnarfirði.  Eignin er alls 107,9 fm að stærð sem skiptist 
þannig að íbúðin er 92,4 fm og sér geymsla á jarðhæð er 15,5 fm. 
Verð 26,9 millj. Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Svanur Sigfússon 
lögg. fasteignasali í s: 862.3377. ALLIR VELKOMNIR. 

Mikið uppgerð og falleg 137,9 fm 4-5 herbergja íbúð á 4. hæð 
(efstu). Eigninni fylgir bílskúr og er með tvennum svölum, glæsi-
legu útsýni og fallegu eldhúsi og baðherbergi. Eignin verður 
sýnd sunnudaginn 17.janúar milli kl. 14:00 og kl. 14:30. V. 35,9m. 
9233

Álftamýri 6 - 108 Rvk. - íbúð merkt 04-01

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. JAN FRÁ KL. 13:00-13:30.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 153,9 fm efri sérhæð (efsta hæð) 
með bílskúr í 3-býlishúsi við Lindarbraut á Seltjarnarnesi. Sér inn-
gangur. Hæðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu, hol og þrjú herbergi. 
Þvottahús á hæðinni. Íbúðin er 129,4 fm og bílskúrinn 24,5 fm.  
Glæsilegt útsýni til sjávar. Tvennar svalir. Verð: 53 millj.

LINDARBRAUT 12, SELTJ.NES, EFRI SÉRHÆÐ

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Leitum að góðri 3ja herbergja 
íbúð í 201 Kópavogi ! 

Eignin þarf að vera með góðu aðgengi
 
Ársalir, Núpalind 
og fleiri götur koma til greina.

 

Í boði eru bein kaup eða skipti á stærri eign

Þá væri um að ræða 160 fm íbúð með bílskúr 
á besta stað í Lindarhverfinu Kópavogi.

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

TIL SÖLU
Smiðjuvegur 46, 200 Kópavogur
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 320 fm.
Verð 53 milljónir

Allar nánari upplýsingar veitir:

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

Til sölu 320 fm iðnaðarhúsnæði á áberandi stað á Smiðjuvegi. Húsnæði í útleigu. Þrjár innkeyrsluhurðir 
úr gleri. Salur með rúmlega 4 metra lofthæð. Skrifstofa, setustofa, fundarherbergi og eldhúskrókur á 
upphækkuðum palli. Steinteppi á gólfum.

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

Nýr auglýsingamiðill fyrir 
farartæki þar sem kaupendur 
og seljendur ganga frá 
bílaviðskiptum milliliðalaust ENGIN SÖLULAUN

SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT



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     

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

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Baugakór 1

Opið hús mánudaginn 18. janúar kl. 18.0-18.30

Um er að ræða íbúð í góðu fjölbýli með stæði í 
upphituðum bílakjallara. Íbúðin hefur sérinngang af 
svölum, 2 góð herbergi, opna og rúmgóða stofu og 
vandað efnisval svo sem eikar plankaparket, granít á 
bekkjum og gegnheilar flísar í eldhúsi og baði.

Verð:  35.900.000

3
herb.

96,1
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Stakkholt 2a

Opið hús  þriðjudaginn 19. janúar kl. 17.30-18.00

Falleg og fullbúin íbúð í nýju og viðhaldslitlu fjölbýli í 
miðbænum ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin sem er 
rúmgóð 2ja herbergja íbúð er fullbúinn húsgögnum og 
innanstokksmunum sem geta fylgt með kaupunum.
Vandað hús með góðri sameign.

Verð:  38.900.000

2
herb.

81
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Verð: 47.900.000

Bræðraborgarstígur 7 
Bræðraborgarstígur 7 -102,8 fermetra 3ja herbergja 
íbúð í lyftuhúsi við Bræðraborgarstíg 7 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefn-
herbergi og baðherbergi. Sérgeymsla er í 
sameign ásamt sameiginlegu þvottahúsi í kjallara. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

102,8
m2.

3
herb.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 18. jan. kl. 17.00-17.30

Verð: 30.000.000

Dvergaborgir 2 
Dvergaborgir 2. Vel skipulögð og björt 4ra 
herbergja, 98,1 fm íbúð, á 2. hæð með sér 
inngangi, stutt er í verslun, leikskóla og skóla.
Laus í byrjun febrúar

98,1
m2.

