
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

 Software Developer
This position is integral to the continued development  
of Nox Medical’s software solutions.  

Qualifications and Education

› B.Sc. / M.Sc. degree in a technology related subject such as; engineering, 
mathematics, computer science or physics.

› High skill level in software development, especially with C# and WinForms.

› Experience with Android app development is a plus.

› Experience with front-end or back-end web development is a plus.

 V&V Engineer
The V&V team is responsible for various product development 
tasks including:

› Design, automation and execution of testing protocols for software and devices

› Managing clinical validation of medical products 

› Creation of design and test documentation

› Development and approval of medical device accessories

Qualifications and Education

› Strong technical skills and understanding

› B.Sc. / M.Sc. Degree in Computer Science, Engineering or equivalent

› Interest and/or experience in software testing 

› Good English conversational and writing skills

› Strong documentation skills and ethic

 Project Manager
The project management function is responsible for managing 
wide variety of projects including: 

› Application of project management skills to realize a timely launch of 
products while addressing all of the associated business objectives

› Drive a culture of urgency and on-time, on-budget project delivery

› Collaborate with project cross functional (XFT) team members to create a 
project plan,  project objectives and deliverables

› Lead and coordinate all of the activities of the XFT team through all phases 
of the development process

Qualifications and Education

› B.Sc. / M.Sc. degree in related field or equivalent experience required

› Experience with project management and project portfolio management

› Excellent oral and written communication skills to support team leadership, 
project update and interaction with all levels within the organization

›› Further Information
Further information can be acquired by contacting Torfi Markússon  
(torfi@intellecta.is) and Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) 
at Intellecta. Tel: +354 511 1225. www.noxmedical.com/about/careers

Applications should be submitted at www.intellecta.is.  
A resumé must be supplied with the application.

Application deadline is up to and including February 14th 2016. 

Nox Medical is a leading medical technology company, developing medical solutions for sleep diagnostics. We are a 
fast growing company, built on a solid foundation, seeking talented people to join our entrepreneurial team of 40 
professionals. The company offers an opportunity to participate in the building of world class medical products. 

Our products improve health by making sleep diagnostics more simple, efficient and comfortable in all patient groups, 
especially children. Our team is passionate about using technology to evolve the field of sleep medicine.

This Is Your Dream Job
Careers in Medical Technology noxmedical.com

Katrínartún 2   ı   noxmedical.com
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Arkþing leitar að duglegu 
og hugmyndaríku fólki

Vegna fjölbreyttra og spennandi 
verkefna framundan, leitum við að 

arkitektum, byggingafræðingum 
og  tækniteiknurum

Kunnátta í Revit Architecture er kostur
Umóknir sendist á arkthing@arkthing.is
Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál

www.arkthing.is

SUMARSTÖRF 2016

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf, afgreiðslu, umsjón tjaldsvæða,  

ræstingar, vaktstjórn í veitingasölu og almenn verkamannastörf.

•  Skaftafell: Landvarsla og upplýsingagjöf, 
umsjón tjaldsvæðis, ræstingar, afgreiðsla í verslun  
og veitingasölu, vaktstjórar í veitingasölu.

•  Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og  
í almenn störf.

•  Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir, 
starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

•  Skaftárstofa á Kirkjubæjarklaustri: 
Landverðir og starfsfólk í upplýsingagjöf  
og afgreiðslu.

•  Askja og Ódáðahraun, Kverkfjöll, 
Hvannalindir, Möðrudalur, Snæfell, 
Lónsöræfi, Lakagígar, Eldgjá, Hrauneyjar  
og Nýidalur: Landverðir

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní til 
loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – september) 
eða skemmri (júlí – ágúst) tíma. Laun eru greidd samkvæmt 
kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambands 
Íslands. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Umsóknarfrestur er til og með 1 mars nk. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsoknir@vjp.is 

eða í pósti merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.
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Umsækjendur um landvarðastörf skulu hafa lokið 
landvarðanámskeiði, eða búa yfir sértækri reynslu 
sem nýtist í starfi. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og aðbúnað starfsmanna má finna á 
heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; www.vjp.is 
og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi svæðum.

Sumarstörf - Leggðu línurnar fyrir framtíðina

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

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
Landsnets. Öllum umsóknum verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Að umsækjandi stundi nám á háskólastigi
• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
• Sveinspróf eða meistararéttindi í rafiðn er kostur
• Starfið krefst nákvæmni, skipulagshæfni og 

sjálfstæðra vinnubragða
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Um Landsnet
Landsnet ber ábyrgð á flutnings kerfi 
raforku sem er einn af mikil vægustu 
innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 
heimilum og fyrirtækjum aðgang 
að rafmagni í takt við þarfir 
þeirra og í sátt við umhverfið og 
samfélagið. Landsnet er góður 
vinnustaður þar sem fjölbreytt 
og krefjandi verkefni eru leyst af 
samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að öflugum háskólanemum til starfa. Við bjóðum upp á fjölbreytt sumar
störf og leggjum áherslu á að nemar fái að spreyta sig á raunhæfum verkefnum sem 
tengjast starfsemi fyrirtækisins. Starfstímabil háskólanema er 3 mánuðir.

driving emotion

Smiðjuvegi 68-72, Rvk     Hjallahrauni 4, Hfj     Fitjabraut 12, Njarðvík     Austurvegur 52, Selfossi     Barðinn, Skútuvogi 2

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
REKSTRARSTJÓRA ...
... á eitt af verkstæðum okkar á höfuðborgarsvæðinu. 
Þú þarft að vera hress og geta umgengist viðskiptavini, 
stjórnað mannskap og hafa reynslu af bílum. Við kunnum 
að meta  reynslu.
 

Umsóknir sendist á: 
tomas@solning.is

Veitingastjóri óskast

Starfsmaður í morgunverðarsal

Kvöld og helgarvinna

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfullum fagmanni, 
sjálfstæðum og áreiðanlegum einstaklingi með ríka þjón-
ustulund og vilja til að takast á við spennandi starf. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Viðheldur gæðaþjónustustigi, hefur yfirumsjón með 
veitingasal og veislusal, þjálfar starfsfólk, skipuleggur vaktir 
starfsfólks, skipuleggur mannaráðningar, skipuleggur inn-
kaup. 100 % starfshlutfall

Þjónusta við morgunverðarhlaðborð, dagleg uppsetning og 
frágangur ásamt tilfallandi verkefnum.

Leitum eftir sjálfstæðum, stundvísum, þjónustulunduðum 
og áreiðanlegum einstaklingum með góða enskukunnáttu. 
Reynsla af þjónustustörfum er kostur. Aldurstakmark er 22 
ár. 60% - 70% starfshlutfall

Við höfum störf fyrir glaðlegt þjónustufólk í aukavinnu um 
kvöld og helgar í veitingasal. Reynsla af þjónustustörfum er 
mikill kostur. 

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á  
hakon@kitchenandwine.is  
fyrir laugardaginn 12 febrúar 2015

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Umsjónarmaður
Heilsuhúsið Smáratorgi

Við leitum að sjálfstæðum og metnaðarfullum
leiðtoga í starf umsjónarmanns Heilsuhússins á Smáratorgi.

Starfssvið og helstu verkefni:
• Umsjón með daglegum rekstri verslunar.
• Umsjón með starfsmannahaldi, mönnun og vaktaplani.
• Umsjón með pöntunum á vörum, sölu og birgðum.
• Umsjón með skipulagi og útliti verslunar.
• Aðstoða viðskiptavini við val á vörum í verslun.

  Hæfniskröfur:
• Mikill áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum.
• Hæfni til að stýra og vinna með fólki.
• Miklir söluhæfileikar og rík þjónustulund.
• Góð tölvukunnátta.
• Geta til að vinna undir álagi.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

Umsóknarfrestur er til 16. febrúar n.k. Nánari upplýsingar veita Elsa Ágústsdóttir, forstöðumaður verslana- 
og markaðssviðs, elsa@heilsuhusid.is og Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, hallur@heilsuhusid.is.
Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Heilsuhússins, heilsuhusid.is. Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Heilsuhússins hvetjum við jafnt karla sem konur til þess að sækja um
stöðu hjá fyrirtækinu.

Sérfræðingur í umhverfismálum

Kanntu að meta umhverfið?

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

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með og vinna við mat á 

umhverfisáhrifum
• Þróun á skilvirkum leiðum til að móta 

umhverfisviðmið
• Rannsóknir á umhverfismálum
• Stuðningur við og þátttaka í vinnu 

skipulagsmála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði jarðfræði, 
 landafræði eða umhverfisverkfræði er kostur
• Reynsla af vinnu við mat á umhverfisáhrifum og gerð 

umhverfismælikvarða
• Reynsla af vinnu við skipulag sveitarfélaga
• Árangursrík reynsla af verkefnastjórnun smærri verkefna og skýrslugerð
• Hæfni í samskiptum og virðing fyrir samstarfsfólki og umhverfi

Um Landsnet

Landsnet ber ábyrgð á flutnings - 

kerfi raforku sem er einn af mikil-

vægustu innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 

heimilum og fyrirtækjum aðgang 

að rafmagni í takt við þarfir 

þeirra og í sátt við umhverfið og 

samfélagið. Landsnet er góður 

vinnustaður þar sem fjölbreytt 

og krefjandi verkefni eru leyst af 

samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að sérfræðingi í umhverfismálum sem býr yfir frumkvæði og metnaði til að ná 
árangri í starfi. Sérfræðingur í umhverfismálum sér um að meta og kynna umhverfisáhrif 
verkefna og áætlana og mun móta nýjar starfsaðferðir í umhverfismálum.

Verslunarstjóri í Hríseyjarbúðinni

Hríseyjarbúðin auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila í 100 % starf til að sjá um  daglegan rekstur 
búðarinnar, póstafgreiðslu og póstútburð. 

Hríseyjarbúðin er stofnuð í júní 2015 er í eigu 55 einkaað-
ila og fyrirtækja. Í Hrísey er leik- og grunnskóli, íþróttahús 
og sundlaug, fiskvinnsla og fleiri smá fyrirtæki.  
Samfélagið er lítið en þar er kyrrð og fegurð.  
Hríseyjarferjan Sævar gengur alla daga vikunnar, 9 ferðir 
á dag og tekur siglingin aðeins 15. mínútur. 
 
Nánari upplýsingar um Hrísey má sjá á www.hrisey.is 

Áhugasamir sendi póst á hrisey@hrisey.net
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem  
umsækjandi rökstyður hæfni sína til rekstrar berist á  
netfangið hrisey@hrisey.net   
Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016.

Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár

Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir  
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.

Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvu- 
kunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.

Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni 
í afleysingu í eitt ár.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is  
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602



Orkufell ehf leitar eftir duglegum og sjálfstæðum 
rafiðnaðarmönnum til starfa í góðu vinnuumhverfi með 
skemmtilegu fólki. Viðkomandi getur hafið störf fljótt.

Fyrirspurnir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
orkufell@orkufell.is

Hæfniskröfur:
• Góð samskiptahæfni
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Gott skipulag og eljusemi
• Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti
• Menntun í faginu er kostur en ekki skilyrði

Miðborg óskar eftir fasteignasala.
Óskað er eftir duglegum einstaklingi sem er
heiðarlegur, hugmyndaríkur og á gott með 
mannleg samskipti. Gott starfsumhverfi og mikil 
reynsla. Umsóknir sendist á johann@midborg.is, 
fyrir 15. febrúar nk.

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the
European Economic Area (EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling
those States to participate in the Internal Market of the European Union.
ESA is independent of the States and safeguards the rights of individuals and undertakings
under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million
Europeans, creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the
States.
The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 15 nationalities.  

The Authority is recruiting an Officer to join
its Competition and State Aid Directorate
(CSA).  Additional qualified candidates will
also be considered for vacancies foreseen in
the Directorate over the next 12-18 months.  

CSA, a multi-disciplinary team comprising
both economists and lawyers, enforces the
competition and state aid rules of the EEA
Agreement. These rules are similar to the
competition rules in the EU, both with
regard to antitrust and mergers and state
aid control.  

We are looking for well qualified lawyers
with extensive experience within the field of
competition and/or state aid law.  The suc-
cessful candidate will be assigned respon-
sibility for assessing state aid and/or com-
petition cases.  Tasks include examination
of complaints and notifications, drafting of
decisions, and legal opinions on the effects
of state aid and/or anti-competitive market
behaviour.

JOB REFERENCE 04/2016

Deadline for applications: 
28 February 2016
Start date: Summer/Autumn 2016
initially and other potential positions 
over the next 12-18 months For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int.  

Competition & State Aid Officers 

Framkvæmdastjóri sölusviðs

Ábyrgðarsvið
• Ábyrgð á sölumálum fyrirtækisins
• Dagleg stýring sölusviðs
• Viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini
• Áætlanagerð og markmiðasetning
• Árangursmælingar og greining sölutækifæra

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk.

Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Oddi hugar að sókn á markaði og leitar að sterkum leiðtoga í lykilstöðu hjá fyrirtækinu. Leitað er 
að víðsýnum og söludrifnum einstaklingi í ábyrgðarmikið og krefjandi starf. Undir sölusvið falla 
markaðsmál og þjónusta við viðskiptavini og þar starfa 25 starfsmenn. Framkvæmdastjóri er 
öflugur og framsækinn leiðtogi í hópi jafningja við stjórnun fyrirtækisins.

Oddi er stærsti framleiðandi landsins á sviði umbúða úr pappír og plasti, ásamt því að veita atvinnulífinu fjölbreytta prentþjónustu. 
Viðskiptavinir Odda eru úr mörgum starfsgreinum einkum á sviði sjávarútvegs, matvælaframleiðslu, iðnaðar, verslunar, þjónustu 
og útgáfu. Oddi hefur um 240 starfsmenn á fjórum starfsstöðvum í Reykjavík og er velta fyrirtækisins liðlega 5 milljarðar króna. 
Oddi er jafnréttissinnaður vinnustaður sem leggur mikla áherslu á samspil mannauðs, samfélags og umhverfis. 

Við gerum kröfu um viðeigandi menntun 
og haldbæra reynslu af svipuðum störfum. 
Sterkir persónueiginleikar eins og kraftur, 
leiðtogahæfni og frumkvæði eru mikill kostur.



Orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða
Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Stjórnunarreynsla er skilyrði
• Góð rekstrarþekking
• Sóknarhugur, framsýni og frumkvæði
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Áhugi á mannauðsmálum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk.

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

Konur, jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Orkubú Vestfjarða ohf. óskar eftir að 
ráða orkubússtjóra til að stýra öflugum 
og vaxandi rekstri orkubúsins. 

Í boði er stjórnunarstarf hjá 
traustu félagi þar sem þrífst öflugt 
fjölskylduvænt samfélag bæði hvað 
menningu og tómstundir snertir.  

Orkubú Vestfjarða ohf. býr að áratuga reynslu við virkjun vatnsafls og jarðhita og dreifingu og sölu raforku. 
Félagið á og rekur orkuver og raforkustöðvar til raforkuframleiðslu, ásamt nauðsynlegum mannvirkjum til 
raforkuflutnings og raforkudreifingar, jarðvarmavirki og fjarvarmakyndistöðvar ásamt nauðsynlegu dreifikerfi. 
Aðalskrifstofa félagsins er á Ísafirði og starfsstöðvar á Hólmavik og Patreksfirði. 

Hagfræðingur Alþýðusambands Íslands 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Hafa umsjón með og stýra rannsóknum og veita 

ráðgjöf á sviði kjara- og efnahagsmála 
• Taka þátt í þróun og mótun nýs samningalíkans
• Veita faglega ráðgjöf við gerð kjarasamninga
• Vinna ýmsar úttektir og tillögugerð vegna vinnu 

samtakanna að velferðar-, skatta-, atvinnu-, 
verðlags-, vinnumarkaðs- og umhverfismálum

• Koma fram fyrir hönd Alþýðusambandsins bæði í 
fjölmiðlum og fyrir framan smærri og stærri hópa

• Stýra hagdeild ASÍ

Æskileg menntun og hæfni
• Háskólapróf og/eða framhaldsnám í hagfræði  

eða viðskiptafræði
• Víðtæk reynsla á sviði rannsókna og ráðgjafar um 

efnahags- og atvinnumál
• Innsýn og þekking á kjarasamningum, kjaraviðræðum 

og eðli þeirra er kostur
• Frumkvæði, faglegur metnaður, nákvæmni í 

vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Færni og næmni í mannlegum samskiptum
• Færni í að miðla þekkingu í töluðu og rituðu máli 
• Geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi og reynsla 

af teymisvinnu

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk.

Unnið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Alþýðusamband Íslands leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að starfa sem hagfræðingur 
sambandsins, sem jafnframt er deildarstjóri hagdeildar. Staða hagfræðings ASÍ er ein af lykilstöðum 
á skrifstofu Alþýðusambands Íslands.

Alþýðusamband Íslands eru heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað og tólf þúsund í fimm 
landssamböndum og 50 aðildarfélögum um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í 
aðildarfélögum ASÍ eru starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. 
Alþýðusambandið berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi.
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Ábyrgðarsvið
· Daglegur undirbúningur sýna og tækja
· Reglulegt viðhald tækjabúnaðar
· Reglubundnar mælingar
· Skráning og e�irlit með niðurstöðum
· Viðhald og e�irfylgni ferla

Hæfniskröfur
· Háskólamenntun í efnafræði eða sambærileg
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
· Góð íslensku- og enskukunná�a
· Góð tölvukunná�a
· Gild ökuré�indi
· Reynsla af stjórnun er kostur

Sérfræðingur á rannsóknastofu
Við viljum ráða áhugasaman og ábyrgan sérfræðing á rannsóknastofu Alcoa Fjarðaáls. Þar fara fram �ölbrey�ar 
mælingar sem skipta höfuðmáli í framleiðslustjórnun og gæðakerfi okkar. Vinnutími er að jafnaði frá kl. 8 til 16 
á virkum dögum, að viðbæ�um bakvöktum.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við Reyðar�örð 
er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna, 
öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Almennar hæfniskröfur
Starfsmenn þurfa að hafa metnað til að takast á við 
kre�andi verkefni og ná árangri. Gerð er krafa um sterka 
öryggisvitund. Unnið er í teymum, sem krefst lipurðar 
í samskiptum.

Umsóknum skal skilað á www.alcoa.is til og með 22. febrúar. 
Umsóknir eru trúnaðarmál og er þeim öllum svarað.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. 

Upplýsingar veitir Bjarki Sigurbjartsson, leiðtogi 
á rannsóknastofu, bjarki.sigurbjartsson@alcoa.com 
eða í síma 470 7700.

RARIK - Aðalbókari

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Fyrirtækið hefur á undanförnum áratugum 
unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 
dreifikerfisins og er nú svo komið að meir en 
helmingur dreifikerfisins er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is)                         
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Viðskiptafræðingur	af	fjármála-	eða	
endurskoðunarsviði	og/eða	meistarapróf	í	
reikningsskilum

•	Þekking	og	reynsla	af	Dynamics	Ax	
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar
•	Mjög	góð	þekking	á	Excel	og	Word
•	Þekking	og	reynsla	af	gerð	fjárhagsáætlana	og	
ársreikninga

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Umsjón,	eftirlit	og	ábyrgð	á	daglegum	
færslum	bókhalds

•	Umsjón	með	afstemmingum	bókhalds
•	Vinna	við	árshlutauppgjör	og	ársreikninga
•	Vinna	við	almennt	rekstrareftirlit
•	Veitir	ráðgjöf	í	bókhalds-	og	uppgjörsmálum
•	Önnur	tilfallandi	verkefni

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	drífandi	og	metnaðarfullan	einstakling	í	starf	aðalbókara.								
Aðalbókari	ber	ábyrgð	á	bókhaldi	Rarik.	Um	er	að	ræða	fullt	starf.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.
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Skjalastjóri Embættis landlæknis

Embætti landlæknis starfar í samræmi við lög 
um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. 

Samkvæmt lögunum er embættinu ætlað að 
stuðla að heilbrigði landsmanna, m.a. með 
því að tryggja gæði heilbrigðisþjónustu og 
efla lýðheilsustarf í landinu.

