
Mannauðsráðgjafi

Fræðslusetrið Starfsmennt er samstarfs-

vettvangur fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

og stéttarfélaga innan BSRB um símenntun, 

ráðgjöf og starfsþróun opinberra starfsmanna. 

Setrið þróar og heldur utan um starfstengt 

nám um allt land og veitir mannauðsráðgjöf 

til stofnana. 

Upplýsingar um starfsemi og hlutverk 

Starfsmenntar má finna á www.smennt.is.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is),       
í síma 511-1225. Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfnikröfur:

•	Háskólamenntun	í	mannauðstengdum	greinum	og	
meistaranám	er	kostur

•	Starfsreynsla	á	sem	flestum	þáttum	starfssviðs	
•	Greiningar-	og	aðlögunarhæfni
•	Geta	til	að	fylgja	verkefnum	eftir
•	Mjög	góðir	samskiptahæfileikar
•	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Greining	á	stöðu	mannauðsmála	innan	
stofnana

•	Þróun	og	framkvæmd	mannauðsúrræða
•	Samhæfing	verkefna	með	hagsmunaaðilum
•	Fræðsla	til	stjórnenda	og	starfsmanna
•	Kynningar-	og	markaðsstarf
•	Þátttaka	í	innlendum	og	erlendum	

þróunarverkefnum

Fræðslusetrið	Starfsmennt	auglýsir	eftir	mannauðsráðgjafa	til	að	sinna	innleiðingu	mannauðstengdra	
verkefna.	Um	er	að	ræða	framkvæmd	umbótaverkefna	og	fræðslu	sem	miðar	að	því	að	efla	starfs-
tengda	símenntun,	starfsþróunarleiðir	og	starfsánægju,	og	bæta	þannig	hag	stofnana.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Áhættustýring - Sérfræðingur  
í Markaðsáhættu
Markaðsáhætta hefur umsjón með greiningu, mælingu og eftirliti með markaðs- og lausafjár- 

áhættu bankans og sinnir líkanagerð vegna þessara áhættuþátta. Deildin ber einnig ábyrgð á 

eftirliti með afleiðuviðskiptum bankans, bæði með tilliti til varna og viðskipta. Þá sinnir deildin 

upplýsingagjöf um þróun þessara áhættuþátta innan bankans og til ytri eftirlitsaðila.

Helstu verkefni

 » Þróun og viðhald áhættulíkana og 
áhættugreininga

 » Útreikningar á eiginfjárþörf ásamt 
hönnun álagsprófa 

 » Upplýsingagjöf til innri og ytri aðila

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun í fjármálastærðfræði, 
fjármálaverkfræði eða sambærilegu

 » Forritunarreynsla,  t.d. í C#, C++, 
Python, Java eða sambærilegu er 
nauðsynleg

 » Haldgóð þekking á gagnagrunnsvinnslu 
(SQL) er krafa og reynsla af SAS er kostur

 » Afburða greiningarhæfni og færni við 
úrvinnslu og framsetningu gagna

 » Reynsla af áhættustýringu er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Bergsteinn Ólafur 
Einarsson, forstöðumaður Markaðsáhættu,  
í bergsteinn.o.einarsson@landsbankinn.
is eða í síma 410 6257 og Bergþóra 
Sigurðardóttir hjá Mannauði í bergsig@
landsbankinn.is eða í síma 410 7907.

Umsókn merkt „Áhættustýring - 
Markaðsáhætta” sendist ásamt ferilskrá á 
netfangið starfsumsokn@landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 
2016.
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Innflutningsfyrirtæki/heildsala
leitar að starfsmanni í lager- og sölustörf, útkeyrslu og áfyllingu 
í verslanir. Leitað er að áreiðanlegum og duglegum einstaklingi 
sem jafnframt býr yfir góðri íslensku/ enskukunnáttu, almennri 

tölvufærni og stundvísi. Ökuréttindi nauðsynleg. 
Umsóknir/ferilskrá sendist á netfangið matvorur@gmail.com

Starfssvið
Alhliða viðhald og rekstur á vél- og tæknibúnaði 
með áherslu á kæli- og frystikerfi  

Menntun
Vélstjórnarmenntun eða sambærileg menntun 

Reynsla 
Reynsla í rekstri kæli- og frystikerfa æskileg 

Annað 
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk.
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá berist Samherja hf. Glerárgötu 30, 600 Akureyri, merktar Anna María Kristinsdóttir eða á netfangið anna@samherji.is

Starfssvið
Alhliða viðhald og rekstur á vélbúnaði með 
áherslu á rafbúnað og sjálfvirkni

Menntun
Sveinspróf í rafvirkjun eða sambærileg menntun  

Reynsla
Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar æskileg 

Annað
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Starfssvið
Alhliða viðhald og rekstur á vélbúnaði með 
áherslu á rafbúnað og sjálfvirkni

Menntun
Vélfræðingur eða sveinspróf í rafvirkjun 

Reynsla
Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar æskileg

Annað
Almenn tölvukunnátta. Sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð. Enskukunnátta æskileg

Vélstjóri / vélfræðingur Rafvirki Rafvirki eða vélfræðingur
Samherji Dalvík ÚA AkureyriÚA Akureyri

Samherji hf. er alþjóðlegt sjávarútvegsfyrirtæki í fremstu röð með víðtæka 
starfsemi víðsvegar um heim. Samherji hefur á að skipa hæfu og 
framtakssömu starfsfólki, öflugum skipastól og fullkomnum verksmiðjum í 
landi. Samherji rekur eigið sölufyrirtæki sem er í viðskiptum um allan heim.

Útgerðarfélag Akureyringa rekur eina fullkomnustu fiskvinnslu landsins. 
Nýlega var nýbygging félagsins tekin í notkun ásamt nýjum vélbúnaði s.s. 
róbótum, sjálfvirkum pökkunarvélum o.fl. Útgerðarfélag Akureyringa er í 
eigu Samherja hf. 

Samherji hf. óskar eftir starfsmönnum
í viðhaldsdeildir landvinnslu 

Sviðsstjóri 
kjara- og réttindasviðs

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) óskar eftir að 
ráða sviðsstjóra kjara- og réttindasviðs til starfa á 
skrifstofu félagsins.

Meðal helstu verkefna eru undirbúningur, gerð og 
eftirfylgd kjarasamninga, ráðgjöf og upplýsingar um 
kjara- og réttindamál til félagsmanna, gerð 
kjararannsókna og verkefni sem tengjast tölulegum 
útreikningum.

Hæfniskröfur:
•   Hjúkrunarmenntun er æskileg
•   Framhaldsnám á háskólastigi sem nýtist í starfi
•   Þekking og reynsla af gerð kjarasamninga og 
    íslenskum vinnumarkaði
•   Frumkvæði og hæfni til að starfa sjálfstætt
•   Góð tölvukunnátta
•   Rík þjónustulund

Ráðið verður í starfið frá 1. apríl 2016 eða eftir 
samkomulagi.

Nánari upplýsingar veitir  Ólafur G. Skúlason formaður 
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga í síma 540-6400 
eða olafur@hjukrun.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2016. Umsóknum skal 
skila rafrænt á olafur@hjukrun.is ásamt starfsferilskrá 
og kynningarbréfi.

Kennsluráðgjafi hjá  
skólaþjónustu Árborgar

Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
kennsluráðgjafa. Við leitum að metnaðarfullum einstak-
lingi með brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta 
og skólar í Sveitarfélaginu Árborg vinna að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla í 
samstarfi við notendur þjónustunnar. Lögð er áhersla á 
snemmtæka íhlutun, öflug tengsl skólastiga, samstarf mis-
munandi fagsviða og fjölbreytileg skólaþróunarverkefni 
sem unnin eru í anda hugmyndafræði lærdómssamfélags-
ins (Professional Learning Community). 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
• ráðgjöf til foreldra, kennara, stjórnenda og annarra 

starfsmanna skóla
• ráðgjöf vegna eflingar fjölbreyttra og sveigjanlegra 

kennsluhátta
• ráðgjöf og verkefni á sviði læsis og greininga/skimana
• ráðgjöf við gerð sérkennsluáætlana og mat á stuðnings-

þörf nemenda
• ráðgjöf og samstarf með faghópum/teymum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla er 

skilyrði
• framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og kennslufræða er 

æskileg 
• góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum sam-

skiptum
• þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum er æskileg
• færni til að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslu-
stjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent 
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum 
fræðslusviði Árborgar v/kennsluráðgjafa, Austurvegi 2,  
800 Selfoss. Umsóknarfrestur er til 7. mars 2016 . 

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags. 

Innri endurskoðun
Deloitte óskar eftir að ráða öflugan starfsmann sem langar að 
takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni á sviði innri 
endurskoðunar. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi og er 
mikill kostur ef viðkomandi stefnir á fagvottun sem innri 
endurskoðandi.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. viðskiptafræði, 
    verkfræði eða sambærileg menntun
•  Mjög góð samskiptafærni og vilji til að stuðla að góðum 
    starfsanda
•  Fagmennska og vönduð vinnubrögð
•  Greiningarhæfni og gagnrýnin hugsun
•  Gott vald á íslensku og ensku
•  Þekking og áhugi á upplýsingatækni
•  CIA fagvottun sem innri endurskoðandi er kostur
•  CISA fagvottun sem endurskoðandi upplýsingakerfa er kostur

Helstu verkefni:
•  Innri endurskoðun
•  Endurskoðun innra eftirlits upplýsingakerfa
•  Innra eftirlit
•  Áhættustýring
•  Góðir stjórnarhættir

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir, mannauðsstjóri 
Deloitte, harpa@deloitte.is
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Deloitte. Umsóknarfrestur er til og með 6. mars nk. 
Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Deloitte er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði endurskoðunar og 
ráðgjafar. Hjá Deloitte starfa rúmlega 200 manns víðsvegar um landið, 
en á alþjóðavísu eru starfsmenn 225.000. Fyrirtækið leggur metnað í 
að bjóða starfsmönnum sínum upp á gott starfsumhverfi, sveigjan- 
legan vinnutíma og metnaðarfulla alþjóðlega endurmenntun.

Deloitte leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð - Impact that matters

. . .

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Þú getur orðið

Upplýsinga- og alþjóðafulltrúi
Ríkisendurskoðun er sjálfstæð 
stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis samkvæmt lögum nr. 
86/1997. Stofnunin endurskoðar 
ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með 
og stuðlar að umbótum á 
fjármálastjórn ríkisins og 
nýtingu almannafjár. Hún 
gerir grein fyrir niðurstöðum 
endurskoðunar og úttekta 
í skýrslum sem sendar eru 
Alþingi og birtar opinberlega. 
Forsætisnefnd Alþingis ræður 
yfirmann stofnunarinnar, 
ríkisendurskoðanda, til sex ára 
í senn.  Sjá nánar:  
www.rikisendurskodun.is 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er æskileg.
Reynsla af vefumsjón og upplýsingamiðlun, útgáfumálum,  
blaða- eða fréttamennsku.
Gott vald á íslensku og ensku auk færni í einu Norðurlandamáli.
Þekking á ríkisrekstri og stjórnsýslu.
Þekking á stefnumótun.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, öguð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi.

�
�

�
�
�
�
�

Umsóknarfrestur

7. mars

Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/2285

Starfssvið
Framkvæmd upplýsingastefnu. 
Umsjón með útgáfumálum, ritstjórn ytri og innri vefja.
Samskipti við fjölmiðla.
Skipulagning viðburða.
Ritstjórn ársskýrslu.
Umsjón með stefnumótun og árangursmælingum. 
Erlend samskipti og önnur verkefni.

 Capacent — leiðir til árangurs

Ríkisendurskoðun leitar að kraftmiklum og lausnamiðuðum 
einstaklingi til að hafa umsjón með útgáfu og 
upplýsingamiðlun stofnunarinnar og fleiri verkefnum. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf, æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

�
�
�
�
�
�
�

Fjármálastjóri

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 veita 
Auður Bjarnadóttir 

(audur.bjarnadottir@capacent.is) 
og Hilmar G. Hjaltason 

(hilmar.hjaltason@capacent.is) 
hjá Capacent

Umsóknarfrestur 
er til og með 
2. mars nk.

Við leitum að öflugum fjármálastjóra til að veita faglega forystu í fjármálum Hampiðjusamstæðunnar. 
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka þekkingu á fjármálum ásamt reynslu í fjármálastjórn og þekkingu á endur-
skoðun.  Hampiðjan er skráð á Nasdaq First North og starfið er fjölbreytt og krefjandi í alþjóðlegu umhverfi.  

Starfssvið:

•  Stefnumótun í fjármálum samstæðunnar.
•  Uppsetning á reikningum móðurfélags og samstæðunnar.
•  Fjárstýring og eftirlit með veltufjármunum.
•  Ábyrgð á áætlanagerð ásamt eftirfylgni og kostnaðareftirliti.
•  Greiningar, samantekt upplýsinga og skýrslugerð.
•  Mat á rekstraruppgjörum og greiningar á þeim. 
•  Árangursstjórnun tengd markmiðum rekstrareininga.

Menntun og hæfniskröfur:

•  Háskólamenntun í viðskiptafræði, hagfræði eða annarri háskóla- 
    menntun á svipuðu sviði og framhaldsmenntun er kostur.
•  Reynsla af fjármálastjórnun og kostur að hafa unnið á fjármála-
    sviði innan alþjóðlegrar fyrirtækjasamstæðu.
•  Reynsla af uppgjörum og þekking á endurskoðun.
•  Greiningarhæfni ásamt færni í að taka saman upplýsingar og 
    setja þær fram á skilmerkilegan og skýran hátt.
•  Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu 
    Norðurlandamáli kæmi sér vel.
•  Færni í mannlegum samskiptum.

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu 
og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.  

Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á 
ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, mest til olíuleitar, 
olíuvinnslu og djúpsjávarrannsókna.
   
Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa 
rúmlega 520 starfsmenn í 10 löndum.