4
herb.

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 18. janúar kl. 17:15-17:45

Tilboð óskast

Suðurhraun 12b
Iðnaðar og  lagerhúsnæði  byggt 2000 við Suðurhraun 
12b í Garðabæ.  Um er að ræða 3 einingar af 5 í 
húsinu,  alls 1574  fm.  Aðkoma er góð, góð tenging 
við stofnbrautir.  Malbikað bílaplan og næg bílastæði.  
Húsnæðið skiptist í lager og skrifstofur. 

1574
m2.

IÐnaÐar OG laGErHÚSnæÐI

Verð: 85.000.000

Suðurhlíð 38
Suðurhlíð 38d til sölu glæsilega 3ja-4ja herbergja 
135,5 fermetra endaíbúð á þriðjuhæð í lyftuhúsi við 
Suðurhlíð í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi annað með fataherbergi inn 
af, baðherbergi, eldhús með þvottahúsi inn af. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

135,5
m2.

4
herb.

OPIÐ
HÚS

Opið hús laugardaginn 16. janúar kl. 15.00-15.30

Verð: 59.900.000

Hraunprýði
Hraunprýði  178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 
í Garðabæ. Húsið er byggt árið 2012 á einni. hæð 
með opnu bílskýli. Húsið skiptist í fjögur svefn-
herbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi, alrými 
þ.e.stofa og eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

178
m2.

5
herb.

Verð: 41.900.000

Hagamelur 16 - 107 reykjavík 
laUS VIÐ KaUPSaMnInIG! 
 
Björt og falleg 4ra herbergja (2 svefnh. 2 stofur), 
97.1 fm hæð í Vesturbæ Reykjavíkur.  Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

97.1
m2.

4
herb.

Opið hús mánudaginn 18.jan kl. 17:30

OPIÐ
HÚS

Verð: 32.900.000

Erluás - Hafnarfirði
127,5 fm verslunarhúsn. á einni hæð í Áslands-
hverfinu í Hafnarfirði.  Húsnæðið hentar til 
reksturs söluturns/grill og selst með þeim tækjum 
og búnaði sem er nú til staðar. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

127,5
m2.

VErSlUnarHÚSnæÐI

Einiberg - 221 Hafnarfjörður
3ja herb íbúð í tvíbýlishúsi, á eftirsóttum 
stað í Hafnarfirði. Íbúðin er risíbúð og er 
skráð 66.7 fm en gólfflötur er stærri og 
rými hennar nýtist vel.

Verð:  24.900.000

4 
herb.

66.7 
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Víkurhvaf 7
Til leigu eða sölu 2,864 fm skrifstofu-og 
atvinnuhúsnæði Skipting húsnæðisins 
1.600 fm kjallari þ.a 900 fm bílageymslu
1.hæð 900 fm verslunar-og þjónusturými
2.hæð 900 fm skrifstofu-og þjónusturými 
3.hæð 400 fm skrifstofu-og samkomurými með 
svölum allan hringinn.

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

TIl 
lEIGU
SölU

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gísli Elí
Aðst.fasteignasala

 698 5222

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Sólvallagata 68
Stór og mikið endurnýjuð hæð í Vesturbænum í 
góðu steinhúsi. Frábær íbúð fyrir stóra fjölskyldum 
einstaklega vel skipulögð með 4 svefnherbergjum, 2 
rúmgóðum stofum, 2 baðherbergjum, glæsilegu eldhúsi  
og geymslu-rislofti yfir stórum hluta íbúðarinnar.

Verð:  57.500.000

6
herb.

148
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882
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Vindakór 10-12
www.bygg.is
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Skoðið teikningar á bygg.is

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði. Gæðakerfi vottað af Mannvirkjastofnun.

• Í 100 metra fjarlægð frá    
 íþróttaakademíunni í Kórnum

• Stutt í skóla og leikskóla

Helstu útivistarperlur höfuðborgarinnar, 
Guðmundarlundur, Elliðavatn og 
Heiðmörk, eru í göngufæri.