Nánari upplýsingar um embættið má finna á 
vef þess www.landlaeknir.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	bókasafns-	og	
upplýsingafræða

•	Þekking	og	reynsla	af	skjalavörslukerfinu	ONE
•	Almenn	og	góð	tölvukunnátta	skilyrði
•	Reynsla	af	innleiðingu	skjalastjórnunarkerfis	kostur
•	Góð	leiðtogahæfni	og	færni	í	mannlegum	
samskiptum

•	Frumkvæði,	skipulagshæfni	og	sjálfstæði	í	
vinnubrögðum

•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku	skilyrði.	
Norðurlandamál	er	kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ábyrgð	og	umsjón	með	þróun	skjalastefnu	og	
rafræns	skjalastjórnunarkerfis

•	Stýrir	starfi	vinnuhóps	sem	hefur	umsjón	með	
skjalavörslu

•	Umsjón	með	móttöku,	skráningu,	varðveislu	og	
miðlun	skjala

•	Umsjón	með	frágangi	skjalasafns	og	eftirfylgni	
með	skjalaskráningu

•	Ráðgjöf	og	stuðningur	við	stjórnendur	og	
starfsmenn

•	Skipulagning	og	framkvæmd	fræðslu	um	
skjalamál

Embætti	landlæknis	óskar	eftir	að	ráða	skjalastjóra	í	fullt	starf.	Skjalastjóri	leiðir	þróun	og	umsjón	með	
skjalavörslu	embættisins.	Í	boði	er	áhugavert	og	krefjandi	starf	þar	sem	reynir	á	öguð	vinnubrögð,	
samskiptahæfni	og	fagmennsku.	

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Leitað	er	að	áhugasömum	einstaklingi	sem	hefur	frumkvæði,	metnað	til	að	ná	árangri	og	er	lipur	í	
mannlegum	samskiptum.

Næsti	yfirmaður	er	sviðsstjóri	rekstrar	og	þjónustu,	en	starfsmaðurinn	mun	stýra	hópi	starfsmanna	sem	
vinna	við	skjalavörslu	og	skráningu.

Sviðsstjóri fræðslu- og frístundaþjónustu

Fræðslu- og frístundaþjónusta annast 
rekstur sjö grunnskóla, fjórtán leikskóla, 
níu félagsmiðstöðva, tíu frístundaheimila, 
Vinnuskóla Hafnarfjarðar, Námsflokka 
Hafnarfjarðar – miðstöðvar símenntunar 
og Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, 
íþróttamannvirkja bæjarins og hefur umsjón 
með daggæslu í heimahúsum.  

Auk þess hefur sviðið umsjón og eftirlit 
með rekstri tveggja sjálfstætt starfandi 
leikskóla og eins grunnskóla. Fræðslu- og 
frístundaþjónusta  hefur einnig það hlutverk 
að skapa börnum og ungmennum skilyrði til 
virkrar þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi.

Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag 
sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi, 
fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Nánari upplýsingar um bæjarfélagið á   
www.hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi
•	Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	er	æskileg
•	Framúrskarandi	samstarfs-,	samskipta-	og	
leiðtogahæfni

•	Stjórnunar-	og	rekstrarreynsla	ásamt	reynslu	af	
breytingastjórnun

•	Þekking	eða	reynsla	af	opinberri	stjórnsýslu	er	kostur
•	Víðtæk	þekking	og	reynsla	af	málefnum	leikskóla,	
grunnskóla	og/eða	frístundastarfi	er	æskileg

•	Þekking	og	reynsla	af	stefnumótunarvinnu
•	Frumkvæði,	sjálfstæði	og	metnaður	í	vinnubrögðum
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	á	íslensku,	ensku	
og	kunnátta	í	norrænu	máli	er	kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ábyrgð	á	daglegum	rekstri	og	stjórnsýslu	sviðsins
•	Yfirumsjón	með	eftirliti	og	mati	á	skóla-	og	
frístundastarfi	og	eftirfylgni	þess

•	Stýrir	fjárhagsáætlanagerð	í	fræðslu-	og	
frístundamálum	og		framkvæmd	hennar

•	Stefnumótun	og	forysta	við	þróun	og	innleiðingu	
nýrra	áherslna	og	úrræða	í	fræðslu-	og	
frístundamálum	ásamt	mati	á	árangri	og	eftirliti

•	Undirbúningur	mála	fyrir	fræðsluráð	ásamt	
ábyrgð	og	eftirfylgni	með	ákvörðunum	ráðsins

•	Samstarf	við	opinbera	aðila	í	skóla-	og	
frístundamálum,	innan-	og	utanlands

Markmið	sviðsins	er	að	vera	faglegt	og	framsækið	forystuafl	í	mennta-,	æskulýðs-	og	íþróttamálum	
og	veita	börnum	og	fjölskyldum	í	bænum	heildstæða	þjónustu	og	stuðla	að	samfellu	í	öllu	starfi	sem	
hefur	velferð	íbúa	að	leiðarljósi.

Sviðsstjóri	fræðslu-	og	frístundaþjónustu	heyrir	beint	undir	bæjarstjóra	og	skipar	ásamt	honum	og	
öðrum	sviðsstjórum	yfirstjórn	bæjarins.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

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

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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Í boði er 80 – 100% starf eftir samkomulagi og má búast við einhverri 
yfirvinnu tvo til fjóra daga í mánuði.  Áhugasamir sendi upplýsingar og 

ferilskrá á box@frett.is merkt TANN-202 fyrir 12. feb. nk.

Tanntækni eða vana aðstoð vantar frá 
miðjum apríl, á stofu sérfræðitannlæknis 

 á höfuðborgarsvæðinu.
SKIPULAGS- OG BYGGINGARFULLTRÚI UPPSVEITA BS.
Bláskógabyggð/Grímsnes - og Grafningshreppur/ Hrunamannahreppur

Skeiða-og Gnúpverjahreppur/Flóahreppur/Ásahreppur

Ritari með aðstöðu á Laugarvatni 

Starfssvið:
• Almenn skrifstofuvinna.
• Skráning og meðhöndlun skjala.
• Sjá um upplýsingar á heimasíðu embættisins.
• Svörun fyrirspurna sem berast embættinu, bæði í gegnum 

síma og tölvupóst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.
• Reynsla af skrifstofuvinnu með áherslu á skjalavinnslu 
 er kostur.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og vilji til að kynna sér nýjungar 

og takast á við fjölbreytt verkefni.
• Hafa góða þjónustulund.

Starfsmaður á tæknisviði með aðstöðu á Borg

Starfssvið:
• Verkefnastjórnun og verkeftirlit fjölbreyttra verkefna.
• Samskipti við opinbera aðila, hönnuði og verktaka
• Vinna við fráveitumál.
• Vinna við GPS landmælingar og landupplýsingar.
• Vinna við kaldavatns- og hitaveitur. 
• Vinna með byggingarfulltrúa að ákveðnum verkefnum 
 s.s. eftirlit, afleysingar, mælingar o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknifræðingur eða verkfræðingur. 
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af 
 opinberri stjórnsýslu.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni. 
• Þekking og reynsla af notkun Windows-Office og CAD-
 hugbúnaðar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs. hefur það hlutverk að annast lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og byggingarfull-
trúa fyrir aðildarsveitarfélög byggðasamlagsins auk þess að vinna að tækni- og framkvæmdamálum. Byggðasamlagið er með 
starfsstöðvar á Laugarvatni í Bláskógabyggð og á Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi og þjónar sveitarfélögunum Bláskóga-
byggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi. 

Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni, fyrir 19. febrúar n.k. 

Nánari upplýsingar um starf ritara veitir Pétur Ingi Haraldsson skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í síma 486 1145 og 
upplýsingar um starf á tæknisviði veitir Börkur Brynjarsson (borkur@sudurland.is) í síma 480-5500 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.

Byggðasamlag Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs. auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Umsjón með starfinu hafa Bryndís, bryndis@talent.is 
og Lind, lind@talent.is hjá Talent í síma 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Bifvélavirkjar - mjög góð laun fyrir réttan aðila
Viltu breyta til? Langar þig að fara úr vinnugallanum og taka að þér spennandi þjónustustarf?
Öflugt bílaumboð leitar að glaðlyndum og jákvæðum bifvélavirkja í starf þjónusturáðgjafa á verkstæði. 
Góð laun fyrir réttan aðila.

Hæfniskröfur: 

• Menntaður bifvélavirki

• Reynsla af bilanagreiningu og viðgerðum

• Mikil þjónustulund og jákvætt viðmót

• Góð færni í mannlegum samskiptum

• Samningafærni

• Góð almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni:

• Móttaka viðskiptavina

• Bilanagreining og þarfagreining vegna verka 

• Sala til viðskiptavina og samskipti við viðskiptavini

• Samræming bókana á verkstæði 

• Dagleg eftirfylgni með stöðu verka

• Frágangur reikninga   www.talent.is  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Við leitum að kátum starfsmanni til að dekra við 
viðskiptavini okkar, svara í síma, sjá um póstinn, 
halda utan um innkaupin og sjá um daglegan 
rekstur húsnæðis. Auk ýmissa tilfallandi verkefna, 
sem hugmyndaríkir starfsfélagar hrista fram úr 
erminni reglulega. 

Hann þarf að breiða út fagnaðarerindið, skilja 
vestfirsku og austfirsku, koma vel fyrir og kunna 
að meta kraftmikinn vinnustað. 

Góð menntun er kostur, ef hún skyggir ekki 
á menntun framkvæmdastjórans.
 
Umsóknir berist á atvinna@hn.is eigi síðar 
en laugardaginn 14. febrúar. Sjá nánar
á heimasíðu okkar hn.is

ER VIRKILEGA 
LAUST STARF
Í MÓTTÖKU 

HJÁ H:N?
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Á fljúgandi ferð

Sérfræðingur 
á Flugvallasviði í Reykjavík
Sérfræðingur á Flugvallasviði hefur eftirlit 
með ástandi mannvirkja í samvinnu við 
sérfræðinga fyrirtækisins, stýrir fram-
kvæmdaverkefnum og hefur umsjón með 
gerð útboðsgagna. Einnig felur starfið í sér 
fjárhagslegt utanumhald viðhalds- og 
nýframkvæmda flugmálahluta Samgöngu-
áætlunar og skýrslugerð um framkvæmdirnar.

Flugvallarstarfsmaður 
á Keflavíkurflugvelli
Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir 
og björgunar- og slökkviþjónusta, viðhald 
flugvallarins og umhverfis hans og viðhald 
bifreiða og tækja.

Hæfniskröfur:
• Þekking og reynsla af mannvirkjagerð 
 og rekstri og viðhaldi mannvirkja
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 er kostur
• Réttindi byggingastjóra er kostur
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar, 
 frumkvæði og metnaður í starfi

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Guðný Unnur Jökulsdóttir, 
gudny.jokulsdottir@isavia.is  

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi 
 og hálkuvörnum er kostur
• Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða 
 svipað) sem nýtist í starfi sem og 
 vinnuvélapróf eru einnig kostir
• Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir 
 og krafa er gerð um að standast
 læknisskoðun áður en störf hefjast

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri 
þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins. 
Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í 
dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir 
atvikum. Umsækjandi þarf að standast 
bakgrunnsskoðun Ríkislögreglustjóra 
vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Guðjón Arngrímsson, 
gudjon.arngrimsson@isavia.is

Sérfræðingur 
í aðgerðagreiningu
Sérfræðingur aðgerðagreiningar hefur 
umsjón með öflun og vinnslu gagna til að 
bæta gæði og þjónustu við viðskiptavini 
Isavia, ásamt stuðningi við aðrar deildir 
á Keflavíkurflugvelli í umbótaverkefnum, 
rekstri og framkvæmdum. Sérfræðingur 
aðgerðagreiningar vinnur með hermunar- 
og bestunarkerfi Isavia ásamt tölulegri 
greiningu, tölfræði, líkindafræði og 
biðraðafræði til að veita nauðsynlegt 
framlag við ákvarðanatöku.

Hæfniskröfur:
• Verkfræðipróf, framhaldsmenntun 
 á sviði aðgerðagreiningar er kostur
• Reynsla af aðgerðagreiningu er kostur
• Þekking eða reynsla af straumlínu-
 stjórnun (e. lean)
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu
 og rituðu máli 

Umsóknarfrestur er til og með 
21. febrúar.

Umsóknum skal skilað inn á rafrænu 
formi á www.isavia.is/atvinna

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með góða samskiptafærni 
til að bæta við sístækkandi starfsmannahóp okkar. Við bjóðum upp 
á skemmtileg og krefjandi störf hjá metnaðarfullu fyrirtæki sem 
starfar í alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknum þarf að fylg ja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfi. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir, 
audur.bjarnadottir@capacent.is, og Þóra Pétursdóttir, 
thora.petursdottir@capacent.is, hjá Capacent.  
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Fiskeldisfræðingur eða starfsmaður 
með reynslu af fiskeldi
Eldisstöðin Ísþór í Þorlákshöfn óskar eftir fiskeldisfræðingi eða vönum fiskeldis-
manni til starfa. Starfsmaðurinn þarf að búa í nágrenni við Þorlákshöfn eða 
á Árborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur: Reynsla af fiskeldi, sjálfstæð vinnubrögð, áreiðanleiki.

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
Kristínu Helgadóttur starfsmannastjóra á umsoknir@fjardalax.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Eldisstöðin Ísþór / Nesbraut 25, 815 Þorlákshöfn 

www.tskoli.is

Skólaliði óskast  
við Tækniskólann

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá  
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 14. febrúar 2016.

Starfssvið skólaliða er dagleg umsjón með húsnæði skólans  
auk þjónustu við nemendur og starfsfólk. Fjölbreytt starf sem 
hentar báðum kynjum þar sem margþætt reynsla nýtist vel.  
Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og rík þjónustulund mikilvæg.

Olíudreifing   |   Hólmaslóð 8-10   |   101 Reykjavík   |   sími 550-9900   |   odr@odr.is   |   www.oliudreifing.is

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í sumarstörf.

Við leitum að bílstjórum með CE meirapróf staðsetta í Reykjavík, 
Austurlandi og Akureyri. Um fjölbreytt störf er að ræða við 
olíudreifingu beint á vinnuvélar, tanka og skip. 

Leitað er af fólki sem hefur ríka þjónustulund og getur unnið 
sjálfstætt.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir 
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi. Við hvetjum jafnt konur og 
karla til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Marcher Egonsson í síma 550 9937 
(Reykjavík og Austurland) og Guðjón Páll Jóhannsson í síma 
550-9910 (Akureyri). 

Umsóknir 
sendist á

odr@odr.is.

Ráðningartíminn 
er sveigjanlegur, 

getur verið allt frá 
byrjun apríl til loka 

september.

Viltu nýta meiraprófið í sumar?

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Olíudreifing rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um  130 
talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. Starfað er samkvæmt gæðavottuðum vinnuferlum. Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  

lausa til umsóknar stöðu almenns  
hljóðfæraleikara í horndeild frá og  
með ágúst 2016.

Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016. 
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjöl-
um, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur  
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).

Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti 

kafli) 

2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án 
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447 
eða nr. 4 KV495

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

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

Hornleikari 
óskast 

www.sinfonia.is  »  545 2500

Ferðaskrifstofan Ferðakompaníið ehf. 
auglýsir:
 
Við leitum að manneskju í fullt starf í bókunar- og úrvinnsludeild.
Um er að ræða framtíðarstarf sem losnar fljótlega og því þyrfti 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Í starfinu felst móttaka 
pantana og utanumhald með hópabókunum. Nauðsynlegt er að 
búa yfir þjónustulipurð, tölvukunnáttu, skipulags- og samvinnu-
hæfileikum. Krafist er góðrar frönskukunnáttu.

Ferðakompaníið er 15 ára fjölþjóðlegt fyrirtæki.  
Þar vinna 25 starfsmenn sem koma víðsvegar að úr heiminum.
Helstu samstarfsaðilar okkar erlendis eru í  Frakklandi en undan-
farin ár hafa viðskipti við Holland og Belgíu stórlega aukist.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
 
Umsóknir sendist til: Ferðakompanísins ehf – Fiskislóð 18 -20,  
101 Reykjavík  og/eða á netfang info@ferdakompaniid.com
 
http://www.destination-islande.com/
http://www.iceland-like-a-local.com/



Ert þú drífandi og 
hugaður leiðtogi?

Við leitum að forstöðumanni nýrrar stafrænnar þróunardeildar
Stafræn tækni er lykillinn að framtíðinni. Við hjá Arion banka ætlum að nýta hana til 
að bæta sífellt þjónustu og bjóða snjallar og hagkvæmar vörur. Við erum því að setja 
á fót nýja deild á upplýsinga- og tæknisviði sem mun vinna að stafrænum þróunar- 
verkefnum í nánu samstarfi við aðrar einingar bankans með áherslu á hraða, sveigjan- 
leika og lipurð. Við leitum að forstöðumanni sem mun móta og leiða þessa deild.

Starfssvið
 · Byggir upp nýja deild um stafræna framtíð

 · Leiðir þverfagleg teymi sem vinna að þróun á þjónustu og lausnum 

 · Hefur yfirumsjón með Agile verkefnum sem nýta tækni á nýjan hátt

 · Tekur þátt í að móta og útfæra stefnu bankans í stafrænni tækni

Hæfni og eiginleikar
 · Leiðtogahæfni, drifkraftur og hæfni til stefnumótunar

 · Samskiptafærni, samvinna og hæfni til að byggja upp tengslanet

 · Sköpunarkraftur og lausnamiðuð hugsun

 · Þekking og reynsla af Agile hugbúnaðarþróun

 · Brennandi áhugi og þekking á stafrænni tækni, nýjustu þróun og neytendahegðun

 · Reynsla af stjórnun í upplýsingatækni

 · Háskólanám á meistarastigi sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir Brynja B. Gröndal mannauðsstjóri,  
netfang brynja.grondal@arionbanki.is sími 444 6386.
 
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 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.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að því að búa í haginn fyrir framtíðina. 
Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og 
þjálfun. Straumlínustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra starfsmanna. Jafn réttur 
kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og hlutum við nýverið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
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ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN

Óskum eftir að ráða starfsmenn í þakdúka-lagnir.  
Helst húsasmiði eða mönnum vönum þakdúkalögnum 

en þó ekki skilyrði.

Vinsamlegast sendið umsóknir á steinunn@takplan.is

Lögmenn Laugardal óska eftir 
löglærðum fulltrúa til starfa. Gott 
starfsumhverfi og mikil reynsla. 
Umsækjandi þarf að hafa 
lögmannsréttindi og reynsla af 
málflutningi er æskileg. Óskað er eftir 
einstaklingi sem er jákvæður og 
hugmyndaríkur og með framúrskarandi 
samskiptahæfni. 
Umsóknir sendist á johann@llaw.is, 
fyrir 15. febrúar nk.

TM Software  |  Borgartúni 37  |  105 Reykjavík  |  Sími: 545 3000  |  info@tmsoftware.is  |  www.tmsoftware.is

Forstöðumaður heilbrigðislausna

Meðal verkefna forstöðumanns eru:
• Daglegur rekstur heilbrigðislausnasviðs
• Stjórnun og starfsmannamál 
• Viðskiptastjórnun og ráðgjöf til helstu viðskiptavina
• Vera hluti af yfirstjórn fyrirtækisins og taka þátt í  

stjórnun þess og stefnumótun

TM Software er framúrskarandi hugbúnaðarfyrirtæki sem starfar á heilbrigðis- og veflausnasviði. 
Heilbrigðislausnasvið þróar hugbúnað fyrir heilbrigðisþjónustuna og eru lausnir sviðsins 
notaðar af flestum heilbrigðisstarfsmönnum landsins á hverjum degi. 
Hjá TM Software starfa 70 manns og þar af eru 30 á heilbrigðislausnasviði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hákon Sigurhansson, hakon@tmsoftware.is
Sótt er um starfið á vef  TM Software, www.tmsoftware.is/lausstorf 
Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Umsóknarfrestur er til 16. febrúar 2016.

TM Software leitar að metnaðarfullum stjórnanda til að leiða heilbrigðislausnasvið fyrirtækisins. 
Á sviðinu starfar öflugur hópur hugbúnaðarsérfræðinga sem leggur metnað sinn í að þróa framúrskarandi lausnir á heilbrigðissviði.

Hæfniskröfur:
• Stjórnunarreynsla á sviði hugbúnaðarþróunar
• Reynsla af viðskiptastjórnun og ráðgjöf
• Reynsla af vöruþróun og nýsköpun
• Reynsla á sviði heilbrigðismála er kostur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur

Námsstöðurnar fela í sér tækifæri til að sækja náms  ráðstefn ur, 
taka þátt í vísindastarfi, umbótaverkefnum, kennslustarfi og 
alþjóðlegu unglæknastarfi auk aðgangs að fjölda námstækifæra 
innan spítalans. 