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Öflugt fasteignafélag leitar að fjármálastjóra

Ábyrgð
• Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga
• Áætlanagerð og arðsemisútreikningar
• Fjárstýring og samskipti við lánardrottna
• Samskipti við gjaldkera, bókhald og 

endurskoðendur
• Kostnaðareftirlit
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfni
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,  

verkfræði, hagfræði eða sambærileg menntun
• Víðtæk reynsla af fjármálastjórnun
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Fjármálastjóri gegnir lykilhlutverki í starfsemi umsvifamikillar samstæðu fasteignaverkefna 
með um 40 milljarða eignasafn. Leitað er að skörpum fjármálastjóra í krefjandi starf, þar 
sem frumkvæði, samskiptafærni og skipulögð vinnubrögð fá að njóta sín.

Í boði er spennandi starf í kraftmiklu og hröðu starfsumhverfi.

Alvogen er með starfsemi í 35 
löndum og hóf starfsemi sína 
á Íslandi árið 2010. 

Nú starfa um 140 sérfræðingar og 
vísindamenn hjá systurfyrirtækjun- 
um Alvogen og Alvotech á Íslandi. 

www.alvogen.is

VILTU VAXA MEÐ ALVOGEN?
VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM VERKEFNASTJÓRA

Lyfjafyrirtækið Alvogen leitar að framúrskarandi verkefnastjóra til að stýra uppbyggingu á samræmdu 
stjórnendaupplýsingakerfi fyrir alþjóðlega starfsemi fyrirtækisins. Góð reynsla af verkefnastjórnun er 
mikilvæg og háskólamenntun sem nýtist í starfi er nauðsynleg.

Hjá Alvogen er líflegur og metnaðarfullur liðsandi þar sem við tökumst saman á við krefjandi áskoranir 
og vinnum að uppbyggingu leiðandi alþjóðlegs lyfjafyrirtækis.

Helstu verkefni  

 » Verkefnastýring á hönnun og innleiðingu stefnuskjala og staðla mismunandi stjórnkerfa    
  þar sem Sharepoint kunnátta er mikill kostur

 » Ábyrgð og eftirfylgni með uppbyggingu þeirra skjala sem inn í kerfin fara

 » Sjá til þess að skjöl séu í samræmi við viðeigandi kröfur og reglugerðir

 » Skipulag og utanumhald þjálfunar og reglubundin endurskoðun skjala

Umsóknarfrestur er til 4. mars næstkomandi og sótt er um starfið á vefnum okkar www.alvogen.is/storf-i-bodi 
Ef þú hefur spurningar varðandi ráðningaferlið sendu þá tölvupóst á netfangið tomas.hrafnsson@alvogen.com 

ALVOGEN

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Hagfræðingur ASÍ og deildarstjóri hagdeildar

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 28. 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.

Kerfisstjóri 

Starfssvið
• Annast uppsetningu, viðhald, uppfærslur 

og rekstur á netþjónum ásamt netumsjón 
• Uppsetning og breytingar á vélbúnaði 
• Notendaaðstoð 
• Rekstur gagnagrunna í GoPro
• Ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini og 

samstarfsaðila 
• Eftirlit með rekstri og bilanagreining 
• Kostnaðaráætlanir og innleiðing ferla 

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða 

sambærilegu
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Reynsla af GoPro gagnakerfi 
• Reynsla af rekstri vefkerfa 
• Reynsla af rekstri gagnagrunna 
• Reynsla af rekstri netkerfa 
• Afburðahæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulipurð 
• Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars nk.

Sækja skal um störfin rafrænt í gegnum tengil  
sem má finna á heimasíðu Mannvirkjastofnunar: 
www.mvs.is og í auglýsingu stofnunarinnar á 
starfatorg.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála-
ráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt sem 
karlar eru hvattar til að sækja um störfin. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Mannvirkjastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og öflugan einstakling til starfa í stöðu kerfisstjóra. 

Mannvirkjastofnun starfar skv. lögum nr. 160/2010. Stofnunin skal tryggja 
samræmingu á byggingar- og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða í samráði 
við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



Við leitum eftir kraftmiklum stjórnanda með brennandi áhuga til starfa við öldrunarlækningadeild 
L4  á Landakoti. Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum 
rekstri og er leiðandi um málefni hjúkrunar. 

Deildin er sjö daga deild og er sérhæfð endurhæfingardeild fyrir einstaklinga með 
heilabilunarsjúkdóma. Meginmarkmið meðferðar á deildinni er að auka hæfni einstaklingsins til að 
takast á við breyttar aðstæður og viðhalda vitrænni og líkamlegri færni.

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Öldrunarlækningadeild L4 Landakoti

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra sem sinnir einnig hluta af starfi gæðastjóra á geðsviði. 
Um er að ræða afleysingastarf til eins árs frá og með 15. mars 2016 eða eftir samkomulagi. 

Á geðsviði fer fram meginstarfsemi sérhæfðrar geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi. Á sviðinu er 
unnið að stöðugum umbótum og er aðferðafræði straumlínustjórnunar notuð í þeim tilgangi.

VERKEFNASTJÓRI/ GÆÐASTJÓRI 

Geðsvið

LAUS STÖRF 
Á LANDSPÍTALA

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

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. 

 SUMARSTARFSFÓLK ÓSKAST
Í MÖRK, HJÚKRUNARHEIMILI

Við leitum að 
• starfsfólki í umönnun
• hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum
• sjúkraliðum og sjúkraliðanemum

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN hug-
myndafræðin er höfð að leiðarljósi.  Heimilismenn og 
starfsfólk vinna saman að því að skapa öruggt og heimilis-
legt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarrétt 
heimilismanna og þátttöku þeirra.
Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir og hafa 
góða samskiptahæfileika.
Starfshlutfall er samkomulagsatriði. 

Nánari upplýsingar í síma 560-1700
- Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarstjóri

ragnhildur.hjartardottir@morkin.is
- Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri 

sigridur.sigurdardottir@morkin.is
- Helga Karlsdóttir, starfsmannastjóri

helga@grund.is

Umsóknareyðublöð fást á 
http://www.morkhjukrunarheimili.is/

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

Húsvörður
Húsfélagið Dalbraut 18-20 

105 Reykjavík auglýsir eftir húsverði.

3ja tíma viðvera virka daga. Áhugasamir sendi inn 
skriflega umsóknir til HÚSFÉLAGIÐ, Dalbraut 18-20, 

105 Reykjavík fyrir 15. mars nk.

Nánari upplýsingar veittar í síma 691 3686

Umsjón með starfinu hefur Bryndís, 
bryndis@talent.is, s: 552-1600

Umsóknarfrestur er til 
og með 1. mars 2016

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja 
um starfið á heimasíðu Talent,  www.talent.is

Stórt og öflugt bílaumboð leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum aðila í starf sölumanns varahluta. 

Þú þarft ekki að vera með menntun á bílgreinasviði en það er vissulega kostur. Áhugi á bílum og þekking á grunn
hugtökum er nauðsyn. Hér er kjörið tækifæri fyrir bifvélavirkja sem vill breyta til. Jafnframt er þetta tækifæri fyrir þá sem 
hafa  brennandi áhuga en ekki reynslu af vinnu við bílageirann til að komast í gott starf hjá traustu fyrirtæki. Starfið fer að 
miklu leyti fram í gegnum síma og tölvu.

Hæfniskröfur:

• Brennandi áhugi á bílum og almenn þekking á því sviði
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót
• Góð almenn tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð

Starfssvið:

• Almenn sala á varahlutum fyrir bifreiðar
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
• Önnur tilfallandi verkefni

Ertu með bíladellu?

  www.talent.is  |  talent@talent.is
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Forstöðumaður skrifstofu fjármála
Staða forstöðumanns skrifstofu fjármála á Sjúkrahúsinu á Akureyri er laus til umsóknar.  

Um er að ræða 100% stöðu sem veitt er til fimm ára.
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Skrifstofa fjármála annast bókhald og gerð ársreiknings, launavinnslu, áætlanagerð, kostnaðargreiningu, innheimtu, upplýsinga
gjöf og ýmis önnur verkefni. Undir skrifstofu heyra einnig móttaka og símavarsla sem eru í aðalanddyri sjúkrahússins. Á skrif
stofunni starfa 8 starfsmenn við bókhald og launavinnslu og 4 starfsmenn við móttöku og símsvörun.

Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Hann gefur nánari upplýsingar í síma 4630100 og/eða í tölvupósti 
vignir@sak.is eða audur@sak.is

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ábyrgð á færslu bókhalds, launavinnslu, uppgjörsvinnu, 
 kostnaðargreiningu og uppfærslu vöruhúss gagna.
• Stjórnun á rekstri og daglegri starfsemi skrifstofu fjármála. 
• Skipulagning gæða og þróunarstarfs á skrifstofu fjármála 
• Umsjón með áætlanagerð á starfseiningar sjúkrahússins   
 og samskipti við þær.
• Fagleg tengsl og samskipti við aðrar stofnanir og fyrirtæki  
 eftir þörfum. 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg 
 s.s heilsuhagfræði.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Góð þekking á bókhaldi og uppgjörsvinnu.
• Tölfræðiþekking og greiningarhæfni.
• Þekking á kjaramálum.
• Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun upplýsinga.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags 

Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður. 
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt prófskírteinum. 

Umsóknum skal skilað rafrænt á vef sjúkrahússins www.sak.is 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016. 
Gildi Sjúkrahússins á Akureyrir eru: Öryggi – samvinna – framsækni. 

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Vilt þú vinna með eitt stærsta íþróttavörumerki í heimi?
Við leitum að starfsmanni til að taka að sér umsjón með Nike deildum Útilífs í Kringlunni. 
Starfið sem um ræðir felur í sér umsjón með dömu-, herra- og barnasvæði Nike hjá Útilíf í Kringlunni. Í 
starfinu felst m.a. umtalsverð samskipti við viðskiptavini, uppsetning á Nike svæðum og miðlun 
sérfræðiþekkingar til viðskiptavina. Viðkomandi mun koma til með að sinna starfi sölufulltrúa Nike fyrir 
hönd Útilífs og verður starfið því unnið í nánu samstarfi við Nike umboðið á Íslandi þar sem viðkomandi 
aðili fær viðeigandi þjálfun o.s.frv. þegar slíkt á við.

Hæfniskröfur:
Skipulagshæfni, jákvæðni, frumkvæði, þjónustulund og reynsla
sem nýtist í starfið. Áhugi á tísku og íþróttum telst kostur.

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri feril-
skrá á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 26. febrúar.

ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæði, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind.
Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. Við leggjum áherslu á liðsheild í 
skemmtilegu og eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu 
um vörumerki og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er framúrskarandi þjónustuhæfieikar 
og hæfni í mannlegum samskiptum. Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

utilif. isGLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND
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Staða sérfræðings á sviði  
gagnagrunna og hugbúnaðar

Hafrannsóknastofnun leitar eftir starfsmanni til að hafa 
yfirumsjón með viðhaldi, skipulagningu og uppbygginu 
gagnagrunna ásamt því að hafa umsjón með hugbúnaði  
og hugbúnaðarþróun. Starfið er fjölbreytt og krefjandi  
framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði, 
 kerfisfræði, upplýsingatækni eða skyldum greinum
• Þekking og reynsla af Unix/Linux stýrikerfum
• Þekking á almennri gagnasafnsfræði
• Þekking á Oracle gagnasafnskerfi, SQL og PL/SQL
• Þekking á tölfræðiforritinu R
• Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna æskileg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis  
og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k.  
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun,  
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skulu  
sendar á póstfangið hafro@hafro.is.

Nánari upplýsingar veitir Björn Æ. Steinarsson  
(bjorn@hafro.is, sími 5752000, 6918297), forstöðumaður 
veiðráðgjafarsviðs.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega 
nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist al-
þjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur 
að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.
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Nánari upplýsingar á  rsk.is

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Hæfnikröfur

• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á upplýsingatæknimálum.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Mjög góð samskiptahæfni.
• Enskukunnátta.
• Þekking og reynsla í forritun (Vefur, JavaScript, C#, Oracle) er kostur.
• Reynsla og hæfni í nútímalegri verkefnastjórnun er kostur.

Frekari upplýsingar

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja 
með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2016 og verður öllum 
umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.

Nánari upplýsingar um starfið veita Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri  
í síma 442 1151 og Jens Þór Svansson sviðsstjóri tæknisviðs í síma 442 1239. 

Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár. Að auki er embættinu 
falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra húsnæðis-
lána og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán. Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu 
starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu 
á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. 

Krefjandi starf  
við hugbúnaðarþróun
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu og fékk  
UT-verðlaun SKÝ 2016 fyrir framúrskarandi framlag á sviði upplýsingatækni. Á 
tæknisviði er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að liprum og öruggum 
rafrænum samskiptum við almenning og öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upp-
lýsinga sem ríkisskattstjóra berast. 
Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og endurbætur á 
eldri kerfum. Leitað er að öflugum og jákvæðum einstaklingi til starfa við þau 
verkefni auk þess að eiga samskipti við samstarfsaðila vegna daglegra  
verkefna við skattframkvæmd.

Háskólamenntaðir fulltrúar
Utanríkisráðuneytið óskar að ráða háskólamenntaðra 
fulltrúa til starfa. Háskólamenntaðir fulltrúar sinna 
störfum sérfræðinga á sínu fagsviði og þeim verksvið-
um er undir ráðuneytið heyra samkvæmt lögum og 
reglugerðum, t.d. tvíhliða og marghliða samskiptum 
við önnur ríki, þróunarsamvinnu, öryggis- og varnar-
málum, grannríkjasamstarfi, hnattrænum málefnum, 
utanríkisviðskiptum, Evrópusamvinnu, borgaraþjón-
ustu og lagamálum.

Helstu verkefni
• Undirbúningur að málum sem til úrlausnar eru 
   í ráðuneytinu
• Upplýsinga- og gagnaöflun, ritun minnisblaða, 
  talpunkta og þess háttar
• Þátttaka í tvíhliða og marghliða samstarfi og sam-

starfi við stofnanir og ráðuneyti hérlendis

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi 

ráðuneytisins.
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig 

í ræðu og riti.
• Kunnátta í einu Norðurlandatungumáli, kunnátta í 

öðrum tungumálum er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Störfin henta vel fólki sem hefur nýlega lokið fram-
haldsnámi í háskóla eða lýkur slíku námi í sumar. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags há-
skólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjár-
mála- og efnahagsráðherra. Starfið er háð flutnings-
skyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga nr. 
39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016. 

Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar 2016“. Ráðuneytið 
hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. 
Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá 
því að umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið 
teknar.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).

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

UMBROTSMAÐUR/GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR 
Umbrotsmann/grafískan hönnuð vantar til starfa 
á Fréttablaðinu.

Helstu kröfur:
Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á 
InDesign, Illustrator og Photoshop. 

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt 
og undir álagi. 

Um vaktavinnu er að ræða.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 1. mars nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 
www.365.is.     

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, 
framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.
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Gestamóttaka 
 • Lágmarksaldur 18 ár
Þjónustufólk í sal
 • Lágmarksaldur 18 ár
Aðstoðarfólk í eldhús 
Herbergjaþrif 

Matreiðslumenn
Aðstoðarfólk í eldhús 
Gestamóttaka 
 • Reynsla í þjónustu nauðsynleg,  
  lágmarksaldur 18 ár
Þjónustufólk í sal
 • Reynsla nauðsynleg, 
  lágmarksaldur 18 ár
Herbergjaþrif

Tekið er á móti umsóknum með 
ferilskrá á  umsoknir@701hotels.is

  Auglýsir eftir starfsfólki fyrir sumarið 2016

Hótel Valaskjálf, Egilsstöðum

Hótel Hallormsstaður, 
Hallormsstaðaskógi

Nánari upplýsingar veittar í 
tölvupósti og í síma 859 2401

Ölgerðin leitar að öflugum og jákvæðum 
meiraprófsbílstjóra í dreifingu.
 
Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt 
úthýstum leiðum.

•  Dreifing og afhending pantana
•  Samskipti við viðskiptavini
•  Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk. 
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: http://umsokn.olgerdin.is

•  Aldur 25+
•  Hreint sakavottorð
•  Meirapróf + trailer-réttindi
•  Íslenskukunnátta
•  Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
•  Líkamleg hreysti, snyrtimennska og 
   geta til að vinna undir álagi
•  Samviskusemi, þjónustulund og jákvæðni

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

HÆFNISKRÖFUR

Sumarstörf

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Þjónusta við viðskiptavini

•	 Afgreiðsla, vörumóttaka, umhirða búðar  

 og fleira sem til fellur

Hæfniskröfur
•	 Góð þjónustulund

•	 Stundvísi og dugnaður

•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Afgreiðsla í Vínbúðum um land allt
Starfsfólk óskast í sumar, bæði í fullt starf og 
hlutastarf um helgar. Starfsmenn í fullu starfi 
vinna að jafnaði annan hvern laugardag.

Meiraprófsbílstjóri
– Dreifingarmiðstöðin

Lagerstarfsmaður
– Dreifingarmiðstöðin

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og dreifingu  
vara í Vínbúðir. Óskað er eftir starfsfólki í fullt starf. Vinnutíminn er  
frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga. Unnið er laugardaga í júlí.

Vinsamlegast skráið óskir um starf, staðsetningu eða vinnutíma 
í reitinn „annað sem þú vilt að komi fram“ í umsókn.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Útkeyrsla á vörum

•	 Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
•	 Meirapróf er nauðsynlegt

•	 Reynsla af sambærilegum störfum

•	 Stundvísi og dugnaður

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almenn lagerstörf

•	 Móttaka og frágangur á vörusendingum 

•	 Tiltekt og pökkun vörusendinga

Hæfniskröfur
•	 Reynsla af sambærilegum störfum

•	 Próf á lyftara er kostur

•	 Stundvísi og dugnaður

•	 Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

•	 Sakavottorðs er krafist

Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk.

ÁTVR rekur 50 Vínbúðir um allt land og er með skrifstofur og 
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé heilsueflandi og skemmtilegur þar 
sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.



Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Starfssvið
•  Kennsla í grunn- og framhaldsnámi
•  Leiðsögn nemenda í grunn- og
    framhaldsnámi
•  Rannsóknir á viðkomandi fræðasviði
•  Þátttaka í stjórnsýslu deildarinnar

Hæfniskröfur
•  Doktorspróf í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða tengdum greinum
•  Færni og reynsla af rannsóknarstörfum og öflun rannsóknarstyrkja
•  Færni og reynsla af kennslu á háskólastigi sem ber vitnisburð um
    metnað við kennslu
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Akademískar stöður í tölvunarfræði
og hugbúnaðarverkfræði
Tölvunarfræðideild HR auglýsir eftir akademískum starfsmönnum í fullt starf. Leitað er eftir fólki með sérþekkingu í 
hugbúnaðarverkfræði, gagnagreiningu, tölvuöryggi eða net- og tölvukerfum en framúrskarandi umsækjendur á öllum 
sviðum tölvunarfræði eru hvattir til að sækja um. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður 
starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2016.
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið er að finna á vef Háskólans í Reykjavík radningar.hr.is.
Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með 
siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild 
og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á 
þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3800 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir 
starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Tölvunarfræðideild HR býður upp á nám á grunn- og framhaldsnámsstigi í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði
og tölvunarstærðfræði.

Við þurfum að ráða smiði og
verkamenn sem hafa reynslu  

af mótauppslætti. 
Áhugasamir hafi samband á non@nonbygg.is

BYGGINGAFÉLAG BSKORRI 
SERFRJEE>INGAR f RAFGEYMUM 
Skorri ehf. leitar aa laghentum 
framtraarstarfsmanni r afgreiOslu 
og pj6nustustorf. 

llarf aa geta byrjaO sem fyrst. 
Vinnut1minn er man-fos 08:15-17:30. 

Ums6knir sendist a netfangiO 
metta@toyota.is eða larus@skorri.is 
fyrir 29. februar 2016. www.skorri.is 

Ferðaskrifstofa
Við leitum að heilsárs starfsmanni á 
skrifstofu Borea Adventures. Starfið 
felst að mestu í samskiptum við 
aðrar ferðaskrifstofur, setja saman 
ferðir og gera tilboð. Vera virkur 
á samfélagsmiðlum fyrirtækisins, 
greina markaðs gögn og efla 
samskipti fyrirtækisins út á við.

Skipstjóri á farþegabátnum 
Bjarnarnesi
Bjarnarnes er 18 farþega bátur 
sem siglir með farþega um 
Hornstrandir og Jökulfirði. Við 
leitum að skipstjóra frá 15. maí – 
1. október 2016, með möguleika 
á heilsársstarfi ef umsækjandi 
getur farið í önnur störf innan 
fyrirtækisins.

Borea Adventures á 
Ísafirði auglýsir eftir 
starfsmönnum

Borea Adventures | Aðalstræti 22b, Ísafjörður | 456 3322 | www.Borea.is | info@borea.is

Borea Adventures er ferða
þjónustu   fyrirtæki stofnað árið 
2006. Helstu áherslur fyrir
tækisins eru fjalla skíða ferðir á 
vorin, styttri og lengri göngu og 
kajakferðir á Hornströndum og 
í Ísa fjarðar   djúpi á sumrin og 
alls konar sérferðir um náttúru 
Vestfjarða. Borea rekur einnig 
kaffihúsið Bræðraborg og 
farþegabátinn Bjarnarnes.

Við bjóðum upp á skemmtilegt 
starfs umhverfi sem iðar af lífi frá 
morgni til kvölds. Laun í samræmi 
við kjarasamninga, öruggt vinnu
umhverfi, ævintýri, gleði og góðan 
starfsanda.

Við leitum að starfsfólki með 
menntun, reynslu og þekkingu, sem 
er tilbúið til að gefa af sér, vinna 
stundum langa vinnudaga, sem á 
auðvelt með að vinna með öðrum, 
er samstarfsfúst, hjálpsamt, hraust 
og glaðlegt. Síðast en ekki síst, 
finnst gaman að fara út að leika og 
elskar Vestfirði.

Starfsmenn óskast

Réttingamaður og  
cabas tjónamatsmaður

óskast til starfa hjá Réttingaverkstæði Jóa.
Um framtíðarstörf er að ræða.
 
Umsóknir sendist á tölvupóst gerda@rettjoa.is 

Diplóma í Margmiðlunarfræði.

Adobe Photoshop | Adobe After Effects 
Adobe Premiere |Autodesk Maya 
Autodesk Mudbox | Nuke | Unity

 Unreal Engine 4

Áhugasamir hafi samband í
Síma: 862-4935 | Netfang: gulli500@hotmail.com

Gunnlaugur Arnarson

Umsóknir óskast sendar 
fyrir 24. febrúar, á netfangið: 
elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

Epal leitar eftir 
starfsmanni 
í Hörpu
100% STARF

Starfs- og ábyrgðasvið
·         Yfirumsjón verslunar
·         Samskipti við birgja
·         Umsjón með útliti verslunar 

Hæfniskröfur
·         Góð þjónustulund / samskiptahæfileikar
·         Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
·         Skipulagshæfileikar
·         Áhugi á hönnun
·         Tungumálakunnátta
 
Vinnutími er 10:00 – 18:00 virka daga 
og einnig aðra hvora helgi.

BÓKBINDARI
ÓSKAST 

Bókbindari eða maður vanur brotvélum og heftingu 
ásamt annarri almennri bókbandsvinnu  

óskast sem fyrst. 
 

Upplýsingar gefur Erlingur í síma 563 6009  
eða á erlingur@litrof.is

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000  ·  litrof@litrof.is  ·  www.litrof.is
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Vantar starfsmann í vinnu í eldsneytisbirgðastöð 
fyrir flugeldsneyti á Keflavíkurflugvelli
Föst vinna á vöktum eftir 5-5-4 kerfi.

Þarf að hafa meirapróf og trailer réttindi. 
Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425 0752 og helgi@eak.is

STARF Í ELDSNEYTISBIRGÐASTÖÐ

Við leitum að rafeinda-
virkja eða rafvirkja
 
Starfssvið
Í starfinu felst daglegur rekstur á vélbúnaði Fjarskiptastöðvarinnar ásamt bilanagreiningu og 
útskiptingu bilaðra íhluta. Einnig mun viðkomandi sinna fyrirbyggjandi viðhaldi á búnaði 
og sjá um almenna umhirðu búnaðar og mælitækja. Unnið er á tvískiptum vöktum og mun 
viðkomandi ýmist starfa á dag- eða næturvöktum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafeindavirkjun eða rafvirkjun
• Víðtæk starfsreynsla
•  Rík þjónustulund og go� viðmót
•  Góð enskukunná�a, í ræðu og riti
•  Hreint sakavo�orð

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is/atvinna. Það verður ráðið í þessa stöðu 
þegar ré�ur einstaklingur finnst. Það er því ekki um eiginlegan umsóknarfrest að ræða 
heldur eru umsækjendur kallaðir inn e�ir því sem við á. Nánari upplýsingar veitir 
Sigrún Ósk Jakobsdó�ir, radningar@advania.is / 440 9000.

Advania óskar e�ir að ráða rafeindavirkja eða rafvirkja í framtíðarstarf við 
Fjarskiptastöðina í Grindavík. 

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og svara lausnir 
fyrirtækisins þörfum tugþúsunda viðskiptavina í atvinnulífinu. Advania er 
�ölskylduvænn vinnustaður. Fyrirtækið hefur öfluga jafnré�isstefnu og virka 
samgöngustefnu. Í Fjarskiptastöð Advania í Grindavík starfa um 15 manns.

Bókarar 
Tvö störf bókara í ráðuneytinu eru laus til umsóknar.

Bókarar starfa í starfseiningu er heyrir undir  
rekstrar- og þjónustuskrifstofu ráðuneytisins. Starfið 
felst í færslu bókhalds fyrir utanríkisþjónustuna og 
ráðuneytið sjálft. 

Kröfur til umsækjenda:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun, bókhalds-

menntun er kostur
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum og færslu 

bókhalds, þekking á notkun Oracle-bókhaldskerfis-
ins er kostur

• Góð tölvukunnátta
• Staðgóð þekking í íslensku og ensku
• Samskiptalipurð, frumkvæði, færni til að vinna
  sjálfstætt og góð framkoma

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- og efnahags-
ráðherra.

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016. 

Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Bókari, 2016“. Ráðuneytið hvetur karla jafnt 
sem konur til að sækja um starfið. Litið verður svo á 
að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknar-
fresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veita Helga Hauksdóttir (helga.
hauksdottir@utn.stjr.is) og Anna Ósk Kolbeinsdóttir 
(anna.osk.kolbeinsdottir@utn.stjr.is).

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust starf mannauðsstjóra. 
Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra rekstrar og upplýsingatækni, en sviðið er stoðsvið fagsviða safnsins.  
Mannauðsstjóri situr í framkvæmdaráði safnsins og tekur þátt í almennri stefnumótun. Hann ber ábyrgð á fram-
kvæmd og eftirfylgni mannauðsmála, s.s. starfsþróun og fræðslu, ráðningum, kjaramálum og velferðarmálum, og 
veitir stjórnendum og starfsfólki ráðgjöf og stuðning.