FRÁBÆRAR ÍBÚÐIR 
Í BARNVÆNU HVERFI

OPIÐ HÚS
laugardag milli kl. 14 og 15

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í glæsilegu 5 hæða 
fjölbýlishúsi við Vindakór í Kópavogi. Vandaðar innréttingar 
og fataskápar. Íbúðirnar eru ýmist með sólpöllum eða 
góðum svölum á móti suðri. Sérinngangar í íbúðir og stæði í 
bílageymslu. Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

@@

Sala fasteigna frá

Þrastarhöfði 57 - 270 Mosfellsbæ

Glæsilegt og vandað 328,2 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum innst í botnlanga með 160 
fm þaksvölum með miklu útsýni til sjávar og 
fjalla. Vandaðar innréttingar og tæki. Falleg 
aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt 
bílaplan.  V. 120 m. 9063

Ein ar Páll Kjær ne sted, 
lög gilt ur fast eigna sali Kjartan Hallgeirsson, löggiltur fasteignasali

Kjarna, Þverholti 2, 
270 Mosfellsbæ, 
sími 586 8080
fastmos.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

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

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

Leitum að góðri 3ja herbergja 
íbúð í 201 Kópavogi ! 

Eignin þarf að vera með góðu aðgengi
 
Ársalir, Núpalind 
og fleiri götur koma til greina.

 

Í boði eru bein kaup eða skipti á stærri eign

Þá væri um að ræða 160 fm íbúð með bílskúr 
á besta stað í Lindarhverfinu Kópavogi.

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Samfés, samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, óska eftir 

starfsmanni í 50% starf á skrifstofu samtakanna.

Nánari upplýsingar á www.samfes.is.
Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2016.

Helstu verkefni
• Umsjón með ungmennaráði Samfés
• Aðstoð við skipulagningu og framkvæmd viðburða
• Önnur tilfallandi verkefni



Heiðargerði 114
108 REYKJAVÍK

Góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 2 
herbergi, stofa, eldhús, geymsla, 2 baðherbergi. 
Íbúðin talsvert endurnýjuð síðustu ár, búið er að 
múrviðgerða húsið.Húsið verður málað 2016.

STÆRÐ: 77,7 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Vallakór 2c
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð á 4.hæð ásamt bílastæði í bílageymslu 
við Vallakór 4c í Kópavogi.  Eignin er tilbúin til 
afhendingar strax. 

STÆRÐ: 125,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    16. jan 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    17. jan 14:00 – 14:30

Garðatorg 4
210 GARÐABÆR

Nýjar íbúðir tilbúnar til afhendingar. Bjartar og 
fallegar, stórir gluggar, stórar svalir, granít í 
eldhúsi, myndavéla dyrasími.
Sýnum samdægurs, hringdu og fáðu að skoða.

STÆRÐ: 101-136 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

44.9 - 64.9 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Grýtubakki 22
109 REYKJAVÍK

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð 
við Grýtubakka 22 í Reykjavík. Eignin er laus 
fljótlega.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. jan 15:00 – 15:30

Valhúsabraut 33
170 SELTJARNARNES

Einstaklega falleg og björt uppgerð hæð með 
sérinngangi og 27,5 fm bílskúr. Einstakt sjávar- 
útsýni. Sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt 
eikarparket, rúmgott eldhús, 2 baðherbergi.

STÆRÐ: 175 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

72.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. jan 14:00 – 14:30

Hrauntunga 39
200 KÓPAVOGUR

Fallegt 6 herbergja Sigvalda raðhús/keðjuhús 
á 2 hæðum ásamt bílskúr. Hannað af Sigvalda 
Thordarson. Húsið stendur ofarlega í botnlan-
gagötu á besta stað í Suðurhlíðum í Kópavogs.

STÆRÐ: 214,3 fm RAÐHÚS      HERB: 6

58.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5009
Löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 13B
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega uppgert einbýli á þremur hæðum í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er 152,6m2 auk 
bílskúrs sem er 101,2m2. Garðurinn er með tim-
burverönd kringum húsið og heitum potti.

STÆRÐ: 253,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

61.500.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    17. jan 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    19. jan 17:00 – 17:30

Holtás 8
210 GARÐABÆR

Vandað einbýli, möguleiki á auka íbúð. 
Rúmgóðar stofur, stórt eldhús, 4-5 svefnherb, 
tv herb, 3 baðherb, þvottahús og stór bílskúr. 
Gróinn garður, heitur pottur.