Stöðurnar eru veittar til allt að 3 ára frá 29. ágúst 2016 eða eftir 
samkomulagi og er ráðið í fullt starf og nám. Tekin verða viðtöl 
við umsækjendur í lok febrúar og gengið frá ráðningum fyrir  
1. apríl 2016.

Sjá nánari upplýsingar um einstakar sérgreinar á vef Landspítala 
www.landspitali.is/mannaudur

Augnlækningar

Barnalækningar

Bráðalækningar

Fæðinga- og 
kvensjúkdómalækningar

Geðlækningar

Lyflækningar

Skurðlækningar

Öldrunarlækningar

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. 

Landspítali óskar að ráða lækna 
með lækningaleyfi í námsstöður í 
eftirfarandi sérgreinum  lækninga:

NÁMSSTÖÐUR LÆKNA

SKOÐUNARMENN ÓSKAST

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvu-
kunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað 
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir 
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en 
9.febrúar 2016.

Save the Children á Íslandi
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Spennandi  
störf hjá Lyfju 

Lyfjafræðingur á Höfn í Hornafirði
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi Lyfju í flokki 1 á Höfn í 
Hornafirði forstöðu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Í starfinu felst meðal annars að bera faglega ábyrgð á 
rekstri lyfjaútibúsins, annast daglegan rekstur og umsýslu 
og sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerð-
um um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu mark-
miðum sem Lyfja setur.
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi starf á skemmtilegum 
vinnustað í rótgrónu og kraftmiklu bæjarfélagi.

Hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Stjórnunarhæfileikar og rík þjónustulund 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og fagmennska
• Metnaður og skipulögð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Lyfsöluleyfishafi á Húsavík
Við leitum að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi í stöðu lyfsöluleyfishafa.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Í starfinu felst meðal annars að bera faglega ábyrgð á 
rekstri lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og um-
sýslu, sjá til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglu-
gerðum um lyfsöluleyfi og samkvæmt þeim rekstrarlegu 
markmiðum sem Lyfja setur. 
Um er að ræða spennandi tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi og áhugavert starf á 
skemmtilegum og líflegum vinnustað í vaxandi bæjarfélagi.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi
• Stjórnunarhæfileikar og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og fagmennska
• Metnaður og skipulögð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsjónarmaður lyfjaútibús á Þórshöfn
Við leitum að einstaklingi til þess að taka við starfi umsjónarmanns lyfjaútibús Lyfju á Þórshöfn.  

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Umsjónarmaður lyfjaútibús þarf að sjá til þess að unnið sé 
eftir lögum og reglugerðum sem um starfsemina gilda og 
samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem Lyfja setur 
sér. Umsjónarmaður hefur yfirumsjón með vörum, vöru-
móttöku og frágangi í verslun. Starfið felur einnig í sér 
ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afhendingu lyfja 
gegn lyfseðli, afgreiðslu og ráðgjöf um val og notkun lausa-
sölulyfja auk annarra tilfallandi verkefna.

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Lyfjatæknimenntun og reynsla úr apóteki er kostur
• Áreiðanleiki og metnaður
Vinnutíminn er mánudaga, fimmtudaga og föstudaga frá kl. 
10:00 til kl. 16:00 og á þriðjudögum frá kl. 10:00 til kl. 12:00.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri í 
síma 530-3800, hallur@lyfja.is 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin er til 21. febrúar.
Sækja má um störfin á heimasíðu Lyfju, www.lyfja.is  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Samskip óska eftir bílstjórum til sumarafleysinga. 
Um er að ræða akstur og dreifingu vöru innan 
höfuðborgarsvæðisins sem og á landsbyggðinni.  

Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn er kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi   

er kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástund og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu  

og samskiptum
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri  

og hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að afhenda viðskipta-
vinum vörur skjótt og örygglega hvert á land sem er 
og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem 
fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is, 
umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com 

Saman náum við árangri

Viltu koma út að 
keyra í sumar?

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Óskum eftir að ráða starfsmann við 
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum. 
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera 

handlaginn, hraustur og útsjónarsamur; 
geta unnið sjálfstætt, talað og lesið 

íslensku og hafa bílpróf.

Umsóknir er hægt að fylla út á vefsíðu
Héðins hf. og á vefsíðu Job.is. 

Einnig má senda umsóknir á netfangið 
atvinna@hedinn.is.

Uppsetning 
og viðhald á

iðnaðarhurðum

Umsjónaraðili veislusalar á Seltjarnarnesi
Óskum eftir jákvæðum og drífandi einstakling eða einstak-
lingum til að sjá um útleigu, umsjón, viðveru og þrif á veislu-
sal. Salurinn er til leigu fyrir hvers kyns mannamót svo sem 
fundi, fyrirlestra, afmæli, skírnarveislur, starfsmannaveislur, 
brúðkaupsveislur, fermingarveislur og  fleira.

Nánari upplýsingar í síma 892-0750 eða í gegnum netfangið 
salurinn@outlook.com

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Sérfræðingur  
                       

Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi 
á skrifstofu félagsþjónustu. Um er að ræða 
áhugavert og fjölbreytt starf sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Krafist er 
háskólaprófs eða sambærilegrar menntunar á 
sviði félagsmála.

Skrifstofa félagsþjónustu annast verkefni 
sem varða húsnæðismál, barnavernd, málefni 
aldraðra, málefni fatlaðs fólks sem og málefni 
innflytjenda og flóttafólks. Þá heyra málefni 
félagsþjónustu sveitarfélaga, jafnréttismál, 
ofbeldismál og öryggi, gæði og eftirlit með 
félagsþjónustu undir skrifstofuna. Jafnframt 
tekur skrifstofan þátt í erlendu samstarfi á 
þessum sviðum.

Mikilvægt er að viðkomandi sérfræðingur 
hafi víðtæka þekkingu og reynslu af opinberri 
stjórnsýslu og samstarfi þvert á ráðuneyti. Enn 
fremur er æskilegt að hann hafi sérþekkingu á 
þeim málaflokkum sem heyra undir skrifstofu 
félagsþjónustu. Þá er einnig gerð krafa um 
víðtæka þekkingu og reynslu af alþjóðlegum 
samskiptum, ekki síst norrænu samstarfi inn-
an stjórnsýslunnar. Jafnframt er mikilvægt að 
viðkomandi hafi leiðtogahæfileika, færni og 
áhuga á sviði stjórnunar og stefnumótunar og 
geti starfað undir miklu álagi. Einnig þarf við-
komandi að búa yfir færni til að tjá sig í ræðu 
og riti á íslensku, ensku og einu öðru Norður-
landamáli, auk þess að sýna lipurð og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi 
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórn-
arráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að 
sækja um starfið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil berist velferðarráðuneytinu, Hafn-
arhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, 
eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar en 22. 
febrúar 2016. Tekið skal fram að umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Bolli Þór Bolla-
son, skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu, 
(bolli.thor.bollason@vel.is). 

Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.

 

Við leitum eftir drífandi einstaklingum með leiðtogahæfni og áhuga á öldrunarhjúkrun á L-4 sem er 
sérhæfð meðferðar- og endurhæfingardeild og opin sjö daga vikunnar allt árið. 

Starfsemin miðar að þjónustu fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma. Meðferðin miðar að því 
að auka hæfni einstaklingsins til að takast á við breyttar aðstæður og viðhalda vitrænni og 
líkamlegri færni. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 
OG HJÚKRUNARFRÆÐINGUR 

Öldrunarlækningadeild á Landakoti

Starf hjúkrunardeildarstjóra er laust til umsóknar. Á hjarta- og æðaþræðingastofu fer fram 
fjölbreytt starfsemi sem tekur m.a. til kransæðaþræðinga, kransæðavíkkana, gangráðsísetninga 
og raflífeðlisfræðilegra aðgerða. 

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2016, til 5 ára. Hjúkrunardeildarstjórinn er 
yfir maður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg 
málefni innan deildarinnar. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Hjarta- og æðaþræðingastofa

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. 

Landspítali óskar eftir að ráða öflugan verkefnastjóra í rekstrarlausnir heilbrigðis- og 
upplýsinga tæknideildar. Í boði eru fjölbreytt og spennandi verkefni hjá traustri stofnun með 
umfangsmikinn upplýsingatæknirekstur, gott starfsumhverfi og virk endurmenntun. Leitað er 
eftir jákvæðum einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækninga-
tækjum, tölvum og öðrum tæknibúnaði. Í rekstrarlausnum starfa um 30 starfsmenn sem sinna 
rekstri tölvukerfa og þjónustu við um 5.000 notendur ásamt innkaupum og innleiðingu á miðlæg-
um tölvubúnaði. Starfsemin er vottuð samkvæmt og öryggisstaðlinum ISO 27001.

VERKEFNASTJÓRI

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis/ deildarlæknis með reynslu eða heimilislæknis í almenn-
um lyflækningum. Starfið veitist frá 1. apríl 2016 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt 
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi. 

Spennandi verkefni varðandi uppbyggingu almennra lyflækninga m.a. undirbúningur að stofnun 
greiningardeildar er framundan. Staðan getur verið góð símenntunarstaða fyrir starfandi heimilis-
lækna og getur ráðningin verið til skemmri tíma.

SÉRFRÆÐILÆKNIR/ VANUR  
DEILDARLÆKNIR EÐA HEIMILISLÆKNIR  
Í ALMENNUM LYFLÆKNINGUM

Almennar lyflækningar

LAUS STÖRF 
Á LANDSPÍTALA

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR



Verkstæðismaður 
 

Óskum eftir að ráða vélvirkja eða bifvélavirkja 
til starfa á verkstæði, til að sinna viðgerðum og viðhaldi  

á verkstæði okkar í Garðabæ. 
 
Í boði er vinna á vel búnu verkstæði.  
Fæði á staðnum og heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Upplýsingar veitir Róbert Andersen  
á staðnum eða í síma. 8919669 
 
robert@loftorka.com 
 
Loftorka Reykjavík ehf. 
Miðhrauni 10 
210 Garðabæ. 

Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA  
SKEMMTILEGT Í SUMAR?

www.olgerdin.is

VÖRUHÚS 

Ölgerðin rekur öf lugt vöruhús  
þar sem unnið er á vöktum.

Hlutverk og ábyrgð
•  Ti l tekt og afgreiðsla pantana

•  Móttaka á vörum

•  Ti l fa l landi störf sem t i lheyra  
í  stóru vöruhúsi

DREIFING

Ölgerðin rekur 15 bí la dreif ikerf i  ásamt 
úthýstum leiðum. Meirapróf er kostur .

Hlutverk og ábyrgð
•  Dreif ing og afhending pantana

•  Samskipt i  v ið v iðskiptavini

•  Ti l fa l landi störf sem t i lheyra dreif ingu

FRAMLEIÐSLA 

Í  framleiðslunni fer fram bruggun á  
bjór og átöppun á öl lum framleiðslu
afurðum Ölgerðar innar . 

Við le i tum að starfsmanni sem er í  
iðn eða tækninámi, hefur reynslu eða 
áhuga á því sv ið i .  Unnið er á vöktum.

Hlutverk og ábyrgð
• Störf in fe la í  sér v innu við og  

tækni lega umsjón með vélbúnaði  
sem notaður er v ið framleiðslu á  
bjór ,  gosi ,  vatni og safa.

• Leitast er v ið að ná hámarks  
afköstum fyr ir  hver ja framleiðslu  
lotu með hagkvæmni og góða  
nýt ingu að le iðar l jós i .

Áhugasamir geta sótt um á  
http://umsokn.olgerdin.is/
storf/ eða á olgerdin.is 

Umsóknarfrestur er t i l  og með 
20. febrúar nk. 

Ölgerðin le i tar að öf lugu og jákvæðu sumarstarfsfólk i

• Aldur 20+

• Hreint sakavottorð

• Þjónustulund og sjá l fstæð vinnubrögð

• Stundvís i  og góð framkoma

• Góð samskiptahæfni

• Samviskusemi og jákvæðni

• Ís lensku eða enskukunnátta

• Geta unnið undir á lagi

• Bí lpróf  lyftarapróf kostur

• Reglusemi og snyrt imennska 

HÆFNISKRÖFUR

Borgun óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í umsóknardeild 
Alþjóðasviðs. Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki í þróun og 
hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við 
leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum 
eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Sérfræðingur 
á Alþjóðasviði

 Helstu verkefni

 Áreiðanleikagreiningar viðskipta

 Skráning umsókna

 Samskipti og þjónusta við erlenda 
 viðskiptavini

 Önnur tilfallandi verkefni

 Menntun og hæfniskröfur

 Háskólapróf sem nýtist í starfi

 Framúrskarandi þjónustulund 
 og samskiptahæfileikar

 Reynsla af greiðslumiðlun kostur

 Mjög góð enskukunnátta í töluðu 
 og rituðu máli

 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 
 undir álagi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erna Lind Rögnvaldsdóttir, 
deildarstjóri umsóknardeildar, í síma 560 1636.  
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Gastec ehf óskar eftir sölumanni

Vegna vaxandi umsvifa óskar Gastec ehf eftir sölumanni 
með menntun eða reynslu á sviði málmiðnaðar,  

t.d. vélvirkja, vélstjóra, vélfræðingi.

Starfið felur í sér almenn sölustörf á búnaði og  
rekstrarvörum til málmiðnaðar og einnig sölu og þjónustu 
á FUJITSU varmadælum. Viðkomandi þarf að vera góður  
í mannlegum samskiptum og hafa góða enskukunnáttu.

 
Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið 

gastec@gastec.is
Nánari upplýsingar í síma 5877000, Þráinn eða Hnikarr

Veislan veitingaeldhús  
óskar eftir:

Starfsmann í smurbrauð 
100% starf, þarf að hafa 
þekkingu á smurbrauði 
eða matseld, íslensku kunnátta nauðsynleg.

Einnig starfsmann í uppvask 100% starf.

Sendið tölvupóst á arny@veislan.is

Veislan veitingaeldhús á Seltjarnarnesi 
óskar eftir að ráða:

• Matreiðslumann sem fyrst í framtíðarstarf.  
 Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel     
 þriðja hver.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
 100% starf dagvinna frá 9-17.  Óskast sem fyrst.  
 Framtíðarstarf

Matreiðslumaður og sölufulltrúi  
óskast sem fyrst

 Fáið endilega upplýsingar 
hjá okkur í síma 5612031

Eða sendið póst á arny@veislan.is

Ert þú brosmildi bókara-,  
sölufulltrúa-, snillingurinn  

sem við leitum að?

Starfssvið er m.a:
Reikningagerð, innheimta, dagssöluyfirlit/sölupantanir, mikil  
samskipti við viðskiptavini og starfsfólk, og sala (tilboðsgerð  
ásamt símsvörun).  
Leitað er eftir manneskju í 100% starf, með góða reynslu af bók-
haldskerfi, tölvukunnáttu, sölu, góða íslenskukunnáttu.
Unnið er í Tok bókhaldskerfi.

Veislan veisluþjónusta
Austurströnd 12/170 Seltjarnarnes  
sími 5612031 www.veislan.is 

Veislan er veisluþjónusta selur veitingar úr eldhúsi, smurbrauðsdeild 
 og handverksbakarí ásamt því að leigja sal og fleira. 
 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ferilskrá  
og umsókn á arny@veislan.is

Starfsfólk óskast

Vegna aukinna umsvifa  óskar Veislan eftir starfsfólki í hin 
ýmsu störf.

Okkur vantar góðan matreiðslu mann
Aðstoð í eldhús
Smurbrauð
Bílstjóra
Þjóna í aukavinnu

Einnig eru við að reka kaffihús sem opnar í maí og er opið 
í til 30 sept. og þurfum við að ráða gott og hresst fólk í það.

Sendið inn bréf á andrea@veislan.is

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Skipulagning og undirbúningur verka.
• Sjórnun og úthlutun verka.
• Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun.
• Öryggismál.
• Samskipti við verktaka.
• Samskipti við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af stjórnun er kostur og einnig af jarðlögnum.
• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á teiknikerfum kostur.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Jákvæðni og mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsjón með ráðningunni hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is)
Upplýsingar um starfið veitir Vigfús Ingi Hauksson sviðsstjóri, netfang ingi@no.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á vefslóðinni:
https://nordurorka-hf.rada.is/ 
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum og önnur þau gögn sem 
umsækjandi metur nauðsynleg.

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða verkstjóra á framkvæmdasvið. Verkstjóri 
skipuleggur verkefni vélaverkstæðis og vinnu�okka veitukerfa og hefur umsjón með 
daglegri stjórnun þeirra.

Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs.

Norðurorka hf. rekur vottað gæðakerfi (ISO 9001) en hluti þess er gæðastjórnun í vatnsveitu 
GÁMES – (greining áhættuþátta og mikilvægra eftirlitsstaða).

Verkstjóri á framkvæmdasviði

Vatnsveita - Rafveita - Hitaveita - Fráveita

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Akureyri  /  Sími 414 9900 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 19. febrúar 2016

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar eftir 
bifvélavirkja til að annast almenna 
bifreiðaskoðun á höfuðborgarsvæðinu. 
Sumarstarf kemur til greina.

Norræna húsið  
auglýsir eftir bókasafns- 
og upplýsingafræðingi  
í 75% stöðu.

Ert þú einstaklingurinn sem  
við leitum að?
Leitað er að bókasafns-  
og upplýsingafræðingi í 75% stöðu,  
með skráningarheimild og reynslu 
af skráningu í Gegni.  Gerð er  
krafa um góða kunnáttu í sænsku, 
dönsku eða norsku ásamt góðri  
kunnáttu í íslensku og ensku.  
Við leitum að sjálfstæðum  
og nákvæmum einstaklingi með  
góða samskiptahæfni, ásamt því  
að vera opinn fyrir nýjum  
hugmyndum og verkefnum.

Helstu viðfangsefni:
– Skráning norrænna  

safngagna í Gegni
– Almenn störf í bókasafninu  

eftir þörfum
– Vinna við skjalasafn  

Norræna hússins  

Umsjón með ráðningu 
hefur Margrét I. Ásgeirsdóttir, 
yfirbókavörður, og veitir hún 
upplýsingar um starfið í síma  
551-7092 eða í gegnum netfangið  
margret@nordichouse.is    
Ekki er tekið á móti umsóknum  
sem sendar eru á netfangið.
 
Umsóknir skulu fylltar  
út á www.norden.org  

Umsóknarfrestur er til og með  
21. febrúar 2016.  
Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.  
Umsókn skal vera á dönsku,  
sænsku, eða norsku. 

Ráðið er í starfið til fjögurra ára 
með möguleika á framlengingu 
ráðningarsamnings í fjögur ár 
í viðbót skv. reglum Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi Bandalags 
háskólamanna og fjármálaráðuneytis. 

Upplýsingar um Norræna húsið  
má finna á www.norraenahusid.is

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

Norræna húsið
The Nordic House
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Smi›juvegi 2  •  200 Kópavogur  •  Sími 577 1200
www.stjornublikk.is

BLIKK
    BLIKK!
STJÖRNUBLIKK ÓSKAR EFTIR
 • Blikksmiðum 
  og mönnum vönum blikksmíði

 • Iðnaðarmönnum

 • Blikksmiðanemum

 • Verkamönnum

 • Logsuðumönnum
 
Í boði eru fjölbreytt störf bæði í smiðju 
sem og utan smiðju í skemmtilegu og 
gefandi starfsumhverfi.