Helstu verkefni
• Náið samstarf við landsbókavörð og sviðs stjóra   
   um mannauðstengd mál
• Ábyrgð á launavinnslu, kjaramálum og 
   framkvæmd stofnanasamninga
• Umsjón með starfsþróun og fræðslu 
• Umsjón með ráðningum, starfslýsingum,
   starfsmati og frammistöðumati
• Umsjón með innri vef og starfsmanna handbók
• Eftirlit með vinnuyfirlitum, fjarvistum og 
   orlofstöku
• Önnur verkefni sem tengjast innra starfi        
   safnsins

Menntunar– og hæfniskröfur
• Háskólapróf á sviði mannauðsmála
• Reynsla af mannauðsstjórnun og helstu 
   verkefnum æskileg
• Þekking á kjarasamningum og reynsla af túlkun 
   þeirra er æskileg
• Reynsla af launavinnslu og Vinnustund er kostur
• Mjög mikil færni í mannlegum samskiptum
• Mikil tölvufærni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mjög góð íslenskukunnátta og hæfni í miðlun 
   upplýsinga

Mannauðsstjóri

Um er að ræða 100% starf. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2016.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður (iss@landsbokasafn.is) 

og Edda G. Björgvinsdóttir, sviðsstjóri rekstrar og upplýsingatækni (edda@landsbokasafn.is)

Sótt er um starfið rafrænt á vef Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, undir Bókasafnið > Laus störf.  
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

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

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er þjóðbókasafn og bókasafn Háskóla Íslands.  Safnið er í forystu um öflun, 
varðveislu og miðlun upplýsinga og eflir þannig menningu, rannsóknir og nýsköpun. Í safninu starfa 80 manns.
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Domus Medica óskar eftir að ráða móttökuritara 
í 100% starf (09:00-17:00 virka daga). Í boði 
er skemmtilegt og krefjandi starf sem felst 
m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana og 
móttöku sjúklinga. Við leitum að jákvæðum 
einstaklingi með ríka þjónustulund sem býr yfir 
almennri tölvukunnáttu og góðri ensku kunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn og 
ferilskrá fyrir 26. febrúar á tölvupóstfangið 
domusmedica@domusmedica.is

MÓTTÖKURITARI

Launafulltrúi óskast
Hjúkrunarheimilið Skógarbær óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan og sjálfstæðan einstakling í starf launa-
fulltrúa. Helstu verkefni eru umsjón með launabókhaldi, 
útreikningur launa, samskipti við lifeyrissjóði, stéttar-
félög og opinbera aðila ásamt öðrum verkefnum tengdum 
mannauðsmálum.

Óskað er eftir einstaklingi með menntun sem nýtist í starfi, 
góða þekkingu og reynslu af H-launa kerfi, excel kunnáttu 
og þekkingu á kjarasamningum. Mikilvægt að viðkomandi 
hafi góða samskiptahæfileika og þjónustulund, sýni frum-
kvæði og öguð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar n.k.

Nánari upplýsingar veitir  
Hrefna Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri. 
Sími 510-2100/896-2024    
hrefna@skogar.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd

Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 
einstaklinga sem þarfnast umönnunar allan sólarhringinn

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 starfs-
menn. Veltan árið 2016 mun verða yfir 55 milljarðar norskar krónur. ASKO starfrækir 
13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í norðri. 

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með um 4,5 milljarða 
veltu árlega. 

Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús innan 
svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi i suðri. Fyrirtækið sjálft er staðsett í 
Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur fra Stavanger). 

Blundar ævintýraþráin í þér?  
Við óskum eftir íslenskum  
atvinnubílstjórum í sumar!

Við bjóðum: 
• Örugga vinnu frá 1.júní og út ágúst og jafnvel fasta vinnu 
   eftir sumarið
• Flug til Noregs (svo fremi sem unnið er út samningstíma) 
• Húsnæði til leigu, í göngufæri við fyrirtækið 
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hæfniskröfur: 
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið) 
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni:
• Lestun og losun 
• Dreifing á vörum til viðskiptavina 
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17 

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og síma- 
númerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no 

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



OR leitar að matreiðslumönnum til sumarstarfa. Annars vegar er um að 
ræða starf frá 1. maí út ágúst mánuð - hins vegar frá 15. maí út ágúst 
mánuð. 

Ef þú vilt vinna með faglegu og skemmtilegu fólki í góðu starfsumhverfi þá 
hvetjum við þig að sækja um. Helstu verkefni eru matreiðsla og 
undirbúningur á hádegisverði ásamt öðrum verkefnum.   

Við hvetjum jafnt karla sem karla til að sækja um.

Sumarstarf í mötuneyti

Nánari upplýsingar veitir Benedikt Jónsson, yfirmatreiðslumeistari í 
síma 617 6741. Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef 
OR, starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar er að finna. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars 2016.

Vilt þú vinna í metnaðarfullu mötuneyti?

6 x 20 255 x 200 mm

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

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

UN bókhald ehf óskar eftir að ráða  
bókara í  50% starf

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldsstörfum

Þekking á DK bókhaldskerfi kostur
Exelkunnátta kostur

Umsóknarfrestur er til og með 28.febrúar n.k. 
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 

unbokhald@unbókhald.is

Íþróttakennara  
vantar á Vopnafjörð

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir 
íþróttakennara fyrir skólaárið,  
2016-2017. 
Skólinn er heilsueflandi grunn-
skóli og er með fleiri íþróttatíma en 
ætlast er til. Við skólann er ágætt 
íþróttahús með heilsurækt. Einherji, 
íþróttafélag, heldur uppi öflugu íþróttastarfi í byggðar-
laginu og góðir möguleikar eru á íþrótta- og einkaþjálfun 
samhliða íþróttakennslunni
Flutningsstyrkur og húsnæðishlunnindi eru í boði.

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is og aðstoðarskólastjóri   
í síma 8489768, sirra@vopnaskoli.is 
 
  Vopnafjarðarhreppur
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Sumar í
Strætó

Umsóknir skulu fylltar út og sendar inn á strætó.is 
Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2016

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

Finnst þér gaman að keyra stóra bíla og taka á móti fjölbreyttum hópi farþega?  
Þá er þetta starfið fyrir þig.
 
Strætó bs. óskar eftir þjónustuliprum og ábyrgum einstaklingum til sumarstarfa.
Starfið felst í akstri strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu og þjónustu við viðskiptavini. 
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-próf) og hreint sakavottorð
• Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Íslensku- og /eða enskukunnátta er æskileg

Starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. og Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Grænatún

Grunnskólar

· Skólaliði í dægradvöl í Kópavogsskóla

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

Velferðarráðuneytið auglýsir  
eftir sérfræðingi á skrifstofu  

heilbrigðisþjónustu.                        
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verk-
efni sem varða skipulag heilbrigðisþjónustu, 
sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila. 
Einnig eru á hennar sviði sjúkrahús, heil-
brigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðis-
þjónusta utan stofnana, hjúkrunar- og dvalar-
heimili, læknisfræðileg endurhæfing og  
sjúkratryggingar.

Starfið felst meðal annars í að fylgja eftir upp-
byggingu nýrra hjúkrunarheimila þar með tal-
ið  undirbúning áætlunargerðar og eftirfylgni 
vegna framkvæmda við hjúkrunarheimili. 
Í starfinu felast einnig samskipti við fram-
kvæmda-, eftirlits- og rekstraraðila hjúkrunar-
heimila auk annarra verkefna sem falla undir 
málefnasviðið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í verkfræði, byggingatæknifræði  
 eða önnur sambærileg menntun.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Þekking á sviði áætlanagerðar, stefnumót 
 unar og markmiðasetningar. 
• Þekking á greiningarvinnu og kunnátta í að  
 miðla upplýsingum með skýrum hætti.
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í  
 vinnubrögðum, auk hæfni til að taka virkan  
 þátt í teymisvinnu.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskipt 
 um. 
• Gott vald á íslensku og ensku, önnur tungu 
 málakunnátta er kostur. 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg. 

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf 
í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á 
öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Upp-
lýsingar um starfið veita Vilborg Ingólfsdóttir 
skrifstofustjóri (vilborg.ingolfsdottir@vel.is) 
og Guðrún Sigurjónsdóttir sérfræðingur (gu-
drun.sigurjonsdottir@vel.is) í síma 545 8100. 
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 fyrri störf skulu berast velferðarráðu-
neytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 
101 Reykjavík eða í tölvupósti á póstfangið 
postur@vel.is eigi síðar en 6. mars næst kom-
andi. Ráðið verður í starfið til 18 mánaða og 
er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Velferðarráðuneytinu, 6. febrúar 2016.

  

Óskum eftir að ráða í 
sumar í afleysingar fyrir:
•	 Hjúkrunarfræðinga

•	 Aðstoðarlækni

•	 Sjúkraliða

•	 Starfsfólk	í	umönnun

•	 Starfsfólk	í	félagsstarfi/Iðjuþjálfun

•	 Starfsfólk	í	borðsal	og	eldhús

•	 Starfsfólk	í	ræstingu

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	8.	mars	nk.	Allar	nánari	upplýsingar	og	
umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is	
og	heimasíðu	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Viltu vinna með okkur í sumar?

Á	Hrafnistuheimilunum	starfa	um	1.000	manns	og	algengt	að	sama	sumarstarfsfólkið	komi	til	starfa	ár	
eftir	ár.	Einnig	er	talsvert	um	að	ungt	fólk	hefji	störf	í	sumarafleysingum	og	vinni	með	skóla	á	veturna	og	
fari	síðan	í	heilbrigðistengt	nám.	
		
Á	Hrafnistuheimilunum	er	boðið	upp	á	heimilislegt	umhverfi	og	góðan	starfsanda	auk	þess	sem	lögð	er	
áhersla	á	faglega	þjónustu	við	heimilisfólkið.	Starfsfólki	gefst	þar	ómetanlegt	tækifæri	til	að	afla	sér	reynslu	
og	kynnast	starfi	á	sviði	öldrunar.

Einnig	gefst	hjúkrunar-,	lækna-	og	sjúkraliðanemum	þar	kostur	
á	að	nýta	þær	kenningar	og	starfsaðferðir	sem	þeir	hafa	lært	í	
náminu	og	með	því	lagt	sitt	af	mörkum	til	að	auka	lífsgæði	
heimilismanna	og	efla	starf	Hrafnistuheimilanna.				

Hæfniskröfur:

• Góð færni í samskiptum
• Sjálfstæði og stundvísi
• Jákvæðni og metnaður í starfi
• Góð íslenskukunnátta
• 18 ára aldurstakmark

Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu Hafnarfirði, Reykjavík, Kópavogi og í Reykjanesbæ. 

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Ísland



Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Traust 
veitukerfi 
bætir lífið
Vilt þú vinna í hópi 
sem færir fólki hita, 
rafmagn og vatn?

Við leitum að starfskrafti sem er:
• Jákvæður og lipur í samskiptum
• Vandvirkur, röskur og úrræðagóður
• Hefur ánægju af útivinnu í öllum veðrum
• Réttindi á vinnuvélar eru kostur

Eingöngu er tekið á móti umsóknum 
á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ 
þar sem nánari upplýsingar um starfið 
er að finna. Nánari upplýsingar veitir 
Bjarni Líndal Snorrason, netfang 
bjarnis@veitur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 
2016. Æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Bæði konur og karlar eru hvött til að 
sækja um starfið.

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

 

Við leitum að kröftugum 
starfsmanni í fjölbreytt verk 
í lagnakerfum hitaveitu, 
vatnsveitu og rafveitu.

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sér 
um rekstur hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu 
á þjónustusvæði fyrirtækisins.
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Nánari upplýsingar á  rsk.is

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Bókari - Reykjavík
Bókari hefur umsjón með bókhaldi ríkisskattstjóra, en stofnunin notar Oracle viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni 
eru bókun reikninga sem og uppgjör og afstemmingar ýmis konar tengd bókhaldi. Þá sér bókari um móttöku og 
úrvinnslu reikninga sem berast, bæði á pappír og rafrænt. Ennfremur hefur hann samskipti við aðrar stofnanir og 
viðskiptavini varðandi bókhald og sinnir ýmsum minni verkefnum sem upp koma í daglegum rekstri.

Hæfnikröfur
•   Menntun í viðskiptafræði eða viðurkenning frá atvinnuvega- og nýsköpunar    ráðuneytinu  

sem viðurkenndur bókari.
•   Reynsla af færslu viðamikils bókhalds og afstemmingum.
•   Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfileika og getu til að vinna hratt og vel undir 

álagi.
•   Góð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
•   Sjálfstæði í vinnubrögðum.
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
•   Góð tölvukunnátta og færni í helstu notendaforritum.

Skatteftirlit - Reykjavík
Öflugur og jákvæður einstaklingur hefur nú tækifæri til að ganga til liðs við eftirlitssvið ríkisskattstjóra. Starfið 
felst í að yfirfara gögn og upplýsingar um skattskil lögaðila og einstaklinga í þeim tilgangi að greina mögulegt 
umfang vantalinna skattstofna, ásamt því að endurákvarða opinber gjöld ef það á við.

Hæfnikröfur
•   Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði.
•   Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum og almennri skattframkvæmd æskileg.
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Lipurð í mannlegum samskiptum.
•   Góð almenn tölvukunnátta.

Einstaklingssvið - Egilsstaðir
Á starfsstöð ríkisskattstjóra á Egilsstöðum er unnið við verkefni tengd álagningu einstaklinga. Nú er tækifæri 
fyrir metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling að slást í hópinn en um fjölbreytt verkefni er að ræða er tengjast 
m.a. álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál ásamt öðru er tengist skattskilum ein-
staklinga og nærþjónustu.

Hæfnikröfur
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika og getu til að vinna undir álagi.
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi.
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli.
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta er kostur.
•   Góð almenn tölvukunnátta.

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að 
fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.  Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, 
jákvæðni og samvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2016 og verður öllum umsóknum svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. Nánari upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna 
Guðmundsdóttir í síma 442 1151. 

Spennandi störf  
á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu og fékk  UT-verðlaun 
SKÝ 2016 fyrir framúrskarandi framlag á sviði upplýsingatækni. Helstu verkefni 
embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda  
lögbundnar skrár. Að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri 
eða skemmri tíma, nú síðast leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og 
ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið. 
Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti,  
tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.
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Sumarstörf 2016

Matreiðslumenn
Uppvask
Aðstoðarfólk í eldhús
Þjónusta í sal
 • Lágmarksaldur 18 ár

Salt Café & Bistro, 
Egilsstöðum

Tekið er á móti umsóknum með 
ferilskrá á  salt@701hotels.is

Nánari upplýsingar veittar 
í tölvupósti og í síma 859-2403

Fjallsárlón ehf. óskar eftir starfsfólki

Siglt er með ferðamenn um Fjallsárlón í Öræfum. 
Siglarar óskast. Einnig fólk í afgreiðslustörf þ.m.t. 
vegna veitingastarfsemis. Gisting í boði. 
 
Umsókn óskast send á info@fjallsarlon.is. S: 666 8006

Join us in solving the airline  
industry’s biggest data  
challenges!

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Tel. +354 525 9100
sabreairlinesolutions.com

Applications should be sent to  
rek.info@sabre.com by March 7, 2016  

Visit our website at www.sabre.com to learn more 
about our company. We take pride in providing a work 
environment that fosters innovation, collaboration, 
healthy work-life balance and a start-up culture.