STÆRÐ: 237,6 fm EINBÝLI       HERB: 7

85.000.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. jan 16:00 – 16:30

Bröndukvísl 5
110 BÆJARFÉLAG

Vandað og vel staðsett fjölskylduhús á einni 
hæð í Ártúnsholti, fimm svefnherb og bjartar 
stofur. Rúmgóður garðskáli, gróinn og skjól-
góður garður með heitum potti.

STÆRÐ: 230,2 fm EINBÝLI       HERB: 5

69.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    17. jan 14:00 – 14:30



VERÐDÆMI
íbúð 203, 2 herb. 65,8 m2 með innréttingum. 
Í eldhúsinnréttingu er innfelld uppþvottavél 
og íbúðinni fylgir stæði í bílakjallara.

VERÐ: 29.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir 
Daði Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is. www.javerk.is
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60+

Kópavogstún 5 nýkomið í sölu
NÝTT 

Í SÖLU!

www.kopavogstun.is 

Glæsilegar og vandaðar 2ja–3ja 
herbergja íbúðir við Kópavogstún 3-5 
fyrir 60 ára og eldri, í 6 hæða lyftuhúsi. 
Flestar með stæði í bílageymslu. Stutt 
í samgönguæðar og alla þjónustu s.s. 
sundlaug, banka, bókasafn ofl. 
Kópavogstún 3 er tilbúið til afhendingar 
núna og Kópavogstún 5 í júní/júlí. 
Íbúðirnar eru fullbúnar með vönduðum 
sérsmíðuðum innréttingum. Flísar á 
salerni og þvottahúsgólfi en án annarra 
gólfefna.

Gert hefur verið ráð fyrir því að hægt sé 
að loka svölum. Traustur byggingaraðili. 
Sjá nánar á kopavogstun.is.

Nýjar og glæsilegar búðir fyrir 60 ára og eldri 

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Kristín Sigurey Sigurðardóttir



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

RAUÐALÆKUR 53 - 105 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 13:00 - 13:30
• Falleg 3ja herbergja, 94 fm rúmgóð íbúð. Laus við kaupsamning.
• Endurnýjað eldhús og baðherbergi.  Vinsæl staðsetning.
• Dren og skólp nýlega endurnýjað.  Róleg botnlangagata.
• V. 32,5 millj.

FÍFULIND 2 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 17. JAN KL. 13:00 – 13:30
• 165 fm, 5-6 herbergja íbúð í fallegu fjölbýli.  Frábær staðsetning í vinsælu hverfi.
• Íbúðin er á efstu hæð með rishæð.  Fjögur svefnherbergi.  Möguleiki á 5. herberginu.
• Aðeins göngufæri í skóla, leikskóla og allra aðra þjónustu.
• V. 44,9 millj.

SUÐURGATA 17 – 220 HFJ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 17. JAN. KL. 14:00 – 14:30
• Frábærlega staðsett 100,1 fm. 3ja herbergja íbúð í tvíbýli á 1. hæð ásamt 22,6 fm. bílskúr. 
  samtals 122,7 fm.  
• Gluggar í allar áttir á íbúðinni. Sameign afar snyrtileg.
• Göngufæri við miðbæ Hafnarfjarðar.  
• Laus fljótlega.
• V. 35,9 millj.

TRÖLLAKÓR 13-15 - 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD 17. JAN KL. 16:00 - 16:30
• Afar glæsileg 3ja herbergja, 80 fm íbúð í lyftuhúsi á 3. hæð.
• Virkilega vandað hús.  Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.  
• Göngufæri í skóla og leikskóla. Viðhaldslétt hús.
• V. 30,9 millj.

SOGAVEGUR 216 JARÐHÆÐ MEÐ SÉRINNGANG. 
OPIÐ HÚS SUN. 17. JAN. FRÁ KL 13:30-14:00.
• Einstaklega björt og mikið endurnýjuð 64,2 fm. 2 herb. íbúð með sérinngang í þríbýli.
• Einstaklega fallega íbúð, sjón er sögu ríkari.
• Mikil lofthæð. Stutt í alla þjónustu.
• V. 25,9 millj. 

Verið velkomin í opið hús.