Næg verkefni eru framundan
 
Umsóknir sendist á netfangið 
olafur@stjornublikk.is

	
	

Helstu verkefni og ábyrgð
	 	 Ber	ábyrgð	á	rekstri	sameinaðrar	heima-	 	
	 	 hjúkrunar	HH	gagnvart	framkvæmdastjórn
	 	 Skipuleggur	heimahjúkrun	í	Kópavogi,	
	 	 Garðabæ	og	Hafnarfirði
	 	 Þróar	nýjungar	og	vinnur	að	breytingum	
	 	 í	starfsemi
	 	 Mótar,	innleiðir	og	endurskoðar	verkferla
	 	 Byggir	upp	og	styður	við	teymisvinnu	
	 	 og	þverfaglegt	samstarf
	 	 Stuðlar	að	góðri	vinnustaðamenningu
	 	 Stuðlar	að	gæðaþróun	og	árangursmati	í	starfi		
	 	 sameinaðrar	heimahjúkrunar	HH
	 	 Tekur	þátt	í	gerð	áætlana	varðandi	rekstur,		
	 	 þjónustu	og	áherslur	í	starfsemi

Hæfnikröfur
	 	 Hjúkrunarfræðingur	með	framhaldsmenntun
	 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	og/eða		 	
	 	 heimahjúkrun
	 	 Þekking,	reynsla	og	hæfni	á	sviði	stjórnunar
	 	 Nám	í	stjórnun	æskilegt
	 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
	 	 æskileg
	 	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	 	 Leiðtogahæfni	og	metnaður	til	að	ná	árangri	
	 	 í	starfi
	 	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt

Aðrir eiginleikar:
	 	 Vilji	til	að	veita	framúrskarandi	þjónustu	
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	leiða	þverfaglegt	starf	
	 	 Áhugi	og	hæfni	til	að	nýta	aðferðafræði		 	
	 	 straumlínustjórnunar
	 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Stefnt	er	að	því	að	í	sameiginlegri	heimahjúkrun	HH	á	
suðursvæðinu	verði	til	ein	sameiginleg	sýn	um	markvissa,	
faglega	og	skilvirka	heimahjúkrun	sem	miðar	að	því	að	
koma	til	móts	við	þarfir	þeirra	sem	þjónustunnar	njóta.	
Flóknari	vandamál	og	þörf	fyrir	fjölbreyttari	úrræði	kalla	

á	nýja	nálgun	í	starfsemi	heimahjúkrunar.	Í	breyttu	
skipulagi	mun	svæðisstjóri	fá	aukið	sjálfstæði	til	að	móta	
starfsemina	og	útfæra	þjónustu	sem	mætir	þörfum	þeirra	
sem	þjónustunnar	þarfnast	og	uppfylla	um	leið	kröfur	um	
árangur	samkvæmt	mælingum	og	mati.

PO
R
T
	h
ön
nu
nLaun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	Félags	íslenskra	hjúkrunarfræðinga.	Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	

náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.	Leggja	skal	fram	staðfestar	upplýsingar	
um	menntun,	fyrri	störf	og	reynslu.	Gögn	sem	ekki	er	hægt	að	senda	rafrænt	skulu	berast,	í	tvíriti,	til	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.	Tekið	er	mið	af	
jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningar	í	störf.	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).	

Nánari upplýsingar	veitir	Þórunn	Ólafsdóttir,	framkvæmdastjóri	hjúkrunar	–	thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is	-	585-1300.

Svæðisstjóri sameinaðrar heimahjúkrunar 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins	(HH)	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	svæðisstjóra	sameinaðar	
heimahjúkrunar	á	suðursvæðinu	(Kópavogi,	Garðabæ	og	Hafnarfirði).	Svæðisstjóri	sameinaðar		
heimahjúkrunar	HH	hefur	sömu	stöðu	í	skipuriti	og	aðrir	svæðisstjórar	og	mun	jafnframt	gegna		
starfi	fagstjóra	hjúkrunar.	Um	er	að	ræða	ábyrgðarmikið	og	krefjandi	starf	sem	reynir	á	frumkvæði,	
stefnumótandi	hugsun	og	samskiptahæfileika.	Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið		
til	5	ára	frá	og	með	1.	maí	2016	eða	eftir	nánara	samkomulagi.	

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Óskum eftir vönum smið á 
innréttinga verkstæði.

Getum einnig tekið nema á samning.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016

PÍPARAR ÓSKAST 
Fyrirtækið Þúsund Fjalir ehf óskar eftir Pípurum til starfa.

Starfið er fólgið í almennri kunnáttu á sviði Pípulagna, þar sem
verkefni eru afar fjölbreytt og spennandi.

Fyrirtækið þjónustar tryggingarfélög, sveitarfélög, verkfræðistofur
og fasteignafélög. Verkefnastaða er góð og verkefnin áleitin.
Hjá fyrirtækinu starfa auk pípara, smiðir, múrarar og málarar, sem
hafa í gegnum störf sín aukið sérhæfni sína á viðeigandi sviðum.

Umsækjandi þarf að vera menntaður Pípari, áhugasamur um að
auka getu sína og færni á sviði endurlagna og viðhalds.  
Viðkomandi gengur inn í teymi samhentra iðnaðarmanna sem 
vinna verkefni sín af áhuga og metnaði. Hver og einn iðnaðar-
maður hefur yfir að ráða bíl, sem búinn er verkfærum til flestra 
verka.

Starfsandi, umhverfi, og hlunnindi eru einkar góð. Viðskiptavild
fyrirtækisins og orðspor, gera þar fyrir utan starfsumhverfið 
þægilegt og hvetjandi. Aðstaða fyrirtækisins er mjög góð og  
verkefnaferli byggir á rúmlega 16 ára reynslu á sviði framkvæmda.
 
Starfsmannafélag er afar virkt.

Ferilsskrá og meðmæli vel þegin, en hafa skal samband við
Björgvin 897 7983 eða retturmadur@gmail.com

 
  

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið 
og lestu blaðið í símanum 
eða spjaldtölvunni hvar og 
hvenær sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólasérkennari eða þroskaþjálfi í   
 leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

· Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í   
 leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Forfallakennari í Álfhólsskóla

· Stuðningsfulltrúi í Álfhólsskóla

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla

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

Sumarstörf 
við landvörslu
Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum 
sumar ið 2016 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn 
Snæfells jökul, Mývatnssveit, Suðurland og Friðland 
að Fjallabaki, Vesturland og sunnanverða Vestfirði.

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en 
starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu 
hefja störf í byrjun maí og síðustu ljúka störfum í 
október. 

Störf landvarða felast m.a. í að hvorki séu brotin 
ákvæði friðlýsingar svæðis né lög um náttúru
vernd, að veita upplýsingar og fræða gesti og 
sinna smærra viðhaldi.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, starfstímabil, 
svæðin og  hæfniskröfur  eru að finna á starfatorg.
is og umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi. 

Sótt er um störfin með því að fylla út rafrænt 
eyðublað sem er að finna í auglýsingunni á vef 
Umhverfisstofnunar. Umsóknarfrestur er til og 
með 22. febrúar 2016. Í umsókn þarf að koma fram 
hvaða svæði verið er að sækja um eða forgangs
röðun þar um.

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

SECURITY NÖRD
Hæfileiki á sviði NGFW, WAF, IPS  og öðrum netöryggislausnum  er kostur. 
Fær okkur öll til til að finnast við örugg.    
 RFC 1925

NETWORKING NÖRD
Hæfileikar sem innihalda: Routing and Switching, Datacenter network, 
Neteftirlit og IoT væri flott. Fær þetta allt til að hanga saman.  
 Router ospf 1 
  Network 127.0.0.1 0.0.0.0 area 0

SNARSPJALLARI 
Start-Line: INVITE sip:snarspjallari@skype.sensa.is SIP/2.0 
Einstaklingur sem getur bilanagreint og leyst verkefni sem tengjast Skype 
for Business. Þetta starf er fyrir þig ef þú vilt hjálpa fólki að minnka mannleg 
samskipti og gera þeim kleift að gera það rafrænt.

FIKTARI
Þarf að vera þúsundþjalasmiður sem getur leyst hin ótrúlegustu vandræði 
sem notendur koma sér í og með góða hæfileika til órafrænna samskipta.  
Þú veist, svona augliti til auglitis eins og í gamla daga.

Við erum nörda fyrirtæki og erum að leita að nokkrum nördum með 
reynslu sem hafa líka gaman af mannlegum samskiptum bæði við 
samstarfsmenn og viðskiptavini. 

Nördar hjá okkur þurfa að getað unnið sjálfstætt að verkefnum án þess 
að gleyma sér og hafa hag viðskiptavinarins að leiðarljósi. Við erum nú 
þegar með mikið af nördum, en þeir þurfa hjálp þar sem mikið er af 
verkefnum sem bíða. Miklir möguleikar fyrir réttu einstaklingana að þróa 
sig áfram og glíma við spennandi verkefni.

Starfsreynsla á hverju sviði fyrir sig er nauðsynleg og menntun er alltaf af 
hinu góða, en ekki skilyrði. Ef að þú hefur áhuga, þá sendu okkur endilega 
umsókn á starf@sensa.is fyrir 29. febrúar 2016. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sensa er í fararbroddi í hýsingar-, rekstrar- og samskiptalausnum þar sem 
sterk liðsheild, hátt þekkingarstig og verðmæt viðskiptasambönd spila stórt 
hlutverk. Sensa er Cisco Gold Partner og stærsti sölu- og þjónustuaðili Cisco 
samskiptabúnaðar á Íslandi. Þá er Sensa eini samstarfsaðili Microsoft á Íslandi 
sem er með Premier samning. Mikil áhersla er lögð á velferð starfsmanna, góðan 
starfsanda og hvetjandi og skemmtilegt starfsumhverfi, m.a. með því að veita 
starfsmönnum tækifæri til að vaxa með þjálfun og símenntun. Sensa leggur áherslu 
á vönduð og fagleg vinnubrögð og hefur ávallt þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.

Ert þú nörd?

Ef svarið er JÁ, þá erum við að leita að þér!

Ármúli 31  –  108 Reykjavík  –  Sími 425 1500  –  www.sensa.is
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BÍLSTJÓRAR

Í boði er:
100% starf  
Hlutastarf

 
Verkefni:

Akstur með ferðamenn
Akstursþjónusta Fatlaðra (enskukunnátta 
ekki nauðsynleg)

 
Hæfniskröfur:

Meirapróf (D1)
Enskukunnátta
Þjónustulund og sveiganleiki

Prime Tours 
er ört vaxandi og metnaðarfullt ferðaþjónustu-

fyrirtæki með 25 starfsmenn.

Fyrirtækið er ferðaskipuleggjandi og bóku-

narskrifstofa með margvíslegar skipulagðar 

dagsferðir frá Reykjavík. Prime Tours sérhæfir sig 

í einkaferðum fyrir einstaklinga og litla hópa.

Prime Tours er einnig akstursaðili í  ferðaþjónustu 

fatlaðra á vegum Strætó BS. Fyrirtækið kapp-

kostar við að veita vandaða og persónulega 

þjónustu þar sem farþeginn er í fyrirrúmi.

Umsóknir sendist á atvinna@primetours.is 
Nánari upplýsingar hjá Þóri í síma: 775 1001

Dugguvogur 2  |  104 Reykjavik  |  S. 571 9600

 
DRIVER GUIDE

Í boði er:
100% Starf 
Hlutastarf

Verkefni:
Leiðsögn í dagsferðum Prime Tours

Hæfniskröfur:
Leiðsögumannapróf
Meirapróf (D1)
Enskukunnátta (Fleiri tungumál kostur)
Þjónustlund og sveiganleiki

Ert þú í leit að ævintýri?

Við leitum að rösku, jákvæðu og þjónustulunduðu fólki í fjölbreytt 
sumarstörf sem henta báðum kynjum. Umsækjendur þurfa að vera 
fæddir 1999 eða fyrr.   

Í boði eru eftirfarandi störf:

 •   Afleysingar við matreiðslu 
 •   Afleysingar í bókhaldi
 •   Afleysingar rafvirkja á þjónustuvakt
 •   Sérverkefni og afleysingar á Þróunarsviði
 •   Ýmsar afleysingar, s.s. í garðyrkju, matstofu og ræstingum

Starfstímabilið er frá lokum maí og fram í ágúst

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef OR, starf.or.is
þar sem nánari upplýsingar um störfin er að finna. Einnig er
hægt að spyrjast fyrir um störfin í netfanginu starf@or.is.
Öllum umsóknum verður svarað fyrir 1. apríl 2016.   

Sumarstörf

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016

Vantar þig gott sumarstarf?

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.
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GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Grunnskólakennari
 
Krakkakot
 • Matráður
 
Ísafold
 • Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunar- 
  nemar, sjúkraliðar og starfsmenn í 
  aðhlynningu óskast til sumarstarfa
 
Krókamýri
 • Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks
 
Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru allir 
hvattir til að sækja um - karlar jafnt sem konur.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 14. febrúar 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins. Fyrirtækið
byggir á mikilli þekkingu á
og reynslu af orkuvinnslu.

Leiðarljós okkar er
að bjóða rafmagn á

samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

Rafvirki óskast – ertu ON?

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um starfi ð. Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningasíðu ON - starf.on.is. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðssérfræðingur gegnum netfangið starf@on.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Sinnir daglegum rekstri, eftirliti og viðhaldi í afl - og 

 spennustöðvum

• Hefur eftirlit með að öryggiskröfum sé framfylgt á vettvangi

• Gætir rekstraröryggis og hagkvæmni í rekstri virkjana

• Stýrir rofum og tengslum við Landsnet í rofaaðgerðum

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Sveinspróf í rafvirkjun/rafeindavirkjun

• Framhaldsnám í iðnfræði eða meistararéttindi æskileg

• A.m.k. 3. ára reynsla af almennri rafvirkjun

• Reynsla af smáspennu rafvirkjun æskileg

• Reynsla af háspennu rafvirkjun æskileg

Viltu breyta til? Virkjanarekstur ON óskar eftir jákvæðum og áhugasömum fagmanni til að sinna rekstri, eftirliti og viðhaldi í virkjunum ON 

í samvinnu við aðra fagmenn virkjananna. Nánari upplýsingar um vinnufyrirkomulag er að fi nna á ráðningasíðu ON.

Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 25. nóvember næstkomandi.

Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslufyrirtæki landsins með starfsemi á  
4 stöðum um landið. Starfsmenn eru rúmlega 50 talsins. Hringrás endur-
vinnur brotajárn, málma og dekk og breytir í verðmætt hráefni sem selt er 
á erlenda markaði til endurnýtingar á ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar 
Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.

Verkstæðisstjóri 
Hringrás hf. leitar að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra verkstæði félagsins í Reykjavík.  
Verkstæðisstjóri sér m.a. um að stýra viðhaldi tækja og starfsmönnum og verktökum sem starfa fyrir félagið. 

Helstu verkefni:
• Verkstjórn á verkstæði
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
• Áætlanagerð v/viðgerða á tækjum og/eða tækjakaup
• Öll almenn verkstæðisvinna
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur:
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum 
• Próf í bifvélavirkjun er kostur
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Starfsmaður verkstæðis
Hringrás leitar að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til að starfa á verkstæði félagsins í Reykjavík. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum
• Sjálfstæði  og skipulögð vinnubrögð

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

   Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila.

Umsóknum skal skila á starf@hringras.is og skal þeim fylgja stutt lýsing á náms- og starfsferli.  
Umsóknum skal skilað fyrir 20. febrúar 2016.
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Útkeyrsla, sala og áfylling
Hlutastarf – afleysing í eitt ár

Heildverslun með snyrtivörur óskar eftir  
starfsmanni til afleysingar í eitt ár.

Starfið felst í útkeyrslu, sölu og áfyllingu í verslanir á 
höfuðborgarsvæðinu. Góð íslensku-, ensku- og tölvu- 
kunnátta nauðsynleg og þarf að sjálfsögðu að hafa bílpróf.

Við leitum að þjónustulunduðum og jákvæðum starfsmanni 
í afleysingu í eitt ár.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til box@frett.is  
fyrir 20. febrúar 2016 merkt Útkeyrsla-0602

Starfsmaður í móttöku

Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 220 manns víða um land en fyrirtækið býður 
viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish Philosophy“. 
Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 
metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Íslenska Gámafélagið óskar eftir að ráða starfsmann í móttöku.
Um er að ræða starfsstöð fyrirtækisins í Gufunesi og er vinnutíminn
frá kl. 8.00-16.00.

Hæfniskröfur:
• Jákvætt hugarfar og hæfni í 
 mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Almenn tölvukunnátta

Helstu verkefni:
• Símsvörun
• Móttaka viðskiptavina
• Almenn tölvuvinnsla

Nánari upplýsingar veitir Helga Fjóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri 
starfsmannasviðs. Umsóknir og fyrirspurnir óskast á heimasíðu fyrirtækisins, 
http://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2016.

Gufunesi      gamur.is      577 5757

Umsóknarfestur er til og með mánudeginum 
22. febrúar. Áhugasamir eru hva�ir til að sækja 
um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Spennandi sumarstörf 
hjá traustu fyrirtæki
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðar�örð. Um er að ræða 
framleiðslustörf á þrískiptum áa tíma vöktum í kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls. 
Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í að minnsta kosti tvo og hálfan mánuð. 
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri og vera með gild ökuréindi og hreint sakavoorð.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver Fjarðaáls við 
Reyðar�örð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi og mikið er lagt upp úr góðum 
aðbúnaði starfsmanna, öflugu félagsstarfi og stuðningi við samfélagið.

Almennar hæfniskröfur
Starfsmenn Fjarðaáls þurfa að hafa metnað til að 
takast á við kre�andi verkefni og ná árangri. Gerð 
er krafa um sterka öryggisvitund. Starfsmenn vinna 
í teymum og verða að búa yfir lipurð í samskiptum.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. Frekari upplýsingar veitir 
Valgerður Vilhelmsdó�ir, valgerdur.vilhelmsdoir@alcoa.com eða í síma 470 7700. 
Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is.

Verslunarstjóri í Hríseyjarbúðinni

Hríseyjarbúðin auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila í 100 % starf til að sjá um  daglegan rekstur 
búðarinnar, póstafgreiðslu og póstútburð. 

Hríseyjarbúðin er stofnuð í júní 2015 er í eigu 55 einkaað-
ila og fyrirtækja. Í Hrísey er leik- og grunnskóli, íþróttahús 
og sundlaug, fiskvinnsla og fleiri smá fyrirtæki.  
Samfélagið er lítið en þar er kyrrð og fegurð.  
Hríseyjarferjan Sævar gengur alla daga vikunnar, 9 ferðir 
á dag og tekur siglingin aðeins 15. mínútur. 
 
Nánari upplýsingar um Hrísey má sjá á www.hrisey.is 

Áhugasamir sendi póst á hrisey@hrisey.net
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem  
umsækjandi rökstyður hæfni sína til rekstrar berist á  
netfangið hrisey@hrisey.net   
Umsóknarfrestur er til 22. febrúar 2016.
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Sérfræðingur í áætlunarteymi með gott vald á upplýsingatækni

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

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

Reykjavíkurborg leitar að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni í áætlana- og greiningarteymi. 
Viðkomandi mun gegna leiðandi hlutverki við þróun, innleiðingu og notkun á hugbúnaði og tólum til vinnslu fjárhags
áætlunar og stjórnendaupplýsinga. Hann mun halda utanum og þróa gagnavinnslu, áætlunarlíkön, árangursmælingar 
og skýrslugjöf um fjármál og rekstur borgarinnar. Þá mun viðkomandi vinna að reglulegum verkefnum deildarinnar við 
undirbúning, eftirfylgni, vinnslu og framsetningu fjárhagsáætlunar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar nk.
 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Halldóra Káradóttir í síma 4111111 eða í netfang 
halldora.karadottir@reykjavik.is 

Menntun og hæfni: 
•	Gott	vald	á	upplýsingatækni	og	notkun	hennar	til	 
 úrvinnslu gagna og skýrslugjafar
•	Rík	greiningarhæfni	og	færni	í	tölulegri	gagnavinnslu
•	Þekking	á	forritun	og	fyrirspurnartólum	er	kostur
•	Sveigjanleiki,	færni	og	vilji	til	að	tileinka	sér	nýja	 
 þekkingu og vinnubrögð
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt	sem	og	í	hópi

•	Háskólamenntun	og/eða	haldgóð	reynsla	sem	nýtist	í	starfi
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Um er að ræða krefjandi starf í fjölbreyttu rekstrarumhverfi 
Reykjavíkurborgar. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Samskip óska eftir bílstjórum til sumarafleysinga. 
Um er að ræða akstur og dreifingu vöru innan 
höfuðborgarsvæðisins sem og á landsbyggðinni.  

Hæfniskröfur bílstjóra:
• Meirapróf er skilyrði og réttindi til þess að aka 

með tengivagn er kostur
• ADR réttindi til flutnings á hættulegum farmi   

er kostur
• Gerð er krafa um sterka öryggisvitund, góða 

ástund og samviskusemi
• Starfsmenn verða að búa yfir lipurð í þjónustu  

og samskiptum
• Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri  

og hafa hreina sakaskrá

Við leggjum metnað okkar í að afhenda viðskipta-
vinum vörur skjótt og örygglega hvert á land sem er 
og til þess þurfum við öfluga og snjalla bílstjóra. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um sem 
fyrst á heimasíðu okkar www.samskip.is, 
umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Karl Kárason 
flotastjóri, johannes.karl.karason@samskip.com 

Saman náum við árangri

Viltu koma út að 
keyra í sumar?

Íshella 10 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Óskum eftir að ráða starfsmann við 
uppsetningu og viðhald á iðnaðarhurðum. 
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera 

handlaginn, hraustur og útsjónarsamur; 
geta unnið sjálfstætt, talað og lesið 

íslensku og hafa bílpróf.