Project Manager in IT
Sabre® Iceland is looking for an experienced IT Project manager to join our team. Your  
main responsibilities will be to manage and drive customer delivery projects of our flagship 
product Sabre Intelligence Exchange™ to many of the leading airlines around the world. 
Sabre Intelligence Exchange is the airline industry’s first and only real-time data integration 
and analytics platform. The platform serves as the IT foundation to over 50 airlines around 
the world, to build innovative apps and optimize their business.

 

QUALIFICATIONS
• The ability to handle multiple projects in parallel

• Experience with managing projects with global teams

• Skilled at managing operational type projects

• Strong communication skills in English

• BSc/MSc degree in project management, engineering or 
computer science

• Certification in IPMA/PRINCE/PMP/SCRUM is preferable

• +2-3 years’ experience in managing projects

 

RESPONSIBILITIES
• Project management and execution of IT projects from 

initiation through to delivery

• Plan and manage project schedules and budget

• Risk management and reporting to senior management

• Facilitate any activities necessary to ensure project 
completion

• Work with managers to verify project progress, monitor 
resource allocation and remove bottlenecks/obstacles
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. 
Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. 

Samskip óska eftir kraftmiklu sumarstarfsfólki í fjölbreytt störf á öflugum vinnustað, sem mun skila 
starfsmönnum lærdómsríkri reynslu sem nýtist til framtíðar.

Störfin eru í vöruhúsum okkar, í frystivörugeymslu, 
á bílavelli, skipaafgreiðslu og störf bílstjóra í akstur 
flutningabíla.

Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k.tvo 
og hálfan mánuð.

Starfsmenn Samskipa þurfa að hafa metnað til að takast á 
við krefjandi verkefni og ná framúrskarandi árangri.

· Gerð er krafa um sterka öryggisvitund,  
 góða ástundun og samviskusemi    
·  Starfsmenn skulu búa yfir lipurð í þjónustu  
 og samskiptum

· Starfsmenn verða að hafa náð 18 ára aldri  
 og hafa hreina sakaskrá

> Sumarstörf á athafnasvæði Samskipa

Áhugasamir, konur jafnt sem karlar, eru hvattir til að sækja um sem fyrst.   Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað. Athugið að starf bílstjóra krefst meiraprófs og ADR réttindi eru kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2016 

Eingöngu er tekið á móti umsóknum í gegnum vefsíðu okkar www.samskip.is og óskað er eftir að ferilskrá fylgi umsókn.

Snillingur óskast á gott heimili!
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Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  •  516 6000  •  veitur.is

Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur og sér um rekstur 
hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins.

Vilt þú leiða öflugan hóp sem veitir fólki 
hita, rafmagn, vatn og fráveitu?

Eingöngu er tekið á móti umsóknum á ráðningavef Veitna, starf.or.is/veitur/ 
þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. Nánari upplýsingar 
veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi, netfang starf@veitur.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2016.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

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

Við leitum að leiðtoga með frumkvæði og þjónustulund til að fara fyrir 
hópi reynslumikilla starfsmanna í rekstri veitukerfa. Forstöðumaður 
rekstrar er hluti af stjórnendateymi Veitna og ber ábyrgð á daglegum 
rekstri einingarinnar. 
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Starfs- og ábyrgðarsvið
•  Leiða og styðja öflugan hóp 
   starfsmanna
•  Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri 
   veitukerfa
•  Ábyrgð á áætlanagerð
•  Framfylgd stefnu og framtíðarsýnar

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Háskólapróf úr tæknigreinum 
   s.s. verk- eða tæknifræði
•  Stjórnunarreynsla 
•  Reynsla af rekstri 
•  Þekking á orku- og 
   veitukerfum kostur

Forstöðumaður

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir bílstjórum og lagerstarfsmönnum:

Bílstjóra- og lagerstörf

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli eru æskileg 
fylgigögn. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Öllum umsóknum svarað.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Útreikningur framlaga sjóðsins ásamt öðrum verk-
efnum á málefnasviði sjóðsins og skrifstofu mann- 
réttinda og sveitarfélaga.

Hæfnikröfur 
· Háskólamenntun á sviði viðskipta eða hagfræði 

eða sambærilegt 

· Framhaldsmenntun á líkum sviðum 

· Góð þekking á málefnum sveitarfélaga æskileg 

· Góð reynsla af vinnu með fjárhagsupplýsingar 

· Mjög góð kunnátta í excel bæði til öflunar og
 úrvinnslu upplýsinga og gerð líkana 

· Góð íslenskukunnátta og hæfni í framsetningu 
upplýsinga 

· Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt, 
 sem og í hóp 

· Þjónustulund, jákvæðni og góð hæfni 
 í samskiptum 

· Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
Ráðuneytið hvetur konur jafnt sem karla til að 
sækja um. Öllum umsóknum verður svarað  
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknum skal skila rafrænt á vef ráðuneytisins, 
innanrikisraduneyti.is, undir Laus störf. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til 
ráðuneytisins. Athygli er vakin á því að umsóknir 
munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út. Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur 
er framlengdur til og með 22. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar veitir Guðni Geir Einarsson 
gudni.g.einarsson@irr.is.

Staða sérfræðings hjá 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga

Innanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða sérfræðing til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.

Innanríkisráðuneytið
Sölvhólsgötu 7
101 Reykjavík
Sími 545 9000
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Upplýsinga- og alþjóðafulltrúi Ríkisendurskoðun Reykjavík 201602/274
Sérfræðingur Hafrannsóknarstofnun Reykjavík 201602/273
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201602/272
Hjúkrunarfræðingur LSH, vísindarannsóknin SENATOR Reykjavík 201602/271
Verkefnastjóri/gæðastjóri LSH, geðsvið Reykjavík 201602/270
Forstöðumaður skrifstofu fjármála Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201602/269
Lögreglumenn, sumarafleysing Lögreglustjórinn á Suðurlandi Suðurland 201602/268
Bókari Ríkisskattstjóri Reykjavík 201602/267
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Egilsstaðir 201602/266
Sérfræðingur, skattaeftirlit Ríkisskattstjóri Reykjavík 201602/265
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun Ríkisskattstjóri Reykjavík 201602/264
Hjúkrunarfr. og sjúkral., sumarafl. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðb.svæðið 201602/263
Starfsm. í mötuneyti, sumarafl. Landgræðsla ríkisins Gunnarsholt 201602/262
Verkefnisstjóri HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201602/261
Dósent í öldrunarhjúkrun HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201602/260
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201602/259
Aðstoðarmatráður/aðst.maður Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201602/258
Sjúkraliðar LSH, endurhæfingardeild aldraðra Reykjavík 201602/257
Hjúkrunarfræðingar LSH, endurhæfingardeild aldraðra Reykjavík 201602/256
Læknar í starfsnám LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201602/255
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201602/254
Skjalavörður - ritari Ríkisendurskoðun Reykjavík 201602/253
Fangaverðir, sumarafleysing Fangelsismálastofnun Eyrarbakki 201602/252
Kerfisstjóri Mannvirkjastofnun Reykjavík 201602/251
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201602/250
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201602/249
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/248
Yfirtalmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201602/247
Hjúkrunarfræðingur LSH, Heimahlynning Reykjavík 201602/246
Hjúkr.fræðingur í útskriftarteymi LSH, flæðisdeild Reykjavík 201602/245
Læknanemar, sumarstörf LSH, röntgendeild Reykjavík 201602/244
Sjúkraliði LSH, birgðastöð Reykjavík 201602/243
Sérfr., stefnumótun og fjármál Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201602/242
Stjórnarráðsfulltrúi Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201602/241
Verkefnastjóri HÍ, Læknadeild Reykjavík 201602/240
Verkefnastjóri HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201602/239
Verkefnastjóri HÍ, Hjúkrunarfræðideild Reykjavík 201602/238
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/237
Starfsm. í aðhlynningu, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/236
Hjúkrunarnemar, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/235
Sjúkraliði, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/234
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/233
Starfsmaður, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/232
Starfsmaður í eldhús, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201602/231

Laugavegur / Smáralind / Kringlan

Elskar þú skartgripi og úr?
Við hjá Jóni og Óskari erum að leita að starfsfólki í úra- 
og skartgripaverslunum okkar.

Í boði er:
•	 Hlutastarf	með	dag-	og/eða	helgarvöktum
•	 Vinna	í	líflegu	umhverfi	með	skemmtilega	vöru

Hæfniskröfur:
•	 Þjónustulund
•	 Góð	samskiptahæfni
•	 Heiðarleiki	í	starfi
•	 Samviskusemi
•	 Reynsla	af	afgreiðslustörfum	æskileg

Jón	og	Óskar	er	ein	stærsta	og	glæsilegasta	úra-	og	 
skartgripaverslun	landsins	og	rekur	verslanir	við	
Laugaveg,	í	Smáralind	og	Kringlunni.
Umsókn	ásamt	ferilskrá	óskast	send	á	netfangið	
info@jonogoskar.is fyrir 29. febrúar.

Fjármálastjóri 
Íþróttafélags Reykjavíkur

Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) auglýsir eftir fjármálastjóra.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar n.k. 
Umsóknir berist á netfangið ir@ir.is eða í ÍR-heimilið 
Skógarseli 12, 109 Reykjavík 
merktar ,,fjármálastjóri“.

Meginhlutverk fjármálastjóra ÍR:
• Umsjón og skipulag fjármála aðalstjórnar ÍR og  
 deilda þess.
• Eftirlit, þjónusta og leiðbeiningar með fjármálum  
 deilda ÍR.
• Umsjón með færslu bókhalds félagsins og deilda þess.
• Launaútreikningar og útborgun launa.
• Gerð ársreikninga fyrir aðalstjórn félagsins og  
 deildir þess.
• Áætlanagerð og samningagerð.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi.
• Þekking á bókhaldskerfinu Dynamics NAV. 
• Þekking á fjármálaumsjón fyrir deildaskipt íþróttafélag.
• Framúrskarandi hæfileikar í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af þátttöku í félagsstarfi.
• Metnaður til að ná árangri.

Nánari upplýsingar:
Þráinn Hafsteinssson íþróttastjóri ÍR í síma 863 1700,  
587-7080 eða með tölvupósti thrainn@ir.is
ÍR-heimilið, Skógarseli 12, 109 Reykjavík

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



Sjúkraliði óskast til starfa við heimahjúkrun í 
öryggisíbúðum Eirhamra.

Nánari upplýsingar veita: 
Kristjana Gígja deildarstjóri í síma 897 7054 eða 860 7400 
og Edda Björk Arnardóttir mannauðsstjóri í síma 522 5700.
Umsóknir má einnig senda rafrænt á kristjana@eir.is 
og edda@eir.is

 Eir hjúkrunarheimili
 Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
 Sími 522 5700

Sjúkraliði óskast 
á Eirhamra

Staða ráðgjafa á sviði máls og læsis

Skóla- og frístundasvið

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

 Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir laus til umsóknar störf þriggja ráðgjafa á sviði máls og læsis.  Ráðgjafarnir 
munu starfa í nýju þekkingarteymi, Miðju máls og læsis,  sem mun heyra undir skóla- og frístundasvið og taka þátt í að móta og 
þróa starfsemina. Hlutverk Miðju máls og læsis er að veita ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og 
læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum,  grunnskólum  og í frístundamiðstöðum.  Ráðgjafarnir munu  einnig skipuleggja símenntun  á 
sviði máls og læsis fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.   

Stofnun Miðju máls og læsis er liður í innleiðingu tillagna Fagráðs um eflingu málþroska, lestrarhæfni og lesskilnings í leik- og 
grunnskólum og er einn af áhersluþáttum skóla- og frístundasviðs.  

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar og starfsemi Náms-
flokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Næsti yfirmaður ráðgjafa er skrifstofustjóri grunnskólahluta 
fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Taka	þátt	í	að	móta	og	þróa	þekkingarteymi	um	mál	og	læsi.
•	 Veita	starfsfólki	í	skóla-	og	frístundastarfi	ráðgjöf	og	stuðning		
 við að þróa markviss vinnubrögð til að efla málþroska og  
 læsi barna.
•	 Veita	ráðgjöf	um	virkt	tvítyngi,	kennslu	í	íslensku	sem	öðru			
 máli og málþroska- og lestrarvanda. 
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	starfsfólk	um	mál	og	læsi.
•	 Skipuleggja	og	annast	fræðslu	fyrir	foreldra	í	samstarfi	við		
 starfsfólk í skóla- og frístundastafi.
•	 Samstarf	við	sérfræðiþjónustu	skóla	á	þjónustumiðstöðvum.	

Hæfniskröfur
•	 Leyfi	til	að	nota	starfsheitið	leikskólakennari	og/eða	grunn	- 
 skólakennari eða háskólapróf á sviði málþroska og læsis. 
•	 Háskólamenntun	á	framhaldsstigi	æskileg.	
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum	í	leik-	eða	 
 grunnskóla æskileg.
•	 Reynsla	af	verkefnum	varðandi	mál	og	læsi.
•	 Reynsla	af	ráðgjöf	við	leikskóla,	grunnskóla	eða	 
 frístundastarf æskileg. 
•	 Góð	íslenskukunnátta	og	hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti.
•	 Lipurð	og	sveigjanleiki	í	samskiptum.
•	 Frumkvæði	í	starfi	og	skipulögð	vinnubrögð.

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

Umsókn	fylgi	greinargerð	í	stuttu	máli	um	þekkingu	og	reynslu	af	vinnu	með	mál	og	læsi,	yfirlit	yfir	nám	og	fyrri	störf,	leyfisbréf	
leikskólakennara	og	/eða	grunnskólakennara	ef	við	á,	upplýsingar	um	framsækin	verkefni	sem	umsækjandi	hefur	leitt	eða	tekið	
þátt í og annað er málið varðar. 

Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní 2016  en um er að ræða tímabundið starf til tveggja ára. Umsóknarfrestur er til 13. mars nk.  

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	viðkomandi	stéttarfélags.		