HÁLSASEL 33 – 109 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Fallegt og afar vel skipulagt 7 herbergja 184 fm. einbýlishús vel staðsett í Seljahverfinu.  
• Eignin er skráð 168 fm. en sólskáli sem er 16 fm. er óskráður þannig eignin er 184 fm.
• 4 rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.  
• Stórar suðursvalir og suðvesturverönd.  
• V. 52,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

LAUS STRAX

BÓKIÐ SKOÐUN

NÖKKVAVOGUR 16 - 104 RVK
LAUS STRAX.
• Frábærlega staðsett 94,8 fm. 5 herbergja íbúð á aðalhæð ásamt 32 fm. bílskúr, 
   samtals 126,8 fm. 4 svefnherbergi.  
• Skólp var endurnýjað 2015.  Gluggar í allar áttir.  Húsið var klætt að utan 1990.  
• Stór garður og stutt í skóla.  
• Bílaplan og heimreið hellulögð.
• V. 39,9 millj.

LAUGARNESVEGUR 62 – 105 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
• Falleg og vel skipulögð 87,3 fm. 3ja herbergja íbúð á á 3. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli.  
• Frábær staðsetning. Bílastæði á bakvið eignina.  
• Stutt í alla þjónustu. Húsið er byggt 1985.
• V. 32,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

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

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

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



Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.jan. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjða eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Safamýri 87 

Verð : 24,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Falleg og björt tveggja herbergja 48,9 fm íbúð

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi 

í góðu fjórbýlishúsi

Laus til afhendingar við kaupsamning

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

48,9 fm

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 

hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 

við Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind 3 

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 421 fm einbýlishús með 90 fm 

aukaíbúð Tvöfaldur bílskúr 

Hjólastólaaðgengi 

Íbúð á neðri hæð með sérinngangi 

og bílastæði

Bleikjukvísl 

TILBOÐ
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

107,9 fm 4ra herbergja neðri sérhæð 

auk 20,0 fermetra bílskúr 

Húsið er klætt með áli

Nýbýlavegur

Verð : 39,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu 302) að stærð 

77,8 m2 Verktaki, Húsvirk. Stæði í bílakjallara. 

Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir. 

Lyftuhús. Sameign snyrtileg og rúmgóð 

Laus strax. Ný máluð

Akurhvarf

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 

78,8 fm þar af geymsla 4,9 fm 

Réttur til að byggja bílskúr fylgir 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning 

Álftamýri

Verð : 28,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Þorrasalir 1-3 

Verð : 32,9  millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.jan. kl.14:30-15:00

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

Háaleitisbraut 42 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 4-5 herbergja íbúð á efstu hæð

Bílskúr fylgir íbúðinni

Endaíbúð með tvennum svölum, mikið útsýni

Vel viðhaldið hús

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Gott úrval 3-4ra herbergja 
íbúða í mörgum útfærslum, 
allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18. janúar kl.17:00-18:00

Við erum við 
símann alla helgina 

bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson, aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is 

sími: 899 1178

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is 

sími: 695 9500

Bókaðu skoðun:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is 

sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fallegt eldhús 

Gott skipulag 

Þvottahús innan íbúðar 

Skráð stærð er 101,7 fm 

Bókið skoðun 

Flúðasel

Verð : 26,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsilegt viðhaldslétt einbýli á 2.hæðum 
samtals 202,8 fm. Einstaklega stílhreint og huggulegt
Fallegt útsýni og  alveg við grænt svæði
Mikil lofthæð á efri hæð og fallegt útsýni
Gólfhiti og  nýleg gólfefni  4-5 svefnherbergi
Góður 24,8 fm bílskúr. Stutt göngufæri á golfvöllinn 
og náttúran er við bæjardyrnar 

Ólafsgeisli 85

Verð : 71,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, 
hdl og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Þórðarsveigur 18 

Verð : 23,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Góð 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð 

í lyftuhúsi Alrými með eldhúsi og stofu, 

herbergi, baðherbergi m/sturtu 

Þvottahús innan íbúðar og geymsla í kjallara

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Gullsmári 9
13. hæð

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.jan. kl. 12:30-13:30

Góð 2ja herbergja íbúð á 13 hæð (efstu) 

fyrir 60 ára og eldri 

Þjónusta fyrir eldri borgara á svæðinu 

Mikil lofthæð í hluta íbúðar og tvennar svalir 

Óviðjafnanlegt útsýni og örstutt í Smáralind

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

íbúð fyrir 60 ára og eldri 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

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

569 7000 569 7000MIKLABORG 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. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.jan. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjða eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Safamýri 87 