Umsóknir er hægt að fylla út á vefsíðu
Héðins hf. og á vefsíðu Job.is. 

Einnig má senda umsóknir á netfangið 
atvinna@hedinn.is.

Uppsetning 
og viðhald á

iðnaðarhurðum

Umsjónaraðili veislusalar á Seltjarnarnesi
Óskum eftir jákvæðum og drífandi einstakling eða einstak-
lingum til að sjá um útleigu, umsjón, viðveru og þrif á veislu-
sal. Salurinn er til leigu fyrir hvers kyns mannamót svo sem 
fundi, fyrirlestra, afmæli, skírnarveislur, starfsmannaveislur, 
brúðkaupsveislur, fermingarveislur og  fleira.

Nánari upplýsingar í síma 892-0750 eða í gegnum netfangið 
salurinn@outlook.com

Söluráðgjafi
Við leitum að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa til að sinna þjónustu 
við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér þarfagreiningu, 
kynningu, ráðgjöf og sölu. 
Söluráðgjafi sér um að viðhalda öflugum viðskiptatengslum við núverandi 
viðskiptavini og afla nýrra. Viðkomandi þarf að hafi brennandi áhuga á 
sölumálum ásamt því að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri,  
kristin@securitas.is

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

Menntun og reynsla:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Reynsla af sölustörfum
 ¬ Sjálfstraust og skipulagshæfni
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Áræðni og frumkvæði 

 ¬ Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
 ¬ Snyrtimennska og reglusemi
 ¬ Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í 
spennandi umhverfi
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www.capacent.is 

Sókn er alls ekki 
alltaf besta vörnin
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Frekari upplýsingar og umsóknir: 

Linda Jóhannsdóttir           822 2272

Linda.j@guldsmedenhotels.com

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 7. mars 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

• Landgræðsla við virkjanir ON

• Sérverkefni á skrifstofu

• Umsýsla fasteigna

Við leitum að öfl ugu fólki í margvísleg störf hjá okkur í sumar. Starfstímabilið er frá lokum maí og fram í ágúst.  

Í boði eru eftirfarandi störf:

Orka náttúrunnar er annað
stærsta orkufyrirtæki

landsins. Fyrirtækið
byggir á mikilli þekkingu á
og reynslu af orkuvinnslu.

Leiðarljós okkar er
að bjóða rafmagn á

samkeppnishæfu verði til
allra landsmanna.

Viltu vera ON í sumar?

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Orku náttúrunnar, starf.on.is þar sem nánari upplýsingar um störfi n er að fi nna. 

Einnig er hægt að spyrjast fyrir um störfi n gegnum netfangið starf@on.is.

Við hvetjum jafnt konur og menn til að sækja um störfi n.

• Vinna við gufuveitu

• Viðhald rafbúnaðar

• Kynningar á jarðhitasýningu ON
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Gæði og aftur gæði... fyrir fyrirtæki og stofnanir

Þjónustu- og viðskiptastjóri
Aflvélar ehf. auglýsir eftir þjónustu- og viðskiptastjóra.  Fyrirtækið hefur í yfir 25 ár sérhæft 
sig í sölu og þjónustu á tækjum og vélum, m.a. fyrir viðhald flugvalla og vega.  Aflvélar 
eru með sölu og þjónustu á vetrar- og sumarvörum, s.s. snjótönnum, sand/saltdreifurum, 
snjóblásurum, flugvallasópum, götusópum, sláttuvélum, holræsabílum og burstum ásamt 
hreinlætisvélum og tækjum frá fremstu framleiðendum á þessum sviðum í Evrópu. 

Starfslýsing
- Söluráðgjöf til viðskiptavina
- Tækniþjónusta
- Varahlutapantanir og sala
- Bilanagreining og viðgerðaþjónusta
- Er í senn tæknilegur ráðgjafi, þjónustuaðili og söluráðgjafi

Hæfniskröfur
- Menntun á sviði véla og tækja t.d. vélvirkjun, vélstjórn eða bifvélavirkjun er æskileg.
- Reynsla á sviði véla og tækja er nauðsynleg.
- Þarf að vera vel talandi og skrifandi á ensku. 
 Önnur tungumál eru kostur en ekki skilyrði.
- Góð tölvukunnátta er skilyrði (notað er word, excel og Navision).
- Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf og lyftarapróf æskilegt.
- Þarf að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
- Þarf að vera samviskusamur, áreiðanlegur og stundvís.

Við leitum að skemmtilegum og áhugasömum 
einstaklingi með frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
brögðum sem hefur áhuga á að vera þátttakandi í 
ört vaxandi fyrirtæki.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn, með 
ferilskrá og mynd á tölvupóstfang; 
bokhald@aflvelar.is fyrir 12. febrúar n.k. 

Athugið að upplýsingar er ekki gefnar á staðnum 
eða í síma.

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.a�velar.is 

Upplýsingatækni
Viltu taka þátt í byltingunni?
Uppbygging er hafin á öflugri upplýsingatækniþjónustu
hjá Deloitte á Íslandi sem byggir m.a. á náinni samvinnu við 
Deloitte á Norðurlöndum.

Deloitte á Íslandi leitar að öflugum liðsmönnum á sviði
upplýsingatækniþjónustu og upplýsingatækniráðgjafar.
Deloitte leggur mikla áherslu á að aðstoða fyrirtæki sem 
vilja endurhanna upplýsingakerfi sín og starfsemi með tilliti 
til krafna nýrrar kynslóðar og nýrra möguleika með tækni. 
Þar er um að ræða endurgerð ferla, hagnýtingu skýjalausna 
og þráðlausrar tækni.

Deloitte sérhæfir sig í þjónustu við kerfi á borð við 
Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft, Dynamic Ax og Navision.

Við leitum sérstaklega að starfsmönnum með þekkingu 
og reynslu af Salesforce lausnum og óbilandi metnað 
til að ná árangri.

Umsóknum skal skila í gegnum heimasíðu Deloitte, 
www.deloitte.is, fyrir 21. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir 
mannauðsstjóri, harpa.thorlaksdottir@deloitte.is 

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði upplýsingatækni- 
þjónustu og ráðgjafar. Um 30.000 manns starfa hjá fyrirtækinu í 
upplýsingatækniþjónustu í meira en 150 löndum. 

Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that 
matters

. . .

Sérfræðingur  
                       

Velferðarráðuneytið auglýsir eftir sérfræðingi 
á skrifstofu félagsþjónustu. Um er að ræða 
áhugavert og fjölbreytt starf sem reynir á öguð 
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Krafist er 
háskólaprófs eða sambærilegrar menntunar á 
sviði félagsmála.

Skrifstofa félagsþjónustu annast verkefni 
sem varða húsnæðismál, barnavernd, málefni 
aldraðra, málefni fatlaðs fólks sem og málefni 
innflytjenda og flóttafólks. Þá heyra málefni 
félagsþjónustu sveitarfélaga, jafnréttismál, 
ofbeldismál og öryggi, gæði og eftirlit með 
félagsþjónustu undir skrifstofuna. Jafnframt 
tekur skrifstofan þátt í erlendu samstarfi á 
þessum sviðum.

Mikilvægt er að viðkomandi sérfræðingur 
hafi víðtæka þekkingu og reynslu af opinberri 
stjórnsýslu og samstarfi þvert á ráðuneyti. Enn 
fremur er æskilegt að hann hafi sérþekkingu á 
þeim málaflokkum sem heyra undir skrifstofu 
félagsþjónustu. Þá er einnig gerð krafa um 
víðtæka þekkingu og reynslu af alþjóðlegum 
samskiptum, ekki síst norrænu samstarfi inn-
an stjórnsýslunnar. Jafnframt er mikilvægt að 
viðkomandi hafi leiðtogahæfileika, færni og 
áhuga á sviði stjórnunar og stefnumótunar og 
geti starfað undir miklu álagi. Einnig þarf við-
komandi að búa yfir færni til að tjá sig í ræðu 
og riti á íslensku, ensku og einu öðru Norður-
landamáli, auk þess að sýna lipurð og hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi 
Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórn-
arráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að 
sækja um starfið.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil berist velferðarráðuneytinu, Hafn-
arhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík, 
eða á netfangið postur@vel.is eigi síðar en 22. 
febrúar 2016. Tekið skal fram að umsóknir 
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um 
auglýsingar á lausum störfum, með síðari 
breytingum. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Nánari upplýsingar veitir Bolli Þór Bolla-
son, skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu, 
(bolli.thor.bollason@vel.is). 

Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.

 



Tímabundin störf

Tímabundin störf í vöruhúsi.

Óskum eftir starfsfólki á þunga-
vörulager frá apríl til september, 
unnið verður á dag- og kvöldvöktum

Sumarafleysingar

Óskum eftir meiraprófsbílstjóra í 
útkeyrslu á þungavöru og starfsfólki 
í vöruhús

Ábyrgðarsvið
•  Móttaka og  tiltekt á 
 vörum í pantanir

Hæfniskröfur
• Meirapróf v. aksturs
•  Lyftarapróf er kostur
•  Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
•  Samskiptahæfni og þjónustulund

HÚSASMIÐJAN LEITAR AÐ 
ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Umsóknir berist fyrir 20. feb. í netfangið atvinna@husa.is
Vinsamlegast merkið í umsókn hvaða starf sótt er um.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

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

Akureyri
Húsasmiðjan á 
Akureyri vill ráða sölu- 
og afgreiðslumann í 
lagnadeild.

Um er að ræða framtíðarstarf 
og þarf viðkomandi að hefja 
störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið
•  Sala, afgreiðsla og þjónusta  
 við viðskiptavini
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Reynsla af pípulögnum 
 eða úr sambærilegu 
 starfi kostur
•  Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
•  Samskiptahæfni

Vöruhús
Viljum ráða röska  
starfsmenn í vöruhús okkar í 
Holtagörðum og Kjalarvogi.
 
Um er að ræða framtíðarstörf 
og þurfa viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst.

Ábyrgðarsvið
• Meðhöndlun vara, móttaka  
 og tínsla í pantanir
•  Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
•  Lyftarapróf er kostur
•  Sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð
•  Samskiptahæfni og   
 þjónustulund

HLUTI AF BYGMA

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
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Hringrás hf. óskar eftir að ráða starfsmann
í dekkjavinnslu

Starfslýsing:
• Taka á móti viðskiptavinum
• Flokka dekk
• Aðstoða við að halda dekkjaverksmiðju í fullum afköstum
• Lyftarapróf er nauðsyn
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Dekkjavinnsla  –  Tímabundið Starf

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins, með starfsemi á 
5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada. Starfsmenn eru rúmlega 100 
talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í 
verðmætt hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig 
stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir Iso 14001.
Fyrirtækið fær formlega vottun á næstu mánuðum
Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 25. nóvember næstkomandi.

Starfsmenn óskast til starfa í Reykjavík

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslufyrirtæki landsins með starfsemi á  
4 stöðum um landið. Starfsmenn eru rúmlega 50 talsins. Hringrás endur-
vinnur brotajárn, málma og dekk og breytir í verðmætt hráefni sem selt er 
á erlenda markaði til endurnýtingar á ýmiskonar varningi. Þannig stuðlar 
Hringrás að umhverfisvernd og öflun verðmæta.

Verkstæðisstjóri 
Hringrás hf. leitar að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra verkstæði félagsins í Reykjavík.  
Verkstæðisstjóri sér m.a. um að stýra viðhaldi tækja og starfsmönnum og verktökum sem starfa fyrir félagið. 

Helstu verkefni:
• Verkstjórn á verkstæði
• Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
• Áætlanagerð v/viðgerða á tækjum og/eða tækjakaup
• Öll almenn verkstæðisvinna
• Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur:
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum 
• Próf í bifvélavirkjun er kostur
• Reynsla af stjórnunarstörfum er æskileg
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Starfsmaður verkstæðis
Hringrás leitar að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til að starfa á verkstæði félagsins í Reykjavík. 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af viðgerðum á bifreiðum og tækjum
• Sjálfstæði  og skipulögð vinnubrögð

• Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

   Í boði eru góð laun fyrir réttan aðila.

Umsóknum skal skila á starf@hringras.is og skal þeim fylgja stutt lýsing á náms- og starfsferli.  
Umsóknum skal skilað fyrir 20. febrúar 2016.

Skólaskrifstofa Seltjarnarness auglýsir lausa 
stöðu skólastjóra við Grunnskóla Seltjarnarness. 
Í skólanum eru um 500 nemendur, en hann er 
rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla 
(1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í 
Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur 
í 1.-4. bekk eru um 160 nemendur. Við skólann 
starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa 
reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Einkunnarorð 
skólans eru virðing – ábyrgð – vellíðan og er lögð 
áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er 
í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, 
félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að 
leiða nemendur, starfsfólk og foreldra í öflugu 
skólastarfi, sem fyrirmynd um metnað og með 
áherslu á árangur.

Helstu verkefni og ábyrðarsvið
 • Veita skólanum faglega forystu á sviði   
  kennslu og þróunar í skólastarfi í samræmi  
  við lög og reglugerðir, aðalnámskrá grunn-
  skóla og skólastefnu Seltjarnarnesbæjar
 • Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og  
  daglegri starfsemi
 • Ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins

Menntunar og hæfniskröfur
 • Kennsluréttindi og kennslureynsla
 • Menntun á sviði stjórnunar 
 • Reynsla í starfsmannastjórnun og rekstri
 • Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum  
  samskiptum

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
ásamt greinargerð um ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi til starfans. 

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

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað 
á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar - undir 
http://www.seltjarnarnes.is – Störf í boði
Ráðið verður í stöðuna f.o.m. 1. júní 2016. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016
Upplýsingar um starfið veitir Baldur Pálsson, 
fræðslustjóri, netfang baldur@seltjarnarnes.is  
eða í síma 5959100. 

seltjarnarnes.is

Skólastjóri 
Grunnskóla Seltjarnarness

Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið 
er upp á metnaðarfullt og framsækið skólastarf, sem byggir á góðu 
starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og 
ýta undir hæfileika þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks, 
nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að 
vel takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag. Lögð er 
áhersla á samvinnu milli skólanna, samfelldan skóladag nemenda 
og öruggt umhverfi.

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,  
vélvirkja, vélstjóra.  
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt  
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er 
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Grensásvegi 1, 108 Reykjavík. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir  
lausa til umsóknar stöðu almenns  
hljóðfæraleikara í horndeild frá og  
með ágúst 2016.

Hæfnispróf fer fram 10. maí 2016  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2016. 
Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjöl-
um, skulu berast til Unu Eyþórsdóttur  
mannauðsstjóra (una@sinfonia.is).

Einleiksverk:
1. R. Strauss hornkonsert nr. 1 (fyrsti 

kafli) 

2. W.A. Mozart hornkonsert (1. kafli án 
kadensu) nr. 2 KV417, nr. 3 KV447 
eða nr. 4 KV495

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

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

Hornleikari 
óskast 

www.sinfonia.is  »  545 2500
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www.skra.is
www.island.is

Starf deildarstjóra tölvurekstrardeildar hjá Þjóðskrá Íslands er 
laust til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.

Deildarstjóri tölvurekstrardeildar

Helstu verkefni
•   Ábyrgð á daglegum rekstri tölvukerfa
•   Ábyrgð á tölvurekstrarþjónustu
•   Ábyrgð á að tölvurekstur sé í samræmi við ISO27001
•   Stefnumótun og framþróun tölvuumhverfis ÞÍ
•   Verkefnastjórnun 
•   Innkaup
•   Áætlanagerð
•   Samskipti við birgja og sérfræðinga
•   Þátttaka í tilfallandi verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt
•   A.m.k. 5 ára starfsreynsla í upplýsingatækni
•   Reynsla af rekstri upplýsingakerfa
•   Reynsla af stjórnun og leiðtogahæfni
•   Reynsla af verkefnastjórnun
•   Þekking á ISO27001 er kostur
•   Áhugi á tölvutæknimálum
•   Góð færni til að greina og finna lausnir  
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
•    Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn  
      og umsjón með verkefnum
•   Góð íslensku- og enskukunnátta

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt 
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón 
Friðjónsson sviðsstjóri tölvusviðs hjá Þjóðskrá 
Íslands á netfanginu sf@skra.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

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

Um er að ræða fullt starf sem felur í sér skyldur á sviði kennslu og rannsókna, einkum á sviði 
alþjóðahagfræði, þróunarhagfræði og stjórnmálahagfræði með sérstakri áherslu á fjármálastofnanir 
og vinnumarkaðsmál.

Menntunar- og hæfniskröfur

   • Doktorspróf í hagfræði 

   • Kennslureynsla á háskólastigi – einkum er horft til framsækni í kennsluháttum

   • Umsækjandi þarf að hafa reynslu og getu til þess að kenna á ensku

   • Rannsóknavirkni í hagfræði á þeim sviðum sem talin eru upp hér að ofan

   • Umsækjandi þarf að hafa birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi og þarf að hafa 

      átt aðild að rannsóknarverkefnum á sviði hagfræði

   • Góð mannleg samskipti og samstarfsvilji

Við mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið verður farið eftir ákvæðum reglugerðar 
Háskólans á Bifröst um ráðningar akademískra starfsmanna.

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar 2016.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið rektor@bifrost.is. Með umsókn skal fylgja 
ferilskrá, vottorð um prófgráður, skrá yfir ritrýndar birtingar ásamt umsóknarbréfi.

Upplýsingar veita Dr. Sigrún Lilja Einarsdóttir, sviðsstjóri félagsvísindasviðs, 
sigrunlilja@bifrost.is og Sigurður Ragnarsson, sviðsstjóri viðskiptasviðs, siggi@bifrost.is

Gildi Háskólans á Bifröst eru: Samvinna - Frumkvæði - Ábyrgð

Háskólinn á Bifröst 
óskar eftir hagfræðingi

Rekstur kaffihúss í 
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila til að sjá um rekstur kaffihúss að Grundargötu 35 í 
Grundarfirði, Sögumiðstöðinni, í samstarfi við þann rekstur sem 
fyrir er í húsinu s.s. bókasafn, upplýsingamiðstöð og sögusöfn.
 
Um er að ræða rekstur kaffihúss með einfaldar og léttar 
veitingar. Samningstími er umsemjanlegur, þó eigi styttri en til 
eins árs í senn. Megináhersla er lögð á rúman opnunartíma 
kaffihússins frá 15. maí til 1. október ár hvert en meiri  
sveigjanleiki er á opnun yfir vetrartímann.
 
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi berist á netfangið  
sigridurh@grundarfjordur.is 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, menningar- 
og markaðsfulltrúi, í síma 430 8500/430 8503. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Grundarfjarðarbær

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar í síma: 695-3770 / 517-0900
Kælivirkni ehf.
Aðsetur: Rauðagerði 25, bakhús-108 Reykjavík og 
                Hvalvík 2 – 230 Reykjanesbæ

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR AUGLÝSINGA
Auglýsingadeild Fréttablaðsins óskar eftir 
röskum sölumanni á stærsta prentmiðil landsins.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
https://radningar.365.is/storf/Default.aspx

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

www.skra.is
www.island.is

Starf sérfræðings á mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands er laust 
til umsóknar. Starfið er í Reykjavík.

Sérfræðingur mats- og hagsviðs

Helstu verkefni
•   Aðferðafræði kostnaðarmats
•   Sérvinnslur og upplýsingagjöf úr fasteignaskrám
•   Þátttaka í árlegu endurmati fasteigna

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun í verkfræði eða skyldum greinum, 
    meistarapróf æskilegt
•   Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
•   Byggingartækniþekking er æskileg
•   Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL er æskileg
•   Góð færni til að greina og finna lausnir  
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hóp 
•  Metnaður, skipulagshæfileikar og geta til að hafa yfirsýn  
     og umsjón með verkefnum
•  Góð íslensku- og enskukunnátta

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið 
störf sem fyrst.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt 
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Þór 
Finnsson sviðsstjóri mats- og hagsviðs hjá Þjóðskrá 
Íslands á netfanginu if@skra.is.
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016. 

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsoknir@skra.is.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.  
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Íþróttakennari óskast vegna forfalla frá 22. febrúar til 30. apríl.  
Um er að ræða 100% starf við sundkennslu á yngsta og miðstigi.

Kennari óskast í kennslu á miðstig út skólaárið í 60 - 70% starfs-
hlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leikskólakennari óskast í 100% starf við leikskóladeild 5 ára 
barna í útibú skólans, Höfðaberg. Vinnutími 08:45 – 16:45. Við-
komandi þarf að geta hafið störf 15.apríl.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða 
starfsmann með aðra uppeldismenntun.