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Dröfn	Rafnsdóttir,		verkefnastjóri,	og	Guðlaug	Sturlaugsdóttir,	skrifstofustjóri	grunnskólahluta	
fagskrifstofu, í síma 411 1111.  Netföng: drofn.rafnsdottir@reykjavik.is / gudlaug.sturlaugsdottir@reykjavik.is 

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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Nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
hi.is/laus_storf

www.hi.is

SPENNANDI STÖRF 
Í STJÓRNSÝSLU 
HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐS

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Hofsstaðaskóli
 • Myndmenntakennari
 
Leikskólinn Holtakot
 • Leikskólakennari eða starfsmaður 
  með aðra uppeldismenntun

Ísafold
 • Hlutastörf í aðhlynningu og 
  félagsstarfi
 • Hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarnemar, 
  sjúkraliðar og starfsmenn í 
  aðhlynningu óskast til sumarstarfa

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

Sumarstörf hjá Flugþjónustunni
Meiraprófsbílstjóri

Bílstjóri með CE réttindi óskast við 
 áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli. 

 ADR réttindi eru kostur.

Afgreiðsla einkavéla
Starfsmaður óskast í afgreiðslu einkavéla með 

tilfallandi verkefnum á Reykjavíkurflugvelli. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu úr flugi 

og geti byrjað í þjálfun sem fyrst. 

Umsóknarfrestur til og með 1.mars
Ferilskrá sendist á: jobs@birk.is

STARFSSVIÐ:
n  Sala og innkaup varahluta
n  Tilboðsgerð
n  Greining viðskiptatækifæra
n  Þjónusta við erlenda viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR: 
n  Menntun sem nýtist í starfi
n  Áhugi á flugstarfsemi
n  Góð enskukunnátta
n  Góð tölvukunnátta
n  Lögð er rík áhersla á sjálfstæð  
 og öguð vinnubrögð 

Nánari upplýsingar veita: 
Einar Már Guðmundsson I einarmg@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út eigi 
síðar en 25. febrúar 2016 á vefsíðunni:  
www.icelandair.is/umsokn 

SÖLUSTJÓRI
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ITS, tækniþjónusta Icelandair á Keflavíkurflugvelli, leitar að öflugum liðsmanni til að starfa  
í varahlutadeild fyrirtæksins. 

Við leitum að jákvæðum og áhugasömum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi. 
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi samskiptahæfileikum og geta unnið sem hluti af heild í 
síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Ölgerðin leitar að öflugum og jákvæðum 
meiraprófsbílstjóra í dreifingu.
 
Ölgerðin rekur 15 bíla dreifikerfi ásamt 
úthýstum leiðum.

•  Dreifing og afhending pantana
•  Samskipti við viðskiptavini
•  Tilfallandi störf sem tilheyra dreifingu

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk. 
Sótt er um á heimasíðu Ölgerðarinnar: http://umsokn.olgerdin.is

•  Aldur 25+
•  Hreint sakavottorð
•  Meirapróf + trailer-réttindi
•  Íslenskukunnátta
•  Sjálfstæði, frumkvæði og stundvísi
•  Líkamleg hreysti, snyrtimennska og 
   geta til að vinna undir álagi
•  Samviskusemi, þjónustulund og jákvæðni

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ

HÆFNISKRÖFUR

Innflutningsfyrirtæki/heildsala
leitar að starfsmanni í lager- og sölustörf, útkeyrslu og áfyllingu 
í verslanir. Leitað er að áreiðanlegum og duglegum einstaklingi 
sem jafnframt býr yfir góðri íslensku/ enskukunnáttu, almennri 

tölvufærni og stundvísi. Ökuréttindi nauðsynleg. 
Umsóknir/ferilskrá sendist á netfangið matvorur@gmail.com
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Til sölu:  
Eignir og rekstur þvottastöðvar
Skiptastjóri þrotabús Bónax ehf. auglýsir hér með 
til sölu allar eignir og rekstur félagsins að Splass 

þvottastöðinni að Hagasmára 2 í Kópavogi. 

Nánari upplýsingar veitir Bjarki Þór Sveinsson  
í gegnum  tölvupóstfangið bjarki@msr.is  

eða í síma 571-5400. 

Tilboð skulu berast í gegnum netfangið  
fyrir kl. 12:00 föstudaginn 26. febrúar TIL SÖLU

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

Tilboð óskast í fasteignina Hringbraut 48, 
2. hæð, Reykjavík.

20134 - Hringbraut 48, 2. hæð. 
Um er að ræða 4. – 5. herbergja íbúð í fjórbýlishúsi, 
samtals 142,5 m², byggð árið 1937. 
Brunabótamat er kr. 30.350.000,- og fasteignamat er kr. 
41.400.000,- skv. Þjóðskrá Íslands – fasteignaskrá.

Íbúðin skiptist í gang, stofu í tveimur hlutum sem hægt 
er að loka á milli, þrjú herbergi, eldhús og baðherbergi. Í 
kjallara er 25,2 m² herbergi. Ekki er full lofthæð í kjallara. 
Íbúðin þarfnast þó nokkurrar endurnýjunar og komið er að 
viðhaldi á eigninni allri. Eigandi þekkir ekki vel til ástands 
eignarinnar og mikilvægt er að bjóðendur kynni sér ástand 
hennar. Staðsetning er mjög góð, stutt frá miðbæ Rey-
kjavíkur.
 
Húseignin er til sýnis þriðjudaginn 23. febrúar milli kl. 11 
og 13 og fimmtudaginn 25. febrúar milli kl. 12 og 14. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja 
frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu 
á tilboðseyðublaði. Gögnin eru einnig aðgengileg á vef 
Ríkiskaupa http://www.rikiskaup.is
 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 8. mars 
2015 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska.

Lagning Ljósleiðara 
í Húnaþingi vestra

Beiðni um upplýsingar (RFI) 

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Húnaþingi vestra, sem 
veita á öruggt netsamband í sveitarfélaginu. Gert er ráð 
fyrir að tengja öll lögbýli í sveitarfélaginu, og að eigendum 
frístundahúsa og fyrirtækja  standi til boða að tengjast 
ljósleiðara.

Gert er ráð fyrir að öllum þjónustuveitum verði heimilað 
að bjóða þjónustu sína á ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

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

Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu uppfylla tilteknar 
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa og raunhæfa 
verkáætlun. 

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Húnaþings 
vestra á netfangið skrifstofa@hunathing.is fyrir kl. 12:00 
þann 11. mars.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  
gudny@hunathing.is  
Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir 
Húnaþing vestra né þá sem sýna verkefninu áhuga.

Sveitarstjóri

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.

 

20254 Transformers
Rikiskaup on behalf of Isavia ohf, requests tenders for the 
supply of Transformers for Keflavik International Airport.
 
The Transformers consists of:
 
• Three (3) 1600 kVA 11/0.42 kV, Dyn11, oil-immersed,  
 sealed tank transformers, with off-load tap changers  
 ±2 x 2,5%.
• Six (6) 500 kVA 11/0.42 kV, Dyn11, oil-immersed, sealed  
 tank transformers, with off-load tap changers ±2 x 2,5 %.
 
Further information can be found in the Tender documents 
that will be available at www.rikiskaup.is no later than 
24th of February 2016.
 
Opening of tenders/deadline for submitting tenders will be 
at Rikiskaup, Borgartun 7c, 105 Reykjavik, 17th of March 
2016 at 11:00.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Viðbygging	Sundhöll	Reykjavíkur	–	Pípulagnir,		
	 útboð nr. 13642.

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

VIÐ BYGGJUM TIL FRAMTÍÐAR BYGG I N GAV ER K TA K A R

TRÉSMIÐIR
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir að ráða góða 
trésmiði til starfa innanlands, bæði launþega og verktaka.  
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar gefur Jens Sandholt, sími 896 6621  
og netfang  jens@skjanni.com

Útboð
Málun

Vefarastræti 8 – 14 og Vefarastræti 16 - 22 

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir  
tilboðum í  málun, í verkið Vefarastræti 8 – 14 og  

Vefarastræti 16 – 22 í Mosfellsbæ.

Verkið skal vinnast á tímabilinu 
september 2016 – október 2017.

Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með 
mánudaginum 22. febrúar.  Tengiliður Sævar Þorbjörns-

son, sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.is

Tilboð verða opnuð fimmtudaginn 3. mars, 
kl. 13:00 hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf. 

Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Samtök iðnaðarins
www.si.is

Útboðsþing
Verklegar framkvæmdir 2016

GRAND HÓTEL REYKJAVÍK 

Föstudaginn 26. febrúar kl. 13.00 – 16.40

Kynntar verða fyrirhugaðar framkvæmdir 
allra helstu opinberra framkvæmdaaðila

Skráning á www.si.is



| AtvinnA | 20. febrúar 2016  LAUGARDAGUR22

Útsýnis og veitingastaðurinn                     
Hafið Bláa er auglýstur til leigu.

Veitingastaðurinn Hafið Bláa auglýsir eftir aðila 
sem vill leigja rekstur veitingastaðarins.

Upplýsingar í tölvupósti; hraun@islandia.is 
og í s. 8977467 Þórhildur & 8920367 Hannes

Auglýsir framboðsfrest
Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest 
vegna kosningar  hluta stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið 
2016-2018. 

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára 
samkvæmt 10. gr. laga félagsins. Um er að ræða formann 
og gjaldkera auk sex meðstjórnenda.  Þá skal kjósa tvo 
skoðunarmenn reikninga fyrir kjörtímabilið og einn vara-
mann. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á 
skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 22. febrúar 
2016. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir kl. 
16.00 föstudaginn 29. febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

                  

                                                         Kjörstjórn  Eflingar-stéttarfélags

Aðalskipulag Akureyrar 
2018-2030 

Skipulagslýsing

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samþykkti þann  
16. febrúar sl. að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Aðalskipu-
lag Akureyrar 2018-2030 í samræmi við 30. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Skipulagslýsingin liggur frammi í þjónustuanddyri Ráðhúss 
Akureyrar og er aðgengileg á heimasíðu skipulagsdeildar: 
www.akureyri.is/skipulagsdeild. 

Kynningarfundur verður haldinn í Ráðhúsi Akureyrar í  
bæjarstjórnarsal á 4. hæð, fimmtudaginn 3. mars kl. 17:00 
og eru allir velkomnir.

Ábendingum er hægt að koma á framfæri skriflega til skipu-
lagsdeildar í Ráðhúsi Akureyrar, Geislagötu 9, 600 Akureyri 
eða á netfangið: skipulagsdeild@akureyri.is fyrir 17. mars 
2016. 

Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á 
fundi sínum þann 12. febrúar að auglýsa breytingu á  
deiliskipulagi við Skaftafell. 

Markmið deiliskipulagstillögunar er að bregðast við 
aukinni aðsókn akandi ferðamanna með því að fjölga 
bílastæðum á svæðinu og auka umferðarstýringu. Aðlaga 
staðsetningu byggingarreita að breyttri staðsetningu 
bílastæða. Einnig að aðgreina tjaldsvæðisumferð frá 
annarri umferð á svæðinu.                                   
Deiliskipulagstillagan ásamt greinargerð verður til 
kynningar í ráðhúsi sveitarfélagsins Hafnarbraut 27, 780 
Höfn á opnunartíma frá og með 22. febrúar  til og með 4. 
apríl 2016 og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefin kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur 
til að skila athugasemd er til 5. apríl 2016 og skal skilað 
skriflega á bæjarskrifstofur Sveitarfélagsins Hornafjarðar, 
Hafnarbraut 27, 780 Höfn eða á netfangið 
skipulag@hornafjordur.is
Gunnlaugur Róbertsson, skipulagsstjóri

Auglýsing vegna breytingu á 
deiliskipulagi við Skaftafell

kopavogur.is

Fífuhvammsland, vesturhluti, breikkun Lindarvegar, breytt deiliskipulag. Mál nr. 1002115

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Umhverfissviðs Kópavogs að breyttu deiliskipulagi  
Fífuhvammslands, vesturhluta. Í breytingunni felst breikkun Lindarvegar um eina akrein frá Bæjarlind að Fífuhvammsvegi.  
Lega göngu og hjólastíga, mana og hljóðveggja breytist. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 dags. 18. janúar 2016. Með tillögunni fylgir umhverfisskýrsla dags. 18. janúar 2016. 
Nánar vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til  
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 20. febrúar 2016. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins,  
www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs,  
Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 11. apríl 2016. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, 
teljast samþykkir tillögunni.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um skipulag í Kópavogi.

Íslensk-ameríska félagið 
auglýsir styrki fyrir  

skólaárið 2016 – 2017
Thor Thors styrkir til háskólanáms  

í Bandaríkjunum.   

Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til 
fyrstu gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambæri-
legri gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkj-
unum. Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum 
sem hafa staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum 
háskóla. 

Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun um-
sóknarinnar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.   
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum um-
sækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir  
verið 3.500-5.000 bandaríkjadalir.

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram. 

Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is eigi 
síðar en 1. apríl 2016. 

HÚSNÆÐI MEÐ VISTARVERUM 
FYRIR ALLT AÐ 100 HÆLISLEITENDUR 

ÓSKAST TIL LEIGU 
FYRIR ÚTLENDINGASTOFNUN

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

20262 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir Útlendingastofnun fyrir vistarverur hælis-
leitenda. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. 
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á leigu til 12 
mánaða með möguleika á framlengingu til 12 mánaða.
 
Leitað er að húsnæði fyrir allt að 100 einstaklinga. Um er 
að ræða 40 - 60 herbergi fyrir 1 – 2 einstaklinga og 8 - 10 
íbúðir fyrir 2 – 4 einstaklinga. Miða skal við að u.þ.b. 40 
- 50 einstaklingar verði á sama stað. Til staðar skal vera 
lokað rými fyrir öryggisvörð og eftirlitskerfi.
 
Gerð er krafa um að húsnæði sé á höfuðborgarsvæðinu 
eða nálægum sveitarfélögum þó eigi fjær en um 50 km 
frá Reykjavík (miðbær). Húsnæði skal vera í göngufæri 
við matvöruverslanir/verslanir og grunnskóla og nálægt 
almenningssamgöngum þannig að íbúar geti auðveld-
lega nálgast ýmsa afþreyingu s.s. bókasöfn, sundstaði 
o.fl.
 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla er aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is.
 