Verð : 24,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Falleg og björt tveggja herbergja 48,9 fm íbúð

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi 

í góðu fjórbýlishúsi

Laus til afhendingar við kaupsamning

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

48,9 fm

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 

hæðum við Laugaveg 61 146,8 fm 

Stæði í bílageymslu 

Góðar suðursvalir með góðu útsýni 

Mikið endurnýjuð 

Laugavegur 61

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt einbýli á góðum útsýnisstað 

við Köldulind 214 fm 6 herbergja 

Fallegur garður Gott útsýni 

Stutt í alla helstu þónustu 

Kaldalind 3 

Verð : 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg og rúmgóð 118,4 fm 3ja herbergja 

íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli.

Sérlega björt íbúð með vönduðum 

innréttingum og gólfefnum 

Eigninni fylgir bílastæði í bílakjallara

Lindargata

Verð frá: 54,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Lyngás

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt 421 fm einbýlishús með 90 fm 

aukaíbúð Tvöfaldur bílskúr 

Hjólastólaaðgengi 

Íbúð á neðri hæð með sérinngangi 

og bílastæði

Bleikjukvísl 

TILBOÐ
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

107,9 fm 4ra herbergja neðri sérhæð 

auk 20,0 fermetra bílskúr 

Húsið er klætt með áli

Nýbýlavegur

Verð : 39,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg íbúð á þriðju hæð (efstu 302) að stærð 

77,8 m2 Verktaki, Húsvirk. Stæði í bílakjallara. 

Þvottahús innan íbúðar. Suður svalir. 

Lyftuhús. Sameign snyrtileg og rúmgóð 

Laus strax. Ný máluð

Akurhvarf

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Fallegur bústaður 83 fm, sólskáli 17 fm af 
heildarstærð. Einstök staðsetning í landi Nesja, 
efst í enda botnlanga. Bústaðurinn stendur hátt, 
sólar nýtur við frá morgni til kvölds. 
Kjarri vaxið land. Mikið útsýni. 
Báta aðstaða við vatnið.

Þingvallavatn

TILBOÐ
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð 

78,8 fm þar af geymsla 4,9 fm 

Réttur til að byggja bílskúr fylgir 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu 

Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning 

Álftamýri

Verð : 28,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Þorrasalir 1-3 

Verð : 32,9  millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 17.jan. kl.14:30-15:00

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

Háaleitisbraut 42 

Verð : 39,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:00-17:30

Falleg 4-5 herbergja íbúð á efstu hæð

Bílskúr fylgir íbúðinni

Endaíbúð með tvennum svölum, mikið útsýni

Vel viðhaldið hús

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og 

forstofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi 

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Glæsileg lúxus íbúð m. bílskúr. Eignin er 172, fm, þar af 
bílskúr 29,5 fm. Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð. 
Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og vinnu 
Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður. Innréttingar 
sérsmíðaðar, granít á borðum, mikil lofthæð og vönduð 
gólfefni. Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir

Naustabryggja 55

Verð : 58,8 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Gott úrval 3-4ra herbergja 
íbúða í mörgum útfærslum, 
allar með stæði í bílageymslu

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18. janúar kl.17:00-18:00

Við erum við 
símann alla helgina 

bókið skoðun

Bókaðu skoðun:

Atli S. Sigvarðsson, aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is 

sími: 899 1178

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is 

sími: 695 9500

Bókaðu skoðun:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is 

sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:  

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

Bókaðu skoðun:

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

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

Fallegt eldhús 

Gott skipulag 

Þvottahús innan íbúðar 

Skráð stærð er 101,7 fm 

Bókið skoðun 

Flúðasel

Verð : 26,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsilegt viðhaldslétt einbýli á 2.hæðum 
samtals 202,8 fm. Einstaklega stílhreint og huggulegt
Fallegt útsýni og  alveg við grænt svæði
Mikil lofthæð á efri hæð og fallegt útsýni
Gólfhiti og  nýleg gólfefni  4-5 svefnherbergi
Góður 24,8 fm bílskúr. Stutt göngufæri á golfvöllinn 
og náttúran er við bæjardyrnar 

Ólafsgeisli 85

Verð : 71,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, 
hdl og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Þórðarsveigur 18 

Verð : 23,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 18.jan. kl.17:30-18:00