Stuðningsfulltrúi óskast í sérdeild og frístundasel 
sérdeildar
Meginverkefni er aðstoð við nemendur sérdeildar í leik og starfi.
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:00. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf 
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is  og   
www.lagafellsskoli.is. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar 
veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 525 9200 eða  
896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

gæði, þjónusta
þekking

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is 
með starfsferilsskrá fyrir 14. febrúar. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

PMT leitar að stundvísum, sjálfstæðum 
og hörkuduglegum lagerstjóra. Starfið felst m.a.
í að skipuleggja lager, taka til og taka á móti vörum, 
útkeyrslu, finna til hráefni fyrir framleiðslu og annað 
tilfallandi.

LAGERSTJÓRI

Pmt leitar að prentsmið með brennandi áhuga
á prentun. Starfið er mjög fjölbreytt og felst m.a. 
í gerð myndamóta fyrir prentun, stafræna prentun 
límmiða, frágangur límmiða auk ýmissa verkefna 
sem til falla í prentsal og söludeild.

PRENTSMIÐUR

ÓSKUM EFTIR
ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 

SÖLUMAÐUR MAZDA
Öflugur sölumaður óskast í söludeild 

Brimborgar fyrir nýja og notaða Mazda bíla.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016
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We’re hiring!

OPERATIONS ENGINEER
We’re looking for a seasoned operations 
engineer with extensive experience in 
at least two of the following:

SOFTWARE DEVELOPER
We’re looking for a software developer with 
full stack experience, focusing on Python or 
Java. You may also be experienced with:

QUALITY ASSURANCE SPECIALIST
We’re looking for someone who’s passionate 
about testing and quality, with an attention 
to detail and an understanding of the bigger 
picture. This role includes:

Greenqloud is a cloud software provider, focused on creating easy-to-use, comprehensive solutions for enterprises and other organizations that 
require high-quality software to manage their IT resources.

Embracing the belief that cloud shouldn’t be complicated or difficult to deploy, manage, or use, Greenqloud focuses on developing software 
that incorporates integration, design, and usability.  This vision of innovation is reflected in its premier infrastructure management offering, 
Qstack.  

For more information on our product visit www.qstack.com.

· VMware datacenter administration
· Linux administration including 
  virtualization with KVM or XenServer
· Network design and administration
· Workflow automation through scripting 
  and infrastructure optimization

· REST architecture
· Linux, including diving into the shell and 
  working the magic
· Working with GIT
· SQL
· Agile and Scrum methodologies
· Writing testable code

· Automation testing, integration tests and 
  scripting
· Improving processes and policies 
· Documentation
· Working across multiple teams

Experience with software development is a plus

We're a fast-growing, ambitious company in Iceland working to change the 
way the world thinks about infrastructure management. We work with multiple 
datacenters' worth of racks, public clouds, and HPC deployments, with partners 
such as HP, NetApp and WMware.

greenqloud.com/careers   |   qstack.com

OPERATIONS ENGINEER / DEVELOPER / QUALITY ASSURANCE 
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i /
/ 
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We value self-improvement, discipline, 
curiosity, and initiative

Strong communication skills in English

Please submit your application at 
greenqloud.com/careers in English 
by 21 February

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

ERT ÞÚ EKKI ÖRUGGLEGA 
VIÐSKIPTASTJÓRI?

 

 

Viðskiptastjóri stærri fyrirtækja
• Víðtæk reynsla af sölustörfum og gott orðspor um 

árangur.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur ásamt áhuga, vilja og elju til að ná árangri 

í starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Háskólamenntun er kostur.
• Reynsla af sölu öryggislausna er kostur.

Helstu verkefni viðskiptastjóra:
Myndun og stýring viðskiptatengsla. Þarfagreining, kynningar, söluráðgjöf, tilboðsgerð og eftirfylgni. 
Þátttaka í sölu- og átaksverkefnum.

Viðskiptastjóri fyrir velferðartækni
• Menntun af heilbrigðissviði er kostur, t.d. iðjuþjálfun 

eða sjúkraþjálfun.
• Yfirgripsmikil þekking á velferðartækni.
• Reynsla af sölustörfum og gott orðspor um árangur.
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
• Drifkraftur ásamt áhuga, vilja og elju til að ná árangri í 

starfi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og jákvæðni.
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar 
þurfa að skila inn sakavottorði.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is merkt „Viðskiptastjóri stærri fyrirtækja“ eða „Viðskiptastjóri fyrir velferðartækni“. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Daði Þór Veigarsson framkvæmdastjóri sölusviðs, í síma 570 2400.

Öryggismiðstöðin auglýsir tvö spennandi störf laus til umsóknar: 
viðskiptastjóri stærri fyrirtækja og viðskiptastjóri fyrir velferðartækni. 

Um er að ræða framtíðarstörf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.

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.  

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

FÖRGUN
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun.
 
Hæfniskröfur: 
• Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur.

Vinnutími frá 8-16:30,  
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10.febrúar 2016 merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
 

LYFTARI
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.
 
Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna 
til vinnu?  Þá erum við að leita af þér.  Vantar vanan 
lyftaramann til starfa.  
Vinnutími frá 8-16:30, 
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10. febrúar 2016 merkt: Lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/176
Sjúkraliðar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/175
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201602/174
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Grenivík 201602/173
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201602/172
Deildarstjóri tölvurekstrardeildar Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201602/171
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201602/170
Svæðisstj. samein. heimahjúkr. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201602/169
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Reykjavík 201602/168
Aðstoðardeildarstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201602/167
Skjalastjóri Embætti landlæknis Reykjavík 201602/166
Dýralæknar Matvælastofnun Ýmsir staðir 201602/165
Deildarritari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201602/164
Landvarsla, sumarstörf Umhverfisstofnun Ýmsir staðir 201602/163
Skrifstofustjóri, afleysing Framh.skólinn í A-Skaftafellssýslu Höfn 201602/162
Vélamaður Vegagerðin Vík 201602/161
Námsstöður deildarlækna LSH, geðlækningar Reykjavík 201602/160
Sérfr., deildar- eða heimilislæknir LSH, almennar lyflækningar Reykjavík 201602/159
Iðjuþjálfi LSH, iðjuþjálfun Landakoti Reykjavík 201602/158
Iðjuþjálfi LSH, iðjuþjálfun við Hringbraut Reykjavík 201602/157
Rannsóknarmaður LSH, rannsóknastofa í taugalífeðlisfr. Reykjavík 201602/156
Læknanemar, sumarstörf LSH, lyflækn.-, öldrunar-, endurh.d. Reykjavík 201602/155
Aðstoðardeildarstjóri LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201602/154
Hjúkrunarfræðingur LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201602/153
Starfsmaður í eldhús Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201602/152
Þjónustufulltrúi Vegagerðin Reykjavík 201602/151
Námsstöður deildarlækna LSH, öldrunarlækningar Reykjavík 201602/150
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, hjarta- og æðaþræðingastofa Reykjavík 201602/149
Sérhæfður starfsmaður LSH, göngudeild lyflækningasviðs Reykjavík 201602/148
Verkefnastjóri LSH, heilbrigðis- og uppl.tæknideild Reykjavík 201602/147
Námsstöður deildarlækna LSH, bráðalækningar Reykjavík 201602/146
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta- og æðaþræðingastofa Reykjavík 201602/145
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Sauðárkrókur 201602/144
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Hveragerði 201602/143
Starfsfólk, sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Ýmsir staðir 201602/142
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201602/141
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201602/140
Sérfr.og aðst.m. þjóðgarðsvarðar Vatnajökulsþjóðgarður Kirkjub.klaustur 201601/139
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Ríkislögreglustjóri aug lýsir 
eftir verk efna stjóra í 100% 
starf, með megináherslu á  
Schengen upplýs inga kerfi. 
 
 
  
 
 

 

starfsumhverfið 

Ríkislögreglustjóri er fjölbreyttur 
vinnu  staður þar sem leitast er við að 
tryggja öryggi og gott starfsumhverfi. 
Við tölvu- og upp lýsinga tækni deild Rls, 
Skúlagötu 21, starfa í dag 7 starfsmenn. 
Deildin hefur m.a. umsjón með lokuðu 
tölv uneti, þróun sérstakra hugbúnaðar-
lausna, gagna tengingar við samstarfs-
aðila erlendis og aðstoð við notendur. 

helstu viðfangsefni 

Daglegur rekstur Schengen 
upplýsingakerfa.
Miðlun þekkingar til sérfræð inga  
tölvu- og upplýsingatæknideildar.
Umsjón með notenda þjónustu.
Alþjóðlegt samstarf, sem felst í  
samráði og samþættingu kerfanna.
Áætlanagerð í tengslum við kerfin.
Samskipti við inn- og erlenda birgja, 
Önnur tilfallandi verkefni.

 

hæfnis- og menntunarkröfur 

Menntun í tölvunar fræði eða  
sam bæri leg menntun.
Hæfni í mann legum samskiptum.
Reynsla af rekstri tölvu - og netkerfa.
Reynsla af hugbúnaðar þróun og 
innleiðingu tölvu kerfa.
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
Skipulags hæfni og góð yfirsýn  
yfir verkefni.
Mjög góð ensku kunnátta,  
bæði í töluðu og rituðu máli.

nánar um starfið 

Umsókn skal fylgja starfs feril skrá 
ásamt kynningarbréfi.

Starfs maður þarf að standast 
bak  grunns  skoðun sbr. 28. gr. a. 
lögreglu   laga nr. 90/1996 og 24. gr. 
varnarmálalaga nr. 34/2008 og 20. gr. 
reglugerðar nr. 959/2012, sbr. einnig  
30. og 31. gr. reglugerðarinnar. 

Laun eru samkvæmt núgildandi  
kjara  samningi fjármála ráðherra  
og viðkomandi stéttar félags. 

umsóknir 

Frestur er til og með 29. febrúar 2016. 
Umsóknir berist til Ríkislögreglu stjóra, 
Skúlagötu 21, eða á starf@rls.is.

Upplýsingar veitir Árni E. Albertsson, 
deildarstjóri í síma 444 2500. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Verkefnastjóri tölvu-  
& upplýsingatækni

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

Ölgerðin er eitt stærsta 

fyrirtækið á sínu sviði.  

Ölgerðin framleiðir, flytur inn, 

dreifir og selur matvæli og 

sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks 

og að viðskiptavinir þess  

geti gengið að hágæða 

þjónustu vísri.

VÖRUMERKJASTJÓRI

Ölgerðin  óskar eft i r  að ráða vörumerkjast jóra t i l  starfa á markaðssvið i . 
Starf ið fe lur í  sér st jórnun á landsþekktum vörumerkjum á matvælamarkaði . 
V ið le i tum að fólk i  með ástr íðu fyr ir  starf inu og eiginle ika  
t i l  að l i fa gi ld in okkar .  Viðkomandi þarf að v iðhalda áhugaverðum  
viðskiptasamböndum, s inna áætlanagerð og eft i r fy lgni með þeim.

Við bjóðum kref jandi og áhugavert starf í  skemmti legu starfsumhverf i  
þar sem áhersla er lögð á metnað, jákvæðni ,  jafnrétt i  og starfsþróun. 
 

HÆFNISKRÖFUR:

• Háskólagráða í  v iðskiptafræði ,  markaðsfræði eða sambæri legt

• Reynsla af rekstr i  og/eða sölu- og markaðsmálum er kostur

• Mjög góð ís lensku- og enskukunnátta

• Sjál fstæði í  v innubrögðum, frumkvæði ,  jákvæðni og áreiðanleik i 

 
Nánari  upplýsingar um starf ið veit i r  Júl íus Kr ist jánsson  
(Jul ius.Steinn.Kr ist jansson@olgerdin. is) ,  mannauðsst jór i  Ölgerðar innar .

Umsóknarfrestur er ti l og með 14. febrúar nk.  Áhugasamir eru beðnir um  
að fy l la út umsókn á heimasíðu Ölgerðar innar ásamt því að láta í tar lega fer i lskrá  
og kynningarbréf fy lgja með. Far ið verður með al lar umsóknir sem trúnaðarmál  
og þeim svarað.

www.olgerdin.is

Listasafn Reykjavíkur óskar eftir rekstraraðila til 
að taka að sér rekstur veitingasölu safnsins í  
Hafnarhúsi, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

Listasafn Reykjavíkur er fjölsótt safn þar sem lögð 
er áhersla á skapandi umhverfi og góða þjónustu. 
Veitingasalan er mikilvægur hluti heildar upplifunar 
gesta og því mikilvægt að rekstur og yfirbragð séu í 
góðu samræmi við starfsemi Listasafns Reykjavíkur í 
Hafnarhúsi.

Opið er daglega allt árið frá 10:00 - 17:00 og til kl. 
20:00 á fimmtudögum.

Kynningarfundur fyrir áhugasama verður  
haldinn í Hafnarhúsi mánudaginn 8. febrúar kl. 13:00. 

Frekari upplýsingar veitir safnstjóri Listasafns Reykja-
víkur, Ólöf  K. Sigurðardóttir eða rekstrarstjóri Anna  
Friðbertsdóttir, í síma 411-6400.  
Hægt er að senda tillögur á netfangið:  
listasafn@reykjavik.is eða skila þeim á skrifstofu 
safnsins í Hafnarhúsi í síðasta lagi 21. febrúar.
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Umsóknarfrestur er til 22. febrúar nk. og sækja þarf um starfið á www.byko.is. Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, markaðsstjóri, arnireynir@byko.is. 

VEFSTJÓRI
Við hjá BYKO óskum eftir að ráða sérfræðing í fullt starf á markaðssviði fyrirtækisins. 
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. Ef þú býrð yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, ert jákvæð/ur og 
átt gott með að vinna með öðrum þá hvetjum við þig til að sækja um. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, frábæra samstarfsfélaga og mikla 
framtíðarmöguleika hjá traustu og markaðssinnuðu fyrirtæki. Starf vefstjóra á markaðssviði felur í sér fjölbreytt viðfangsefni er snúa að stafrænni 
markaðssetningu og öðrum kynningarmálum fyrirtækisins, þar á meðal þátttöku í skilgreiningu verkefna og útfærslu á lausnum. 

ÁBYRGÐARSVIÐ:
• Umsjón með og þróun á heimasíðu, vefverslun og samfélagsmiðlum.
• Markaðsetning á netinu í gegnum heimasíðu, samfélagsmiðla og póstlista.
• Stefnumótun og umsjón stafrænna markaðsaðgerða.
• Umsjón og þróun á fríðindaklúbbum.
• Önnur verkefni er tengjast vefmálum, s.s. netgreiningar.
• Önnur verkefni sem unnin eru í samráði við næsta yfirmann.

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
• Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Brennandi áhuga á vefmálum, ásamt sölu og markaðssetningu á netinu.
• Fagleg, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og vilja til að vinna í hóp.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Hæfileika til að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausna.

Spennandi tækifæribyko.is

Allir á bak!
MÓTTAKA
Starfsmaður tekur á móti þeim sem koma í 
hestaferðir, annast uppgjör ferða, tekur við 
pöntunum og svarar fyrirspurnum. Leitað er 
að einstaklingi sem sýnir frumkvæði, metnað, 
nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð.

REIÐMENN
Starfsmenn sem fara með ferðamönnum í 
reiðtúra frá hestamiðstöðinni í Hafnarfirði, vinna 
við umönnun hesta og sinna tilfallandi verkum í 
hesthúsi. Leitað er að hraustu fólki með einhverja 
reynslu af reiðmennsku.

HÚSUMSJÓN
Starfsmaður sér um móttökurými hestamið-
stöðvarinnar, heldur því snyrtilegu. Annast einnig 
veitingar fyrir gesti. Leitað er að glaðlegum og 
þjónustuliprum starfsmanni.

Í öllum tilfellum er leitað eftir 
starfsmönnum sem tala ensku
og helst fleiri tungumál.
Um vaktavinnu er að ræða. 
Öll störfin henta sem hlutastörf
í vetur og vor en sumarvinna
í fullu starfi.

Áhugasamir sendi umsóknir
á Silju á netfangið silja@ishestar.is. 
Veittar eru nánari upplýsingar
í síma 555 7000.

Umsóknir skulu hafa borist Íshestum 
fyrir 13. febrúar 2016.

Íshestar leita eftir fleiri 
starfsmönnum í hópinn
til að sjá um dagsferðir
frá hestamiðstöð 
fyrirtækisins í Hafnarfirði. 

Leitað er eftir:

www.ishestar.is

SUMAR Í HLÍÐARFJALLI

Akureyrarbær auglýsir eftir hugmyndum um nýtingu  
og rekstur útivistarsvæðisins í Hlíðarfjalli  

yfir sumarmánuðina.

Á svæðinu eru þjónustuhús/skíðahótel (150 m2) með  
eldhúsi og sætum fyrir 90 manns, veitingahúsið Strýtan 

(150 m2) með eldhúsi og sætum fyrir 50 manns, stólalyfta 
og fjórar toglyftur, ein togbraut og eitt færiband. Skíða-

brekkur eru með 500m. fallhæð. Á svæðinu er einnig tjörn, 
á að giska 70 x 30m. Svæðið er alls um 200 hektarar.

Óskað er eftir hugmyndum um nýtingu á svæðinu,  
byggingum og búnaði, í heild eða að hluta.

Frestur til að skila inn hugmyndum er til  
miðnættis mánudaginn 29. febrúar 2016.

Hugmyndir berist Ellerti Erni Erlingssyni forstöðumanni 
íþróttamála hjá Akureyrarbæ á rafrænu formi ásamt með 

áætlun um framkvæmd verkefnisins.  
Netfang Ellerts er ellert@akureyri.is. 

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hlíðarfjalls,  
Guðmundur Karl Jónsson, gudmundk@akureyri.is. 

Akureyrarbær áskilur sér rétt að hefja viðræður um  
einstakar innsendar hugmyndir eða hafna þeim öllum.

Nánar á www.akureyri.is/hlidarfjall 

SKOÐUNARMENN ÓSKAST

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvu-
kunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað 
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir 
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en 
9.febrúar 2016.
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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.
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20253 – Generator sets.
Rikiskaup on behalf of Isavia ohf,  requests tenders for deli-
very and complete installation of two (2)  1250 kVA, 400/230 V, 
50 Hz reserve generator sets along with control systems and 
auxiliary equipment.

Further information can be found in the Tender documents 
that will be available at www.rikiskaup.is  no later than 10th 
February.

Opening of tenders/deadline for submitting tenders will be at 
Rikiskaup, Borgatun 7c, 105 Reykjavik, 9th of March 2016 at 
11:00.
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20257 – Airfield Ground Lighting Systems
Rikiskaup on behalf of Isavia ohf,  requests tenders for supply 
of Airfield Ground Lighting Systems during an acquisition 
period over the next three (3) years for Keflavik International 
Airport. The system consist of electrical material including 
Constant Current Regulators (CCR), lights, transformers, 
cables, wires, connectors, plugs and bases etc.

Further information can be found in the Tender documents 
that will be available at www.rikiskaup.is  no later than 10th 
February.

Opening of tenders/deadline for submitting tenders will be at 
Rikiskaup, Borgatun 7c, 105 Reykjavik, 8th March 2016 at 11:00.

Innkaupadeild

Viltu koma í Ráðhúsið?
Veitingarekstur í Ráðhúsi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg auglýsir til leigu 75 fermetra húsnæði á 
1. hæð Ráðhúss Reykjavíkur fyrir veitingarekstur.

Leitað er eftir hugmyndaríkum aðila til að sinna veitinga
þjónustu fyrir gesti og gangandi.

Áhugasamir sendi inn hugmyndir sínar á netfangið  
kaffi@reykjavik.is fyrir kl. 16:00 mánudaginn 22. febrúar 
2016. 

Í samræmi við.41 - 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju á deiliskipulagi á 
Seltjarnarnesi.

Vestursvæði að Lindarbraut
Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness 
samþykkti þann 25. nóvember 2015 og Bæjar-
stjórn þann 20. janúar 2016 að auglýsa tillögu að 
nýju deiliskipulagi Vestursvæðis á Seltjarnarnesi, 
sem nær yfir nokkur eldri deiliskipulagssvæði 
vegna Lækningaminjasafns, fyrir Vestursvæðin 
vestan íbúabyggðar, Suðurnes, Gróttu, Safnatröð 
og svo til viðbótar íbúðagöturnar, Sefgarða, 
Sævargarða, Neströð, Nesbala og húsin við Linda-
braut vestan götu ásamt öllum strandsvæðum. 
Gerð er tillaga um uppbyggingu á nokkrum 
lóðum. Deiliskipulagsvæðið umlykur deiliskipulag 
íbúðasvæðisins í Bygggörðum sem ekki er hluti 
deiliskipulags Vestursvæðis. Nánar um tillöguna 
vísast til kynningargagna. 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breytingu 
á deiliskipulagi á Seltjarnarnesi.