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til 
leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrir-
hugaðri starfsemi, afhendingatíma, staðsetningu og 
aðkomu.
 
Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20262 skulu sendar á 
netfangið ¬ utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef 
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út fimmtudaginn 
25. febrúar 2016, en svarfrestur er til og með mánu-
dagsins 29. febrúar.
 
Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík, eigi síðar en kl. 12:00 fimmtudaginn 3. mars 
2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20262 – Leiga á húsnæði fyrir 
vistarverur hælisleitenda.
 
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr. a. lið 1. mgr. 
6. gr.
 
Tilboðsgögn skulu m.a. innihalda upplýsingar um:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við  
 á með tilliti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í  
 nálægum byggingum – einnig með tilliti til  
 öryggissjónarmiða. 



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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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. 
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Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf óska eftir tilboðum í verkið:

Keflavíkurflugvöllur 
Endurnýjun flugbrauta 2016 og 2017

Útboð nr. V20239

Endurbæta skal þversnið flugbrauta á Keflavíkurflugvelli, 
leggja nýtt ídráttarrörakerfi fyrir hliðar- og brautarljós og  
gera undirstöður fyrir ný aðflugsljós og skilti.

Verkið felst í að fræsa og malbika báðar brautir Keflavíkur-
flugvallar, byggja upp nýjar hrað-aksturs¬brautir, grafa 
skurði og leggja ídráttarröralagnir með brautum og að að-
flugsljósum, fræsa fyrir lögnum inn í brautir og setja niður 
ídráttarrörabrunna og ljósakollur.

	 •	Gröftur	 65.000		m3
	 •	Fylling	 65.000		m3
	 •	Steypar	undirstöður	 130		stk
	 •	Malbiksútlögn	 700.000		m2
	 •	Malbik	 105.000		tonn
	 •	Fræsun	 420.000		m2
	 •	Ídráttarröraskurðir	 19.000		m
	 •	Fræsing	í	flugbrautir	 53.000		m
	 •	Ídráttarrör	 155.000		m
	 •	Jarðvír	 92.000		m

Opnun	tilboða	kl.	11:00	þriðjudaginn	15.	mars	2016	
hjá	Ríkiskaupum.

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaup  
www.rikiskaup.is eigi síðar en miðvikudaginn	24.02.2016.

Gamli barnaskólinn
á Sauðárkróki til sölu

www.skagafjordur.is

Sveitarfélagið Skagafjörður leitar eftir kaupendum að „gamla barnaskólahúsinu“ 
við Freyjugötu á Sauðárkróki. Húsið, sem byggt er árið 1946, er um 910 fermetrar 
að stærð að meðtöldum leikfimisal sem er um 150 fermetrar að grunnfleti. Lóðin 
sem húsið stendur á er um 4.500 fermetrar.

Skilyrði er að kauptilboði fylgi greinargerð um fyrirhugaða framtíðarnotkun kaupanda ásamt tímasettri 
framkvæmda- og fjárhagsáætlun. 

Sveitarfélagið mun setja sem skilyrði í kaupsamningi að vinnu við frágang húss að utan s.s. við þak, 
veggjaklæðningu, glugga, gler, útihurðir og lóð verði lokið innan tveggja ára frá undirritun kaupsamnings. 
Afsal verður gefið út eftir að fullnaðarfrágangi lóðar og hússins að utan er lokið.  

Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Frestur til að skila inn tilboðum er til 31. mars 2016 

Nánari upplýsingar gefa:
Ingvar Páll Ingvarsson    ipi@skagafjordur.is
Jón Örn Berndsen          jobygg@skagafjordur.is

Skriflegum tilboðum skal skilað á skrifstofu Sveitarfélagsins Skagafjarðar 
Skagfirðingabraut 17–21, 550 Sauðárkróki.

Ásta Pálmadóttir, sveitarstjóri
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kopavogur.is

ÚTBOÐ
GATNAGERÐ

Álfhólsvegur endurnýjun aðkomugötu
Kópavogsbær ásamt Veitur ohf, Mílu ehf. og Gagnaveitu 
Reykjavíkur óska eftir tilboðum í gatna – og holræsagerð og 
lagningu veitulagna  í aðkomugötu við Álfhólsveg 81 – 125.
Í verkinu felst að jarðvegskipta efsta hluta burðarlags 
götunnar, leggja hitaveitulagnir, vatnslagnir, rafmagnslagnir, 
fjarskiptalagnir og endurnýja slitlag götunnar.

Helstu magntölur eru:
 Lengd götu  400 m
 Jarðvegsskipti í götu  650 m³
 Skurðlengd veitulagna í götu 630 m
 Skurðlengd veitulagna innan lóðarmarka 650 m
 Strenglagnir raf- og fjarskiptalagnir  8.390 m
 Yfirborðsfrágangur götu 2.700 m²

Verkinu skal að fullu lokið 19. ágúst 2016.

Útboðsgögn verða seld  á kr. 5.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannborg 2  frá og með mánudeginum  
22. febrúar 2016.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 8. mars 2016 
fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

ÚTBOÐ
VÁTRYGGINGAR

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum 
í vátryggingar fyrir Kópavogsbæ og tengda 

aðila  2016 – 2019.
Um er að ræða eftirfarandi tryggingar:
Lög-  og samningsbundnar tryggingar:
•	 Brunatrygging	fasteigna
•	 Ábyrgðartrygging	ökutækja
•	 Slysatryggingar	launþega
Aðrar tryggingar:
•	 Kaskó	tryggingar	
•	 Slysatryggingar	barna	til	18	ára		 	
	 aldurs	í	skóla-	og	tómstundastarfi
•	 Ábyrgðartrygging	atvinnurekstrar
Útboðsgögn		verða	seld	í	þjónustuveri	
Kópavogs	Fannborg	2,	(1.	hæð	)	frá	og	með	
þriðjudeginum	23.	febrúar	2016	á		kr.	5.000	-.	

Tilboðum	skal	skila	á	sama	stað	fyrir		kl.	14:00,	
þriðjudaginn		8.	mars	2016		og	verða	þau	opnuð	
þar	í	viðurvist	þeirra	bjóðenda	sem	þar	mæta.

Save the Children á Íslandi



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

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Klukkurimi 17 - Glæsileg endaíbúð.

Virkilega falleg 101,5 fm. endaíbúð með svölum og sérinngangi. Íbúðin 
hefur verið þó nokkuð endurnýjuð að innan. M.a. skipt um gólfefni, 
stofan opnuð inn í eldhús, nýir skápar í forstofu og nýjar innréttingar 
á baði. Íbúðin er með gluggum í þrjár áttir og er afar vel skipulögð.  
Austursvalir út af stofu. Stutt er í leikskóla, barnaskóla, framhalds-
skóla og alla þjónustu. Verð 33,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 15.00 – 16.00

OPIÐ 

HÚS

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.

Vel skipulagðar og afar vandaðar um 143 fm. 3ja herbergja íbúðir í vandaðri nýbyggingu á góðum og grónum stað í Grafarvogi.  
Um er að ræða tveggja hæða nýbyggingu þar sem allar íbúðir eru með sérinngangi.  
Sér bílastæði fylgir hverri íbúð auk sérgeymslu í kjallara hússins.  
Hitalagnir eru í stéttum fyrir framan húsið.
• Allar innréttingar í íbúðinni eru sérsmíðaðar af RH innréttingum sem og innihurðir, sem eru hvít sprautulakkaðar og eru í yfirhæð.
• Stofurnar eru stórar, samliggjandi og með útgengi á svalir eða verönd.
• Tvö baðherbergi eru í íbúðinni.
• Íbúðunum er skilað fullbúnum að innan, án gólfefna, en votrými skilast þó flísalögð.

Um er að ræða mjög vandaðar íbúðir með sérinngangi í vönduðu litlu fjölbýlishúsi á grónum og góðum stað þaðan sem stutt er í alla 
þjónustu, s.s. verslanir, skóla, heilsugæslu og golfvöll. Byggingaraðili: SBJ eignir ehf.

Sóleyjarimi 13 - nýbygging
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir.

Sérlega glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús í Sjálandi í Garða-
bæ. Íbúðirnar eru frá 108,3 fm. upp í 189,3 fm.  og eru afhentar 
með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnási og vönduðum 
AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með tvennum svölum eða 
stórum timburveröndum og svölum. Stæði í bílageymslu fylgja 
öllum íbúðum.

Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. 

Um er að ræða 3ja hæða hús við Naustavör. Íbúðirnar eru 3ja og 
4ra herbergja frá 111,1 fm. upp í 153,9 fm. og verða með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækj-
um. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburver-
öndum. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum. Sjávarútsýni er úr 
flestum íbúðum. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar 
á baðherbergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Glæsilegt fjölbýlishús við Vindakór 10 – 12 í Kópavogi. Íbúðirnar 
sem eru 4ra og 5 herbergja eru frá 115,2 fm til 141,6 fm. Íbúðirnar 
eru innréttaðar með HTH innréttingum og vönduðum AEG eldhús-
tækjum og eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburver-
öndum. Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum.  
Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðher-
bergjum og þvottahúsum. 
Byggingaraðili er: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.

Mjög vandaðar og glæsilegar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja og eru frá 101,3 fm. upp í 
183 fm. Allar innréttingar verða  frá Brúnás, eikarhurðir frá Parka. 
Vönduð eldhústæki frá AEG og hreinlætistæki.  Íbúðirnar eru af-
hentar án gólfefna nema á baðherbergi og í þvottahúsi verða flísar. 
Innréttingar eru sérsmíðaðar, en óski kaupandi eftir breytinginum 
þurfa slíkar óskir að koma  fram tímanlega.
Byggingaraðili:  Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Langalína 28- 32, Garðabæ
Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir

Naustavör 8 og 12,  Kópavogi
Nýjar 3ja og 4ra herbergja íbúðir.

Vindakór 10 – 12, Kópavogi 
Nýjar 4ra og 5 herbergja íbúðir

Lundur 17 - 23, Kópavogi 
Nýjar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Opið hús sunnud. 21. feb. frá kl. 13:30 til 14:00

Opið hús sunnud. 21. feb frá kl. 12:30 til 13:00.

Opið hús sunnud. 21. feb. frá kl. 13:30-14:00

BREIÐAVÍK 5 - FALLEG 113,2 FM, 4RA 
HERB. ENDAÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI

VEL SKIPULAGT PARHÚS  
VIÐ HAFRAÞING 3 Í KÓPAVOGI

GLÆSILEG 3JA HERB. 109,3FM  
VIÐ KLUKKUVELLI 3.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

4ra herb. endaíbúð með sérinngangi við Breiðavík 5, í Víkurhverfi 
Grafarvogs.  Íbúðin skiptist í anddyri, rúmgott eldhús, opið inní borðstofu, 
stofu, útgengi út á suður svalir.  þrjú rúmgóð herbergi með skápum, 
rúmgott baðherbergi með flísum og baðkari. Þvottarhús innan íbúðar. 
Bílskúrsréttur, Verð: 38,4 milj. Allar uppl. veitir veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is

182 fm parhús við Hafraþing 3 í Kópavogi. Húsið er mjög skemmtilega 
skipulagt og er möguleiki á fjórum svefnh. Húsið er til afhendingar í apríl, 
tæplega tilbúið undir tréverk að innan og nær fullbúið að utan, sjá nánari 
skil á skilalýsingu húsins.  Tvö baðherbergi, rúmgóðar stofu og eldhús, 
bílskúr með góðri lofthæð og geymslu innaf. Stórir gluggar og björt eign, 
gólfhiti og fl. Verð: 54,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

109,3 fm endaíbúð 01-04 á efstu hæð í fallegu viðhalsdslitlu fjölbýlishúsi 
með lyftu við Klukkuvelli 3 í Hafnarfirði. Skemmtilegt skipulag og fallegar 
innréttingar og gólfefni. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt og er með miklu 
útsýni.  Allar innréttingar frá HTH, Innfeld halogenlýsing í flestum rýmum 
og gólfhiti í allri íbúðinni. Eikarparket er á öllum rýmum nema flísar á 
baðherbergi, eldhúsi, forstofugangi og þvottarhúsi.  Glæsilegt útsýni er 
til vesturs og suðurs úr íbúðinni. Verð: 33,4 milj. Allar uppl. veitir veitir 
Heiðar í s: 693-3356 eða á heidar@valholl.is

Síðumúla 27, S: 588-4477
Heiðar
Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is



NÝTT  -   Opið hús að Arnarási 13 (íb 102), Garðabæ 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 17:00 og 17:30     
75,5 ferm  | 2ja-3ja herb |  verð 32.900.000  |  uppl veir Þórey 

AÐEINS EITT HÚS EFTIR  -  Austurkór 123, Kópavogur 
Bókið skoðun í síma 690 3111        RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ 
149,3 ferm  |  Raðhús  |  verð 46.000.000  |  uppl veir Andri 

NÝTT  -  Opið hús að Hrauntungu 1, Hafnarfirði 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 13:00 og 13:30  
248,1 ferm  |  Einbýli | verð 69.900.000  |  uppl veir Andri 

TIL LEIGU -  Opið hús að Lindargötu 37 (íb 702), Rvík 
Laugardaginn 20. febrúar milli kl 15:00 og 15:30 
170 ferm  |  4ra herb |  verð TILBOÐ |  uppl veir Þórey  

Opið hús á Strikinu 4 (íb 220), Garðabæ 
Laugard 20. febrúar milli kl 16:00 og 16:30   60 ÁRA OG ELDRI 
95,2 ferm  |  2ja herb |  verð 36.500.000 |  uppl veir Þórey  

NÝTT  -  Opið hús að Setbergi 35a, Þorlákshöfn 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:30 og 17:00 
166,8 ferm  |  Parhús |  verð 24.900.000 | uppl veir Andri  

NÝTT  -  Opið hús að Klapparsg 1 (íb 501), Reykjavík 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:00 og 16:30    
108,9 ferm  |  4ra herb |  verð 54.900.000 | uppl veir Andri  

NÝTT  -  Blikahólum 6 (íb 202), Reykjavík 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 14:00 og 14:30   STÓR BÍLSKÚR 
167,4 ferm  |  4ra herb | verð 34.900.000 | uppl veir Andri  

NÝTT  -  Opið hús að Grensásvegi 56 (íb 4A) , Reykjavík 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 15:00 og 15:30     
63,5 ferm  |  2ja herb |  verð 26.900.000 |  uppl veir Þórey 

Opið hús að Örvasölum 1, Kópavogi 
Sunnudaginn 21. febrúar milli kl 16:00 og 16:30 
201 ferm  |  Einbýli |  verð 59.750.000 |  uppl veir Þórey  

GLÆSIEIGN Á EINNI HÆÐ  -  Haustakur 7, Garðabæ 
Bókið skoðun hjá mér í síma 690 3111      VÖNDUÐ EIGN  
267,6 ferm  |  Einbýli  |  verð 115.000.000 | uppl veir Andri 

TIL LEIGU -  Opið hús að Lyngás 1C (íb 309), Garðabæ 
Laugardaginn 20. febrúar milli kl 17:00 og 17:30 
116,1 ferm  |  5 herb |  verð TILBOÐ | uppl veir Þórey  
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Byggingarlóðir til sölu
BYGGINGARLÓÐ VIÐ KRINGLUNA

LAND Í HNOÐRAHOLTI GARÐABÆ

Tilboðsfrestur er til 16:00 4. mars 
 
Nánari upplýsingar og gögn afhenda:

Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali
Sími 824-9093
kjartan@eignamidlun.is 
 
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali
Sími 897-0634
throstur@miklaborg.isTIL SÖLU LAND Í HNOÐRHOLTI 

GARÐABÆ
50.000 fm byggingarland sem er ætlað undir 
íbúðar- og atvinnuhúsnæði.