Góð 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð 

í lyftuhúsi Alrými með eldhúsi og stofu, 

herbergi, baðherbergi m/sturtu 

Þvottahús innan íbúðar og geymsla í kjallara

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Gullsmári 9
13. hæð

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19.jan. kl. 12:30-13:30

Góð 2ja herbergja íbúð á 13 hæð (efstu) 

fyrir 60 ára og eldri 

Þjónusta fyrir eldri borgara á svæðinu 

Mikil lofthæð í hluta íbúðar og tvennar svalir 

Óviðjafnanlegt útsýni og örstutt í Smáralind

Bókaðu skoðun:

Svan G. Guðlaugsson, aðstm. fasteignasala
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

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

íbúð fyrir 60 ára og eldri 

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

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

569 7000 569 7000MIKLABORG 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. fasteignasala
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Bergstaðastræti 48a
101 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 85,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1943

Fasteignamat: 31.950.000

Verð: 34.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir: Bjarta og rúmgóða og velskipulagða 3ja herbergja íbúð á annari hæð við
Bergstaðastræti 48a, 101 Rvk Rúmgóð forstofa/hol með fataskáp.2 stofur(önnur nýtt sem
svefniherbergi) parket á gólfi.Rúmgott eldhús með flísum á gólfi og borðkrók. Rúmgott  svefnherbergi
með góðu skápaplássi, parket á gólfi.Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með upphengdu wc og baðkari.
Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Sér geymsla í kjallara. uppls Páll lögg,fasteignasali simi 861930

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17 jan milli 2 og 2:30

861-9300

Blikaás 17
221 Hafnarfjörður
Sérlega glæsileg eign

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 31.400.000

Verð: 37.900.000
RE/MAX Fjörður kynnir : Óvenju glæsilega nýlega standsetta og bjarta 4ja herbergja endaíbúð á neðri
hæð með sér inngangi af svölum og útgengi á viðarverönd með skjólveggjum og heitum potti.
Eldhús,baðherbergi og gólfefni eru nýlega endurnýjuð. Þessi eign er í sérflokki í viðhaldslitlu sex íbúða
fjölbýli á þessum vinsæla stað.Endurnýjun á þessari eign hefur tekist sérlega vel og er hún öll hin
snyrtilegasta. Stutt er í góðar gönguleiðir við útivistarparadísina Ástjörn uppls gefur Páll 861-9300

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

pallb@remax.is
861-9300

Básbryggja 51
110 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 334,2 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 76.200.000
Bílskúr: Já

Verð: 86.500.000
Óvenjuleg og stórglæsileg eign niður við sjó innst í Bryggjuhverfinu með óviðjafnanlegu útsýni til allra
átta. Fallegt umhverfi. Eignin er 334,2 fm og þarf af 272,6 fm íbúð á tveimur hæðum og 61,6 fm
tvöfaldur bílskúr með tveimur rafdrifnum hurðum. Þrennar svalir. Þrefalt hljóðeinangandi gler. Mikið
skápapláss og allar innréttingar og efnisval sérvalið og í hæsta gæðaflokki.  Sjón er sögu ríkari. Bókaðu
tíma í skoðun í síma 899 5447.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

Sunnudag 17. jan kl 15.00-15.30

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

414 4700

899 5447

Jónshús - Strikinu 4 (ib 220)
210 Garðabær
Laus til afhend - 60 ára og eldri

Stærð: 95,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 32.400.000

Verð: 38.500.000
RE/MAX Senter og Ástþór kynna í einkasölu vandaða 2ja herb íbúð á 2. hæð í Jónshúsi í
Sjálandshverfinu í Garðabæ, íbúð 220, fyrir 60 ára og eldri. Jónshús er sex húsa þyrping (Strikið 2-12)
með 130 íbúðum fyrir 60 ára og eldri en þar hægt að kaupa léttan hádegisverð og meðlæti gegn vægu
gjaldi í samkomusal húsanna á fyrstu hæð. Forstofa, svefnherbergi, eldhús, stofa og borðstofa,
þvottahús og geymsla innan íbúðar, geymsla í kjallara. Bókið skoðun hjá eiganda, Þórey Ólafsdóttir í
síma 663 2300.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17.jan kl 17:00-17:30