Suðurmýri 36-38, Eiðismýri 17-19 (Stóri-Ás 
og Litli-Ás)
Skipulags- og umferðarnefnd Seltjarnarness 
samþykkti þann 15. janúar og Bæjarstjórn þann 
20. janúar 2016 að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi Kolbeinsstaðamýrar vegna lóðanna 
nr. 36 og 38 við Suðurmýri og lóðanna nr. 17 og 
19 við Eiðismýri. Í breytingunni felst m.a. breyting 
byggingarreita, hækkun á nýtingarhlutfalli og 
hækkun þaks. Einnig verður bílastæðum fjölgað, 
íbúðir verða 16 í 4 húsum og ein sameiginleg 
lóð skilgreind sem íbúðalóð. Nánar um tillöguna 
vísast til kynningargagna. 

Tillögurnar liggja frammi á 1. og 2. hæð skrifstofu 
Seltjarnarnes-bæjar að Austurströnd 2 virka daga 
kl. 8.20 - 14.00, frá 3. febrúar 2016 til og með 23. mars 
2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðunni, 
www.seltjarnarnes.is, undir liðnum skipulagsmál. 

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athuga-
semdum við tillögurnar skal skila skriflega til Þjónu-
stuvers Seltjarnarness merkt, b.t. skipulagsfulltrúa, 
eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is, eigi síðar en 
23. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnes 3. febrúar 2016
Skipulagsfulltrúi 
á Seltjarnarnesi.

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulag á Seltjarnarnesi

seltjarnarnes.is

1.  

2.  

Veiðifélag Leirvogsár leitar eftir þátttakendum í lokað útboð 
í lax- og silungsveiði á veiðisvæði félagsins fyrir árin 2017 
til 2020 að báðum árum meðtöldum. 

Þeir sem óska eftir að taka þátt í útboði sendi upplýsingar 
um tilboðsgjafa, reynslu af sölu og þjónustu við veiðimenn, 
ársreikning og staðfestingu á skilum opinberra gjalda til 
Versala ehf., Fannafold 162, 112 Reykjavík, eigi síðar en 
17. febrúar 2016. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. 

Fyrirspurnir skal senda á versalirehf@gmail.com 

       Stjórn Veiðifélags Leirvogsár

Veiðiréttur til leigu

Mánudaginn 8. febrúar nk. 
kl. 16.30

á Stórhöfða 31, 1. hæð
(gengið inn Grafarvogsmegin)

FÉLAGSFUNDUR
GRAFÍU

Dagskrá:
1. Kjarasamningar Grafíu/ASÍ við 
 Samtök atvinnulífsins - kynning
2. Nýtt einkennismerki Grafíu
3. Önnur mál
Félagsmenn eru hvattir til að koma

Reykjavík, 6. febrúar 2016

Stjórn Grafíu/FBM
Stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum

Reykjanesviti og nágrenni hafa mikið aðdráttara�. Deiliskipu-
lag fyrir vitann var samþykkt í janúar 2016 og gerir ráð fyrir 
uppbyggingu ferðaþjónustu á hver�svernduðu svæði.

Stjórn Reykjanes UNESCO Global Geopark auglýsir nú eftir 
áhugasömum aðilum sem tilbúnir eru að ganga til verks og 
he�a uppbyggingu á umræddu svæði. Áhugasömum aðilum 
er bent á að senda inn tillögur á netfangið 
info@reykjanesgeopark.is fyrir 26. febrúar 2016. 

Lýsa þarf í stuttu máli áformum um gerð og umfang 
uppbyggingar, starfsemi og uppbyggingarhraða. Gæta þarf 
samræmis við deiliskipulag frá janúar 2016.

Fyrirspurnum ber að beina skri�ega til Eggert Sólbergs 
Jónssonar forstöðumanns Reykjanes UNESCO Global 
Geopark, eggert@reykjanesgeopark.is. 

Allar nánari upplýsingar ásamt gögnum er að �nna á 
reykjanesgeopark.is. 

Vilt þú byggja á einstökum stað?
Óskað eftir tillögum að uppbyggingu á Reykjanesi

Reykjanes
UNESCO 
Global Geopark

United Nations

Cultural Organization



| ATVINNA | 6. febrúar 2016  LAUGARDAGUR34

205 fm raðhús á tveimur hæðum við með 32 fm hellulögðum svölum 
og innbyggðum bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan sem og að 
innan, þó án megin gólfefna. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi 
og tvær stofur. Efnisval hannað og valið af Rut Káradóttur.  Lofthæð 
á 1.hæð er 2.6m og á 2.hæð 3m. hilmar@eignamidlun.is s: 824-9098 
Eignin verður sýnd sunnudaginn 7.febrúar milli kl. 14:00 og kl. 15:00.  
V. 63,5 m. 4585

Þingvað 63 110 Rvk. Nýtt raðhús

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

ÚTBOÐ

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

Útboð 20255  
Tækniskólinn, Skólavörðuholti  

Viðhaldsframkvæmdir 2016

Ríkiseignir óska eftir tilboðum í utanhússframkvæmdir fyrir 
Tækniskólann Skólavörðuholti, Frakkastíg 27, 101 Reykjavík.  
Verkið tekur til A-V álmu (miðálmu) Tækniskólans og 
innifelur m.a. endurnýjun þaks og þakrenna, endurnýjun 
hluta glugga, múrviðgerðir, málun og sílanböðun ásamt fleiri 
verkþáttum.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
Endurnýjun þakdúks í þakrennum með áfellum 53 mtr
Endurnýjun á læstri þakklæðingu 320 m²
Soðinn pappi undir zinkklæðningu 320 m²
Uppsetning snjógildra (zink) 40 mtr
Endurnýjun glugga og hurða 23 stk
Alhreinsun og filtun láréttra flata 52 m²
Loftunargöt 132 stk
Endurmálun glugga- og hurðarkarma 2399 mtr
Þvottur og sílanböðun lóðréttra flata 1197 m²
Tímavinna verkamanna og iðnaðarmanna 180 klst
Pallar og aðstaða heild

Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað föstudaginn  
12. febrúar 2016 klukkan 10.00 að viðstöddum fulltrúa  
verkkaupa.

Verktími hefst 1. apríl nk. og því skal vera að fullu lokið  
eigi síðar en 15. september 2016.

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 á skrifstofu 
Ríkiskaupa, frá og með mánudeginum 8. febrúar 2016.

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn  
23. febrúar 2016 klukkan 11.00 að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska.

Borgarbyggð auglýsir: 
Lagning ljósleiðara í Borgarbyggð

Beiðni um upplýsingar
Fyrirhugað er að leggja ljósleiðara í Borgarbyggð. Gert er ráð fyrir 
að öllum lögbýlum, frístundahúsum, fyrirtækjum og stofnunum í 
dreifbýli Borgarbyggðar bjóðist að fá ljósleiðaratengingu. 

Auglýst er eftir: 
A. Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á ljósleiðaraneti      
 í Borgarbyggð á næstu þremur árum
    Eða
B. Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að byggja og e.t.v. 
 reka til framtíðar ljósleiðaranet með stuðningi frá sveitarfélaginu  
 komi til þess að enginn aðili svari lið A hér að ofan. 

Aðilar sem óska eftir stuðningi munu þurfa að uppfylla tilteknar 
kröfur um fjarskiptaleyfi og fjárhagslegan styrk. Ennfremur að hafa 
reynslu af uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa og sýna fram 
á raunhæfa verk – og rekstraráætlun o.þ.h. 

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu um fyrriætlanir sínar 
til Borgarbyggðar á netfangið kolfinna@borgarbyggd.is fyrir kl. 
12 þann 22. Febrúar 2016. Í tilkynningunni skal koma fram nafn og 
kennitala aðila auk upplýsinga um ofangreint eftir því sem við á. 

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum og skulu 
slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið kolfinna@borgarbyggð.is. 

Sveitarstjóri

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur – Loftræsting,  
 útboð nr. 13643.

• Akstur og dreifing matar í heimahús og  
 móttökueldhús, EES útboð nr. 13658.

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

Seltjarnarnes  
Íþróttasvæði við Suðurströnd 

Endurnýjun á gervigrasi 

Verkið felst í rifi á núverandi gervigrasi á knattspyrnuvelli 
og æfingavelli á íþróttasvæðinu og endurnýjun gervigras-
yfirborðs á völlunum tveimur með nýju fjaðurlagi. 

Helstu þættir verksins eru: 
1. Rif á núverandi yfirborði alls um 11.320m2 

- Keppnisvöllur 74x111m 
- Æfingavöllur 47x66m 

2. Nýtt yfirborð með nýju fjaðurlagi alls um 11.320m2 
- Keppnisvöllur 74x111m 
- Æfingavöllur 47x66m 

3. Búnaður – Mörk og hornfánar 

Skiladagar verksins eru eftirfarandi: 
- Verklok keppnisvallar – 20. júní 2016 
- Verklok æfingavallar – 7. júlí 2016 

Útboðsgögn verða afhent hjá VSÓ Ráðgjöf, Borgartúni 20, 
frá og með mánudeginum 8. febrúar 2016. 

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir opnun tilboða 
föstudaginn 19. febrúar 2016 kl. 11.00.

Bæjarsjóður Seltjarnarness, Austurströnd 2,  
óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk: 

- 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.

Starfið er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst 
m.a. í verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát. 
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og er 
að byggja upp öflugan rekstur í Hvalfirði.

Um er að ræða framtíðarstarf og eftirfarandi réttindi og 
reynsla eru skilyrði:
• Skipstjórnarréttindi að 12mtr eða meira 
• Reynsla af skipstjórn 
• Menntun og/eða reynsla af viðhaldi véla og tækja

Umsóknir og fyrirspurnir varðandi starfið skal senda á 
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem 
atvinnuumsókn.

Umsóknafrestur er til 15. febrúar

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða  
mann með skipstjórnarréttindi
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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 

Grænlandsleið 18

Opið hús laugardaginn 6. feb.  kl. 14.00-14.30

Einstaklega björt og falleg íbúð í tvíbýlishúsi með sér 
inngangi og verönd. Íbúðin er innréttuð með rúmgóðu 
svefnherbergi, opinni stofu, borðstofu og eldhúsi, 
baðherbergi og geymsla/þvottahús ásamt auka-
herbergi sem er skráð sem geymsla.

Verð:  29.500.000

2-3
herb.

83
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Kársnesbraut 27 – 200 Kópavogur

Opið hús  sunnudaginn 7. feb.  kl.14-14:30

Falleg og mjög vel skipulögð 3ja herbergja, 85 fm, íbúð á 
2.hæð í litlu 6 íbúða fjölbýli þar af bílskúr 19 fm.  Stórar 
svalir til suðvesturs.  Hús teiknað af Kjartani Sveinssyni.

Verð: 32.500.000

3
herb.

85
m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

OPIÐ
HÚS

Lindargata 39

Opið hús  þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.00-17.30

 Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja herbergja 
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í Skug-
gahverfinu. Laus strax.   3ja herb. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. 
Sérgeymsla í sameign og stæði í bílskýli.  Laus strax.

Verð:  69.800.000

3
herb.

90,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Holtsvegur í Urriðaholti Garðabæ
106,9 fermetra 4ja herbergja íbúð, fullbúna án gólfefna á 
fjórðu hæð-efstu merkt 0406. Íbúðin sjálf er skráð 97,5 
fermetri ásamt 8,7 fermetra geymslu samtals 106,9 
fermetrar. Íbúðin skiptist í anddyri, þrjú svefnherbergi, 
eldhús, stofu/borðstofu, baðherbergi.

Verð:  43.500.000

4
herb.

106,9
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Hraunprýði 6

Opið hús mánudag 8. feb. kl. 17.00-17.30

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

Verð:  59.500.000

5
herb.

178
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Miðleiti 4  – 103 Reykjavík
4ra herb íbúð í vinsælu hverfi. Íbúðin er á 2.hæð og 
er 136.1 fm að stærð. Stæði í bílageymslu skráð 
25.4 fm fylgir einnig með íbúðinni.  Íbúðin er í góðu 
fjölbýli sem hefur verið endurnýjað mikið.

Verð: 47.900.000

3
herb.

161
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Verð: 30.900.000

17. júnítorg 1 - Garðabæ
Falleg 2ja herbergja 84.1 fm íbúð á 1.hæð með 
verönd í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi með lyftu 
fyrir 50.ára og eldri. Þjónustumiðstöð aldraðra og 
bakarí er í næsta húsi. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

84.1
m2.

2
herb.

Opið hús laugardaginn 6. feb.  kl.15:15:30

OPIÐ
HÚS

Skeiðarvogur 87 - raðhús 
Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl 17:30 – 18:00

Sérlega fallegt raðhús á þremur hæðum tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Eignin 
skráð 163,6 fm og byggt 1956.  Húsinu hefur 
verið vel viðhaldið.  Fimm svefnherbergi. 
Fallegur garður. 

Verð:  57.900.000

163,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

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

Verð: 89.900.000

8
herb.

320,7 
m2.

Bauganes 25A – efri hæð
Sérlega falleg efri sérhæð með sér inngang og 
stórkostlegu útsýni í Skerjafirðinum. Húsið er nánast 
algerlega endurbyggt árið 2012-13 og eru því allir 
innviðir, lagnir og einangrun nýlegt.

Verð:  49.900.000

5
herb.

121
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Opið hús þriðjudaginn 9. feb. kl. 17.30-18.0

OPIÐ
HÚS

Skipasund 21
Sjarmerandi sérhæð, stúdíóíbúð og bílskúr í grónu 
umhverfi í Vogunum. Efri hæð er með 3 svefn-
herbergjum, stofu, sjónvarpsholi, eldhúsi og bað-
herbergi, svölum með markísu og miklu útsýni.

Verð: 51.900.000

5-6
herb.

165
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl. 16-16.00

OPIÐ
HÚS

Frostafold 135
Góð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi 
og stórum palli í suður í Foldahverfinu. Íbúðin er 
með 2 svefnherbergi rúmgóða stofu, eldhús  og 
borðstofu, forstofu og baðherbergi. Gólfefni og 
innréttingar endurnýjað 2005.

Verð: 31.500.000

3
herb.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Opið hús laugardaginn 6. feb. kl. 15.00-15.30

OPIÐ
HÚS
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GISTIHEIMILI – REYKJANESBÆ   
RÉTT VIÐ FLUGVÖLLINN 

Nýkomið í einkasölu afar áhugaverður kostur í ferðaþjónustunni.  
Gistiheimilið Ravens´ bed and breakfast  við Sjávargötu (Njarðvík).  
Um er að ræða glæsilegt nýlega endurbyggt um 240 fm gistihei-
mili með 6 herbergjum (16-17 manns). Einstaklega flott og fallega 
innréttað í n.k. Kántrý stíl, sem á sér engan líkan hér á landi.  Mikil 
og skemmtileg saga hússins sem upphaflega var fjós spillir ekki 
upplifun gesta ásamt sérstökum stíl í hönnun og innréttingu hússins. Heitur 
pottur á verönd og stór lóð kringum húsið með 3 veröndum.  Áfast húsinu er um 
220 fm húseign í eigu ÍLS sem í eru 3 íbúðir (til sölu) og gefur það mjög mikla 
viðbótarmöguleika á stækkun gistiheimilisins, en auðvelt er að opna á milli.  
Frábær kostur fyrir stærri ferðaþjónustuaðila jafmt sem samhennta fjölskyldu til 
að skapa sér góðan rekstur í ört vaxandi ferðamannaiðnaði. Mjög vel staðsett, 
bein leið frá húsi uppá flugvallarveginn að Keflavíkurflugvelli.  Verð 69,8 millj.    

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 896-5222

Allar nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali og 
leigumiðlari. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

LAUGARÁSVEGUR 75 

Sala fasteigna frá
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Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

OPIÐ 

HÚS

Laugarásvegur 75 104 Rvk. íbúð merkt 02-01. 
Um er að ræða tvær 3ja herbergja íbúðir ásamt bílskúr. Íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar. 
Skiptingin er neðri- og efrihæð. Með efrihæðinni fylgir bílskúr. Möguleiki er að sameina í eitt 
íbúðarrými. Selst í sitthvoru lagi eða saman. 
Eignin verður sýnd laugardaginn 6. febrúar milli kl. 15:00 og kl. 15:30.
V. Efri hæð 42,9 m.
V. Neðri hæð 35,9.

Nánari upplýsingar gefur 
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson 
löggiltur fasteignasali sími 864-5464

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við 
Þorragötu 9 í Reykjavík. Íbúðin er 114,7 fm og innbyggður bílskúr 19 
fm. íbúðin skiptist m.a. í stórar glæsilegar stofur, herbergi, eldhús, 
baðherbergi og gang. Um er að ræða íbúð fyrir 63 ára og eldri. 
Húsvörður er í húsinu. Innbyggður bílskúr með sér geymslu innaf. 
Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni með sjávar og fjallasýn. Verð: tilboð. 
ÍBÚÐIN VEÐRUR TIL SÝNIS MÁNUD. 8. FEB. MILLI 17:30 - 18:00. 

Þorragata 9, 101 Reykjavík - íbúð 503

Sala fasteigna frá
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OPIÐ 

HÚS

Höfum fengið í sölu tvær í íbúðir við Neshaga 15 í vesturbænum.
Rishæð: 4ra herb. 62,7 fm íbúð með svölum og fallegu útsýni  
(gólfflötur er stærri). Verð 31,8 millj.
Kjallari: 3ja herb. 80 fm íbúð með sér inngangi. Verð 30,7 millj.
Stór gróinn garður. ÍBÚÐIRNAR ERU LAUSAR STRAX.
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS SUNNUD. 7. FEB. 
FRÁ KL. 13:00 – 13:30.

Neshagi 15 – TVÆR ÍBÚÐIR Í SAMA HÚS

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

Skemmuvegur 4 – Kópavogur
Til leigu 430 fm skrifstofuhúsnæði á jarðhæð á 
Skemmuvegi í Kópavogi. Góð aðstaða fyrir 20-30 
starfsmenn í opnu rými, fjórar lokaðar skrifstofur 
eða fundarherbergi.

Allar nánari upplýsingar hjá Auðuni s. 894 1976 
eða audun@trausti.is

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til 
löggildingar fasteigna-

fyrirtækja og skipasölu.
S: 894-1976

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari
kristjan@trausti.is

TIL LEIGU

LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG 
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN Í SÍMA 690-3031
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

TIL LEIGU

Einstakt tækifæri í 
hjarta Reykjavíkur.
TIL LEIGU SUÐURGATA 12, sem er 379 fm 

glæsilegt einbýlishús byggt árið 1898.  

Húsið hentar vel undir skrifstofur eða íbúðir. 

Húsið leigist í heilu lagi. Möguleiki á allt  

að 18 bílastæðum við húsið.



NÝTT  -   Opið hús að Kambaseli 75 í Reykjavík 
Laugardaginn 6. febrúar milli kl 16:00 og 16:30     
156,5 ferm  | Hæð og ris |  verð 39.900.000  |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -   Opið hús að Brúarflöt 16 í Garðabæ 
Sunnudaginn 7. febrúar milli kl 12:30 og 13:00    ENDARAÐHÚS 
166 ferm  |  Raðhús |  verð 69.900.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Háagerði 57 (ris) í Reykjavík 
Mánudaginn 8. febrúar milli kl 17:30 og 18:00  
54 ferm  |  3ja herb  | verð 27.500.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Örvasölum 1 í Kópavogi 
Mánudaginn 8. febrúar milli kl 17:00 og 17:30 
201 ferm  |  Einbýli |  verð 59.750.000 |  uppl veir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús á Strikinu 4 (íb 220) í Garðabæ 
Laugard 6. febrúar milli kl 16:00 og 16:30   60 ÁRA OG ELDRI 
95,2 ferm  |  2ja herb |  verð 38.500.000 |  uppl veir Þórey  

ATVINNUHÚSNÆÐI -  Grensásvegur 3 í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111    ÖLL SKIPTI SKOÐUÐ             
501,5  ferm  | Skrifstofuh, miklir möguleikar | uppl veir Andri  

LAUST TIL AFHENDINGAR -  Blikahólar 6 í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111               
167,4 ferm  |  4ra herb |  verð 34.900.000 | uppl veir Andri  

NÝTT  -  Baugakór 16 í Kópavogi 
Bókið skoðun hjá okkur í síma 690 3111      SÉRINNGANGUR  
165,2 ferm  |  5 herb  hæð | verð 51.900.000 | uppl veir Andri  

NÝTT  -   Opið hús að Grensásvegur 56 í Reykjavík 
Laugardaginn 6. febrúar milli kl 14:00 og 14:30     
63,5 ferm  |  2ja herb |  verð 26.900.000 |  uppl veir Þórey 

NÝTT  -   Opið hús Kársnesbraut 90 í Kópavogi 
Laugard 6. febrúar milli kl 15:00 og 15:30  SÉRINNGANGUR   
95,6 ferm  |  4ra herb |  verð 28.900.000 | uppl veir Þórey  

NÝTT  -   Holtás 8  í Garðabæ 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300  VANDAÐ  FJÖLSK.HÚS 
237,6 ferm  |  Einbýli  |  verð 85.000.000 | uppl veitri Þórey  

Bröndukvísl 5 , Ártúnshol í Reykjavík 
Bókið skoðun hjá okkur í síma 663 2300  VANDAÐ  FJÖLSK.HÚS 
230,2 ferm  |  Einbýli  |  verð 69.900.000  | uppl veir Þórey  



Funalind 13
201 KÓPAVOGUR

Góð íbúð í lyftuhúsi með bílskúr. Íbúðin er 
115 fm bílskúrinn 27,6 og geymslan er 6,0 fm. 
Baðherbergi endurnýjað að hluta, ný tæki og 
borðplata í eldhúsi. Góð íbúð á góðum stað.