899 6753

Leirutangi 19
270 Mosfellsbær
Fjölskylduhús á frábærum stað

Stærð: 273,6 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1984

Fasteignamat: 63.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 0
Fallegt 274 fm einbýlishús við Leirutanga í Mosfellsbæ. Góð staðsetning á rótgrónum stað. Húsið er á
tveimur hæðum með 43 fm innbyggðum bílskúr.  Fallega ræktuð lóð með sólpalli, gróðurhúsi,tjörn, brú
og fallegum trjágróðri.  Að utan er húsið í mjög góðu standi. Búið að skipta um þak og setja kvisti og
allir gluggar og rúður yfirfarðar. Húsið er með 6 svefnherbergjum, 2 baðherbergjum, rúmgóðu eldhúsi,
þvottahúsi, sjónvarpsstofu (opið rými á efri hæð), stofu með arni, borðstofu og garðskála.

Senter

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Bókið skoðun í síma 899-5209

899 5209

Lækjarfit 11
Garðabær 
Hús á einni hæð

Stærð: 251,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2010

Fasteignamat: 82.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.000.000
RE/MAX SENTER KYNNIR: Glæsilegt nýlegt 251,8 fermetra einbýli á einni hæð með innbyggðum
bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í Garðabæ.

Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig : anddyr/forstofa, gestasnyrting, hol, gott eldhús,
borðstofa, stofa, gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi með fataherbergi og
baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18/1 kl 18:00-18:30

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

899 6753

8622001

Sóleyjarimi 3
112 Reykjavík
Falleg eign fyrir 50 ára og eldri

Stærð: 66,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 21.050.000

Verð: 24.900.000
Glæsileg 2ja herb. íbúð á 1 hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Sérinngangur og pallur með
skjólveggjum. Þvottahús innan íbúðar. Stutt í ýmsa verslun og þjónustu.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Senter
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

johanna@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17. jan. kl. 14:30-15:00

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

414 4700

698-9470

Tinnuberg 8
221 Hafnarfjörður
Stór og rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Stærð: 94,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Fasteignamat: 27.050.000

Verð: 32.800.000
Góða og vel skipulagða íbúð á vinsælum stað í Setberginu í Hafnarfirði. Sérinngangur og góðar svalir
sem snúa til suðurs. Stofan er opin og björt með parketi á gólfi. Eldhúsið er með ljósri innréttinugu,
flísar á milli skápa og parket á gólfi. Einnig er borðkrókur í eldhúsinu. Baðherbergið er snyrtilegt með
flísum á gólfi og veggjum, baðkar með sturtu aðstöðu. Innaf íbúðinni er þvottahús með flísum á gólfi.
Hjónaherbergið er með stórum fataskáp og parketi á gólfi. Barnaherbergið er með fataskáp.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 18 jan kl 18.30-19.00

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

899 6753

8622001

Veghús 31
112 Reykjavík
Snyrtileg 2ja herbergja íbúð

Stærð: 70,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 20.800.000

Verð: 24.900.000
Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herb. íbúð  á 2. Hæð í góðu lyftuhúsi við Veghús 31. Lýsing: Forstofa
með fatahengi. Stofan er björt með útgengi út í garð. Hjónaherbergið er með fataskáp. Eldhúsið er opið
inn í stofu, eldhúsinnréttingin er snyrtilegt með miklu skápa og borðplássi. Baðherbergi með innréttingu,
baðkar með sturtu aðstöðu, einnig er aðstaða fyrir þvottavél inn á baðherberginu. Gólfefnin á íbúðinni
er dúkur. Sér geymsla fylgir eigninni á sömu hæð og íbúðin. Sameignin er snyrtileg.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánud 18 jan kl 17.30-18.00

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

899 6753

8622001

Álfheimar 7
104 Reykjavík
Eign í sérflokki

Stærð: 162,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 42.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.500.000
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja hæð á 1. hæð í Álfheimum 7 í Reykjavík. Húsið er teiknað af Sigvalda
Thordarsyni og innanhússarkitekt er Katrín Ísfeld Guðmundsdóttir. Í íbúðinni eru þrjú svefnhverbergi,
baðherbergi, eldhús, borðstofa og stofa. Stór hluti bílskúrsins hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð.
Geymsla í bílskúr og tvær geymslur í sameign og sér þvottahús. Nánari upplýsingar veitir Sigrún í síma
8640061

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Sigrún Gréta
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 17. janúar kl.13.00-13.30

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