STÆRÐ: 142,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

40.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Í námi til lögg.fasteignasala/ Sölufulltrúi

Laugavegur 134
105 REYKJAVÍK

Góð stúdío íbúð í miðbænum með sérinngangi, 
íbúðin getur hentað vel í ferðamannaleigu. Þre-
falt einangrandi gler sem snýr út að Laugavegi. 
Skemmtileg eign á vinsælum stað.

STÆRÐ: 39,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

19.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

Rauðavað 23
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt 
útsýni. Sér inngangur af svölum, granít borð- 
plötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

Vindakór 6
203 KÓPAVOGUR

Nýtt á skrá. Fallega fjögurra herbergja 119,7 
fm íbúð að Vindakór 6 á annari hæð með sér 
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Sérinngangur 
af svölum, lyfta í sameign.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    6. feb 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    6. feb 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    6. feb 13:30 – 14:00            OPIÐ HÚS    7. feb 16:30 – 17:00 OPIÐ HÚS    7. feb 15:00 – 15:30

Hólavað 47
110 REYKJAVÍK

Fimm herbergja raðhús að Hólavaði 47 í Norðl-
ingarholti. Nýlegt plankaparket, BoConcept 
eldhúsinnrétting og mikil lofthæð á efri hæð. 
Stór timburverönd.

STÆRÐ: 167,2 fm RAÐHÚS      HERB: 5

55.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl/Löggiltur fasteignasali

Lindarvað 9
110 REYKJAVÍK

Falleg sérhæð á eftirsóttum stað. Afgirt timbur-
verönd, gólfhiti í íbúð og nálægð við skóla.
Eignin skiptist í forstofu, þrjú herbergi, stóra 
stofu og borðstofa, eldhús og baðherbergi.

STÆRÐ: 123,7 fm SÉRHÆÐ      HERB: 4

46.400.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

Hrauntunga 39
200 KÓPAVOGUR

Fallegt Sigvalda raðhús/keðjuhús á 2 hæðum 
ásamt bílskúr. Hannað af Sigvalda Thordarson. 
Húsið stendur ofarlega í botnlangagötu á besta 
stað í Suðurhlíðum í Kópavogs.

STÆRÐ: 214,3 fm RAÐHÚS       HERB: 6

56.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg. fasteignasala/Sölufulltrúi

Perlukór 3c
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega falleg og björt fjögurra herbergja 
hæð með sérinngangi bílastæði í bílakjallara og 
fallegu útsýni.

STÆRÐ: 108,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

38.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg. fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    7. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    7. feb 17:00 – 17:30 OPIÐ HÚS    7. feb 16:00 – 16:30



Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Rakel Árnadóttir
Skrifstofustjóri
rakel@trausti.is

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 864-1362

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is  
s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Lundarbrekka 12
Opið hús miðvikudaginn 10. febrúar kl. 17:00-17:30
Vel skipulögð endaíbúð við Lundabrekku 12 í Kópavogi. Tvennar svalir. Gott útsýni
Stærð: 101,6  Verð 33.7 millj.

Ljósavík 54 
Opið hús laugardaginn 6. febrúar kl. 14:00-14:30 
4 herb., 165,9 fm íbúð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi við Ljósuvík í Reykjavík. 
Íbúð á hæð er skráð 142,5 en inní þeim fermetrafjölda er tómstundarými innaf bílskúr, ca 33 fm, 
og bílskúr er 23,4 fm. Alls 165,9. Verð 44,9 millj.

Lynghvammur 1 Hafnarfjörður
Opið hús þriðjudaginn 9.febrúar milli kl. 17:30 og 18:00.
Björt og falleg 2ja herbergja 64,2 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í tvíbýlishúsi á góðum 
stað í Hafnarfirði. Verð 23,9 millj.

Ásakór 1 
Opið hús laugardaginn 6. febrúar kl. 15:00-15:30 
103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með stórkostlegu útsýni. 
íbúð á hæð er 94,8 ásamt sérgeymslu í sameign sem er 8,7fm. Verð 34,5 millj.

Hofslundur 9
Opið hús í dag laugardaginn 6. febrúar kl. 13:30-14:00
Mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á besta stað í Lundunum í 
Garðabæ.  Eignin er 182,7 fm, þar af bílskúr 48fm, hornlóð.  Ónýttur er byggingareitur á lóðinni 
um 100fm til suðurs og austurs. Verð 74 millj. 

Sóleyjarimi 13
Glæsileg 3ja herb. lúxusíbúð með sérinngangi á efri hæð í 10 íbúða fjölbýli. Þetta er endaíbúð 
sem er með 3 svalir. Einkastæði fylgir eigninni og geymsla í kjallara. Íbúðin er alls 143,3fm og 
þar af er geymsla 7,9 fm. Gólfhiti, innbyggð lýsing, allar innréttingar eru sérsmíðaðar.  
Hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi. Verð: 59,9 millj.

Sóleyjarimi 13
Glæsileg 3ja herb.lúxusíbúð með sérinngangi  
á neðri hæð í 10 íbúða fjölbýli. 

• Hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi
• Tvö rúmgóð svefnherbergi
• Innihurðir í yfirstærð
• Tvö baðherbergi
• Tvennar verandir fylgja eigninni. 
• Einkastæði fylgir eigninni og geymsla í kjallara. 
• Íbúðin er alls 142,7fm og þar af er geymsla 7,9fm. 
• Gólfhiti, innbyggð lýsing, allar innréttingar eru 
   sérsmíðaðar. 

Verð: 56,9 millj

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝBYGGING

NÝBYGGING

OPIÐ HÚS Í D
AG

OPIÐ HÚS Í D
AG

OPIÐ HÚS Í D
AG

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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Virkilega falleg og vel skipulögð 135,6 fermetra endaíbúð á 2. 
hæð með sérinngangi af svölum og gluggum í þrjár áttir auk 
sérgeymslu í mjög góðu fjölbýlishúsi með lyftu við Garðatorg. 

Góð staðsetning í miðbæ Garðabæjar þaðan 
sem mjög stutt er í alla þjónustu. Verð 52,9 millj.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Garðatorg 7 - Garðabæ
Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð með suðursvölum

• Stórar og bjartar stofur með útgengi á   
 suðursvalir og útsýni að Reykjanesi.   
 Fallegur útbyggður gluggi til vesturs í stofum,   
 tvö svefnherbergi, baðherbergi, vandað 
 eldhús og þvottaherbergi/búr með glugga.  
• Suðursvalir með útsýni að Reykjanesi. 
• Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu  
 fylgir íbúðinni. 
• Eignin er laus til afhendingar nú þegar.  

Afar góð 104 fm. íbúð á 1. hæð (2. hæð 
frá bílastæðum) í lyftuhúsi fyrir 60 ára 
og eldri við Strikið í Garðabæ. Sér 
geymsla á jarðhæð fylgir íbúðinni og 
bílastæði í bílakjallara. Opið eldhús 
og samliggjandi borð-og setustofa. 
Tvö svefnherbergi. Útgengt út á góða 
verönd úr svefnherbergi og stofu. 
Verð 43,7 millj. 

Verið velkomin.

Þjónustumiðstöð við hliðina (Jónshús) þar sem fram fer ýmisleg tómstundaiðja auk þess sem boðið er 
uppá heitan mat og meðlæti í hádeginu gegn vægu gjaldi.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Strikið 2 – Sjálandi Garðabæ
3ja herbergja íbúð - 60 ára og eldri

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 13.00 – 13.30  

OPIÐ HÚS

Þorlákur Ómar Einrarsson 
löggiltur fasteignasali

535 1000 

Stórglæsilegt 243,1 fm parhús á tveimur hæðum 

við Asparhvarf í Kópavogi með góðu útsýni yfir 

Elliðavatn. Eignin er einstaklega vel skipulögð 

og hönnuð með notkunareiginleika og fágun að 

leiðarljósi. 

Í eigninni eru þrjú svefnherbergi, tvær stofur, tvö 

baðherbergi, tvennar stórar svalir, stór hellulögð 

verönd og tvöfaldur innbyggður bílskúr. 

Í húsinu er Instabus rafkerfi og hiti í gólfum.

VERÐTILBOÐ

STÓRGLÆSILEGT 
PARHÚS Í KÓPAVOGI

Upplýsingar gefur 
BÖÐVAR
SIGURBJÖRNSSON 
Lögfræðingur, 

aðstoðarmaður fasteignasala
bodvar@stakfell.is
Sími: 660 4777

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. FEBRÚAR FRÁ 14:00 TIL 15:00  - HÚSIÐ ER LAUST STRAX

Morgunmatur er ekki 
endilega mikilvægasta 
máltíð dagsins

www.capacent.is 



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

RJÚPNASALIR 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 7.JAN KL.15:00-15:30
• Rúmgóð 120 fm 4ra herbergja
• Íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli
• 3 góð svefnherb., rúmgóð stofa
• Ljósar fallegar innréttingar
• Tvennar rúmgóðar svalir
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 42,4 millj. 

RJÚPNASALIR 12 – 201 KÓP.
BÓKIÐ SKOÐUN
• Einstaklega fallega 110,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni.  
• Svalir lokaðar með gleri.  
• 3 svefnherbergi. Fallegar beyki innréttingar.  
• Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
• Tvær lyftur í snyrtilegri sameign.  
• V. 38,9 millj.

BAUGAKÓR 9 ÍBÚÐ 202 MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
OPIÐ HÚS SUN. 7. FEB. FRÁ KL 16:00-16:30. VERIÐ VELKOMIN.
• Glæsileg og vel skipulög 73,9 fm. 2ja herb. íbúð á 2 h. m/stæði í bílageymslu.
• Einstaklega falleg íbúð í viðhaldsliltu fjölbýlishúsi m/lyftu,
• Stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari.
• V. 29,9 millj.

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
BÓKIÐ SKOÐUN
• Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
• Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
• Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
• Viðhaldslítið hús í góðu ástandi
• Stutt í skóla og alla þjónustu
• V. 38,3 millj. 

KLAPPARHLÍÐ 26 – 270 MOS
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. FEBRÚAR KL. 17:30 – 18:00
• Einstaklega fallega 112,6 fm. 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð með sérinngang.  
• Frábært útsýni.  4 svefnherbergi.
• Allar innréttingar frá Brúnás og gegnhelilt parket og flísar gólfum.  
• Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.  Stutt í skóla og alla þjónustu.
• V. 38,5 millj.

BLÁHAMRAR 2 – 112 RVK
OPIÐ HÚS 7. FEB KL. 13:00 – 13:30
• Falleg 2ja herbergja, 63 fm íbúð á jarðhæð.
• Mjög gott hús sem hefur verið vel viðhaldið.
• Íbúðinni fylgir sérafnotaréttur.  
• V. 24,9 millj

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

VINDAKÓR 16- 203 KÓP
OPIÐ HÚS 7. FEB KL. 14:00 – 14:30
• Virkilega falleg 3ja herbergja 104,6 fm íbúð í lyftuhúsi.
• Mjög rúmgóð herbergi og stórt eldhús með nægu skápaplássi.
• Frábært fjölskylduhverfi – Hús innst í götunni.
• V. 34,5 millj

KRÍUÁS 47 – 221 HFJ
BÓKIÐ SKOÐUN
• Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja, 98,1 fm íbúð í lyftuhúsi.
• Sérinngangur ofan við hús.  Frábært leiksvæði aftan við húsið.
• Aðeins göngufæri í Áslandsskóla og leikskólann Tjarnarás.
• V. 31,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309



Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús 337,9 fm 

Ofnar á hæð sprungu - vatnsskemmdir 

Mökuleiki á tveimur íbúðum í kjallara 

Goð staðsetning innan hverfis í enda 

botnlanga. Bílskúr 34,0 auk grifju 

Hálsasel 5

Tilboð 
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni 

Bílskúr. Góð staðsetning 

þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Falleg og björt tveggja herb. 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

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Þinghólsbraut 61
Sjávarlóð  

Verð : 69,7 millj.

Stórglæsileg 177 fm efri sérhæð 

ásamt bílskúr

Óhindrað útsýni, tvennar svalir

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Glæsileg stofa með arinn og 

útgengt á útsýnissvalir

Endurnýjað baðherbergi m. sturtu og baðkar

Upphitað plan fyrir framan bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

 

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

Nánari upplýsingar veita

Velkomin

Kópavogsgerði 5-7 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7.feb. kl.15:30-16:30

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7.feb. kl.14:00-15:00

 55 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir

Íbúðirnar skilast með 
gólfefnum og  vönduðum 
eldhústækjum

Stæði í bílgeymslu í boði

Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna

Stærðir frá 122-188 fm

Verð frá: 48,1 millj. 

Afhending júlí /ágúst 2016

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

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1 

á 1, 2 og 4ju hæð 

frá 94,5 fm - 118 fm 

Lyngás 1

Verð frá: 38,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð : 26,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr 

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni 

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund 

Lán frá ÍLS um 40 millj með 4,15% vöxtum 

Kársnesbraut 80

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

1815 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæðum 

Steinsteypt hús 

Með stóru malbikuðu bílastæði fyrir framan 

húsið og svo góðum garði fyrir aftan 

Byggingarár er 1990

Klettatröð

Verð :165,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Klukkurimi 7
Sérinngangur/sérafnotaréttur

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 6.feb. kl.14:00-14:30

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi 

Gott skipulag - Nýtist vel 

Þvottahús innan eignar 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Línakur 1C

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00

Glæsileg 5 herbergja íbúð 

Á annarri hæð að stærð 161 fm Glæsilegt 

útsýni Glæsilegt sérhannað eldhús 

Fjögur góð svefnherbergi 

Tvö baðherbergi 

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

Raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma 

Laust við kaupsamning 

Bókaðu skoðun:

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

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

https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_

action=get&_mbox=INBOX&_

uid=7457&_part=2

Bókaðu skoðun:

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

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

- 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  www.miklaborg.is

569 7000
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

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

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



Raðhús með auka íbúð, að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara

Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19 

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús 337,9 fm 

Ofnar á hæð sprungu - vatnsskemmdir 

Mökuleiki á tveimur íbúðum í kjallara 

Goð staðsetning innan hverfis í enda 

botnlanga. Bílskúr 34,0 auk grifju 

Hálsasel 5

Tilboð 
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

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

Nesbali

Verð : 72,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð : 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við 

Dyngjuveg 350 fm 7/8 herbergja 

Stór gróin lóð. Stórbrotið útsýni 

Bílskúr. Góð staðsetning 

þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Dyngjuvegur 6

Verð :129,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Vel skipulögð íbúð á efstu hæð við 

Lautasmára 161 fm 4 herbergja 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning - Frábært útsýni 

Íbúðin er laus til afhendingar

Lautasmári 1

Verð : 46,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

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

Falleg og björt tveggja herb. 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

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Þinghólsbraut 61
Sjávarlóð  

Verð : 69,7 millj.

Stórglæsileg 177 fm efri sérhæð 

ásamt bílskúr

Óhindrað útsýni, tvennar svalir

Þrjú rúmgóð svefnherbergi

Glæsileg stofa með arinn og 

útgengt á útsýnissvalir

Endurnýjað baðherbergi m. sturtu og baðkar

Upphitað plan fyrir framan bílskúr
Nánari upplýsingar veitir:  

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

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

 

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

Nánari upplýsingar veita

Velkomin

Kópavogsgerði 5-7 

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7.feb. kl.15:30-16:30

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 7.feb. kl.14:00-15:00

 55 ÁRA OG ELDRI
Fullbúnar 3ja herbergja íbúðir

Íbúðirnar skilast með 
gólfefnum og  vönduðum 
eldhústækjum

Stæði í bílgeymslu í boði

Einstök staðsetning 
við sjávarsíðuna

Stærðir frá 122-188 fm

Verð frá: 48,1 millj. 

Afhending júlí /ágúst 2016

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

4ra herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu 

og 15 fm geymslu í kjallara 

Nýtt parket

Eignin er skráð 117,9 fm skv Fmr 

en er í raun 102,2 fm + bílastæðið

Seilugrandi

Verð : 34,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þrjár 3-5 herbergja íbúðir í Lyngás 1 

á 1, 2 og 4ju hæð 

frá 94,5 fm - 118 fm 

Lyngás 1

Verð frá: 38,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

81,3 fm snyrtileg 3ja herbergja íbúða á 1. hæð
Tvö svefnherbergi með parketi. 
Stofa með svölum til suðurs.  
Anddyri og hol sem nýtist vel fyrir vinnuaðstöðu.
Fallegt eldhús með flísum á gólfi. 
Geymsla í kjallara. 

Suðurbraut Hafnarfirði

Verð : 26,4 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi 

4 svefnherbergi 

Gólfhiti Glæsileg eign 

Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr 

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni 

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund 

Lán frá ÍLS um 40 millj með 4,15% vöxtum 

Kársnesbraut 80

Verð : 49,9 millj.
Gunnar Helgi Einarssonlöggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

1815 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæðum 

Steinsteypt hús 

Með stóru malbikuðu bílastæði fyrir framan 

húsið og svo góðum garði fyrir aftan 

Byggingarár er 1990

Klettatröð

Verð :165,0 millj.
Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Klukkurimi 7
Sérinngangur/sérafnotaréttur

Verð : 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 6.feb. kl.14:00-14:30

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi 

Gott skipulag - Nýtist vel 

Þvottahús innan eignar 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

.

Línakur 1C

Verð : 61,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 9.feb. kl.17:00-18:00

Glæsileg 5 herbergja íbúð 

Á annarri hæð að stærð 161 fm Glæsilegt 

útsýni Glæsilegt sérhannað eldhús 

Fjögur góð svefnherbergi 

Tvö baðherbergi 

Einstakar stofu með útgengi á svalir

.

Hvassaleiti 35

Verð : 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 8.feb. kl.17:30-18:00

Raðhús á tveimur hæðum 

Í húsinu eru ma 5-6 svefnherbergi auk 

annarra rýma 

Laust við kaupsamning 

Bókaðu skoðun:

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

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

https://vefpostur.1984.is/?_task=mail&_

action=get&_mbox=INBOX&_

uid=7457&_part=2

Bókaðu skoðun:

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

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

- 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  www.miklaborg.is

569 7000
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

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

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



Allar nánari upplýsingar 
um eignirnar veita:   

Ástþór Reynir í síma 899 6753     
arg@remax.is     

Gunnar Sverrir í síma 862 2001   
gunnar@remax.is.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Nýjar, glæsilegar og vel 
skipulagðar íbúðir í Garðabæ

Verð frá
32.900.000 kr.

Holtsvegur 41
210 Garðabær
Nýjar íbúðir með einstöku útsýni

Senter

Nýjar og vel skipulagðar íbúðir á einstökum
útsýnisstað í Garðabæ. 

Tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir á 
frábæru verði til afhendingar nýjum eigendum 
í lok apríl nk.

Notið tækifærið á opnu húsi að Holtsvegi 41 
á sunnudaginn

Opið hús - sunnudaginn 7. febrúar
Holtsvegur 41- kl. 15.00 - 16.00

2 herbergja 3 herbergja 4 herbergja

RE/MAX SENTER KYNNIR