Einstök staðsetning miðsvæðis á Höfuðborgar- 
svæðinu, stutt í alla þjónustu og góðar  
umferðaræðar liggja að svæðinu.

TIL SÖLU BYGGINGARLÓÐ VIÐ 
KRINGLUNA
Um er að ræða u.þ.b. 3.500  fm byggingarlóð við 
Kringluna 7 

Samþykkt byggingarmagn á lóðinni er 3.600 fm versl-
unar og skrifstofuhúsnæði auk 2.135 fm bílakjallara 
ásamt hlutdeild í sameiginlegum byggingarétti.

Óskað er eftir tilboðum í lóðina.

Sala fasteigna frá

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

Mjög falleg 133,7 fm endaíbúð á 5. hæð (efstu hæð) í lyftuhúsi við 
Þorragötu 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. 
Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali veitir nánari upplýsingar  
s: 861 8511.

Þorragata -  101 Rvík

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Afar glæsilegt og vel skipulagt 215,6 fm. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 20,0 
fermetra bílskúr á stórri og gróinni lóð í Fossvogi.  Húsið er teiknað af Guðmundi Kr. Guð-
mundssyni og hefur verið haldið nokkuð í upprunalegan stíl eignarinnar.  Skipulag hússins er 
frábært og mögulegt væri að hafa 5 svefnherbergi í húsinu. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum 
gluggum og fallegum arni. Lóðin er  skjólsæl með viðarverönd, tyrfðri flöt og háum trjágróðri.  
Hellulögð innkeyrsla og stéttar. Staðsetning eignarinnar er afar góð neðarlega í Fossvogi  
þaðan sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. 

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.

Helluland - Glæsilegt endaraðhús í Fossvogi 

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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Hvassaleiti 44
103 REYKJAVÍK

Sérlega falleg og björt efri sérhæð á 
eftirsóttum stað við Hvassaleiti 44. 
Eigninni fylgir 27 fm. studioíbúð sem 
gefur góða útleigu möguleika.

STÆRÐ: 208,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 6

    64.900.000

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Í námi til lögg.fasteignas

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir 
Löggiltur fasteignasali

  510 7900  
  thorunn@fastlind.is

OPIÐ HÚS    21. feb 14:00 – 14:30

www.vidskiptahusid.is - sími 566 8800  

Tískuvöruverslunin SOHO MARKET er til sölu

Um er að ræða verslun sem selur vinsælan 
tískuvarning.

Góð ársvelta og góðir vaxtamöguleikar.
Verslunin er staðsett í leiguhúsnæði á 
Grensásvegi í Reykjavík og húsnæðið  
hefur gott auglýsingagildi.

Tilvalin kaup fyrir kraftmikla einstaklinga  
sem vilja skapa sér sína eigin vinnu.

Góður sölutími framundan og ágæt 
lagerstaða.

Grensásvegur 16 • Sími: 553 7300

Áhugasamir sendið fyrirspurn á:

Tengiliður olafur@vidskiptahusid.is  gsm 8227988

OPIÐ HÚS LAUGADAGINN 3. OKTÓBER FRÁ 14:30 TIL 15:00
535 1000 
stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS MILLI 13.00 OG 14.00 
SUNNUDAGINN 21. FEB. N.K.

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í 
101 REYKJAVÍK
LINDARGATA 39, ÍB. 1001, 101 REYKJAVÍK

Einstök íbúð á 10. 
Hæð (aðeins ein íbúð á 
hæðinni). Væntanlegur 
kaupandi getur ráðið 
lokafrágangi. Tvö 
bílastæði í bílageymslu. 
Stórar garðsvalir. 

Mikið útsýni til sjávar 
og yfir Reykjavík.
Tvær læstar lyftur beint 
í íbúðina. Aukin lofthæð. 
Glæsilegt anddyri á 
jarðhæð. Húsvörður.

Upplýsingar gefur 
AÐALHEIÐUR 
KARLSDÓTTIR, 
löggiltur fasteignasali.
GSM 893 2495
adalheidur@stakfell.is

- ATVINNUTÆKIFÆRI -
 GISTIHEIMILI Í GÓÐUM REKSTRI TIL SÖLU. 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ HEFJA EIGIN REKSTUR.  
STÖÐUG AUKNING ÁR FRÁ ÁRI.

Um er að ræða nýlega uppgert 488,1 fm gistiheimili með 15 herbergjum fyrir 33 manns í mjög
vel staðsettu eigin húsi á Suðureyri við Súgandafjörð. Húsnæðið er glæsilega innréttað með
10 tveggja manna herbergjum, 4 þriggja manna herbergjum og 1 eins manns herbergi.
Búið er að endurnýja flest gólfefni, innréttingar og húsbúnað ásamt rafmagni, ofnum og
ofnalögnum. Húsið er steinhús sem búið er að einangra klæða og endurnýja glugga og gler.
Bókanir fyrir 2016 mjög góðar. Frábært tækifæri fyrir þá sem vilja taka þátt í spennandi tímum.
Vinna í 5 mánuði með góð laun og vera í 7 mánuði í fríi.

Upplýsingar veitir Steinar í s: 898-5254. 

Umsóknarfrestur er til og með  21. febrúar 2016. 
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

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

 Starfssvið

» Viðhald og viðgerðir á framleiðslu-,  

vél- og rafbúnaði

» Bilanagreining á framleiðslubúnaði

» Almenn viðgerðarvinna

» Samskipti við framleiðsludeildir

 Menntunar- og hæfniskröfur

» Sveinspróf

» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

 og hæfileiki til að vinna í hópi

» Góðir samskiptahæfileikar

» Almenn tölvuþekking er kostur

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

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

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

Vélvirkjar, vélfræðingar, rafvirkjar
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Þarftu að ráða starfsmann?

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

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



| AtvinnA | 20. febrúar 2016  LAUGARDAGUR28

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

Stofnað  
1983

Sími 520 7500

Hraunhamar kynnir glæsilegt atvinnu-
húsnæði, samtals 1.752 fm. á einni hæð 
(í dag er þar rekin fullkomin fiskvinnsla). 
Húsið er byggt 2011 og er sérlega vandað, 
hentar sérstaklega vel undir matvælafram-
leiðslu eða fiskverkun. Góð staðsetning á 
hafnarsvæðinu. Lóð malbikuð. Fullbúin eign 
í algjörum sérflokki. Mjög góð fjárfesting. 
Nánari upplýsingar veitir  
Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Lónsbraut 1 – Hafnarfjörður – Glæsileg húseign

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Bókaðu skoðun

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Miðhraun 2
Um er að ræða 5.933 fm húseign sem stendur á mjög 
svo áberandi stað við Reykjanesbraut gengt Kauptúni

Eignin er á tveimur hæðum og er fjöldi bílastæða við 
húsið bæði að neðan- og  neðanverðu

Í næsta nágrenni eru fjöldi þekktra fyrirtækja svo sem 
IKEA og Costco sem mun opna á árinu

Rúmir 2.000 fm eru í útleigu og 3.500 leigufermetrar  
lausir nú þegar

Áhvílandi eru lán frá lánastofnun upp á um 720 milljónir 
– seljandi lánar auk þess 180 milljónir

Garðabæ

Fjárfestar og fyrirtæki takið eftir !

Til sölu fasteignin

Tilboð óskast

Freyjubrunnur 21 - Endaraðhús  

Húsið er til sýnis sunnud. 21. feb. kl. 17:30-18:00.  
Vandað  220 fm endaraðhús á  tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr.  Húsið er vel skipulagt og vandlega innréttað og vel tækjum 
búið.  4 góð svefnherbergi, stofur með  mikilli lofthæð,  2 baðherbergi 
og vinnurými.  Verð: 64,9 m.  Uppl. veitir Bogi Pétursson lögg. fast. 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ 

BORGARTÚN - TIL LEIGU

Til leigu 390 fm á 4. hæð í glæsilegu húsnæði 
við Borgartún í Reykjavík. Um er að ræða 
hálfa hæð sem skiptast í 340,1 fm skrifstofu-
rými, svo kaffistofu og gang samtals 49,94 fm. 
Auðvelt væri að breyta kaffistofu í 2 fundar-
herbergi eða skrifstofur líkt og upprunalegt 
skipulag var áður. Eignin stendur við sjávar-
síðuna við eina af mestu umferðaræðum 
höfuðborgarsvæðisins. Stórkostleg fjalla- og 
sjávarsýn. Gott aðgengi og aðgangsstýrð 
bílastæði við húsið.
 
Nánari lýsing: Í dag eru tveir inngangar í 
rýmið. Gólfefni eru parket og flísar á baðher-
bergi. Hæðin er óvenju björt og skemmtilegt 
með gólfsíðum gluggum. Skipting í dag er 
stórt opið rými, rúmgott eldhús, snyrtingar 
og eldhúskrókur. Búið er að stúka af hluta af 
opna rýminu með glerveggjum. Mögulegt er 
að breyta skipulagi en leigusali getur útvegað 
skilrúm. Rýmið er laust frá apríl 2016.
 
Nánari upplýsingar um eignina gefur Hilmar 
Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali í 
síma 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. leigumiðlari, 
lögg. fasteignasali
GSM 824-9098
hilmar@eignamidlun.is

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

www.intellecta.is
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

99,0 millj.Verð:

Fallegar stofur með miklu  
útsýni allan hringinn

Svefnherbergin útaf fyrir sig  
með baðherbergjum

Upphitaðar útsýnissvalir  
allan hringinn um 80 fm

Sérhönnuð lýsing

Stæði í lokaðri bílageymslu

Einstök eign

Íbúin á tveimur hæðum að  
stærð 255,0 fm

Vandað hefur verið til vinnu,  
hönnunar og efnisvals

Glæsilegt stórt opið eldhús

OPIÐ HÚS
laugardaginn 20 feb. kl.14:30-15:00

Glæsileg penhouse íbúð
Perlukór 1C

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ásgrímur Ásmundsson
hdl og löggiltur fasteignasali

sími: 865 4120
asgrimur@miklaborg.is

48,1 millj.Verð frá:

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
Afhending júlí/ágúst 2016

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Kópavogsgerði 5-7

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 21 feb. kl.14:00-15:00

 55 ÁRA OG ELDRI



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Hraunbær 148

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17:30 -18:00

Fallega og snyrtileg 3ja herbergja 82,1 fm íbúð á 2. hæð 
við Hraunbæ í Reykjavík.  Tvö svefnherbergi. Endurnýjað 
baðherbergi og gott eldhús. Svalir í íbúð.

Verð:  26.500.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

OPIÐ
HÚS

MIkIl Sala!

Tröllakór 5 - íbúð 0305
Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 18.30-190

Björt og falleg íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu.
Íbúðin er með 2 góð svefnherbergi, opna og rúmgóða 
stofu og svalir mót suðri, rúmgott baðherbergi,
Eldhús, forstofa og þvottahús innan íbúðar.

Verð:  32.900.000

3
herb.

101
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

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

Fasteignasali
 897 1401

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

Verð:  59.500.000 Verð:  47.900.000

5
herb.

178
m2.

102,8
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Holtsvegur 23-25 

lauS STrax

Glæsileg ný 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.

3
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Sveighús 12
223,7 fermetra glæsilegt einbýlishús að 
Sveighúsum 12, á þessum vinsæla stað í 
Grafarvogi. Húsið er innst í götunni, gott útsýni, 
svalir og verönd á móti suðri. Húsið er á pöllum 
og með innbyggðum. Gott fjölskyldu hús.

Verð:  84.900.000

7
herb.

223,
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Erluás 2

Opið hús sunnudaginn 21. feb.  kl. 16-16.30

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð að Erluási 2 í Hafnar-
firði. íbúðin skiptist í forstofu, geymslu, baðher-
bergi, svefnherbergi og alrými þar sem stofa og 
eldhús er. Sérgeymsla er í sameign. Ath. Íbúðin er 
laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð:  26.900.000

2
herb.

73,3
m2.

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447
Úlfar Þór

Fasteignasali
 897 9030

Álfataún 12 - inngangur til vinstri
Opið hús sunnudaginn 21. kl. 16.30-17.00

Einstaklega falleg íbúð með 3 góðum svefnherbergjum, 
stofu og sjónvarpsholi, eldhúsi baðiherbergi og þvotta-
húsi. Meðfram suðurhlið hússins er sér pallur í algjöru 
skjóli. Frábær staðsetning við Fossvogsdalinn, stutt í 
skóla, leikskóla og þjónustu.

Verð:  41.500.000

5
herb.

136
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Verð:  54.900.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

ljósakur 6 - íbúð 0201

Stórglæsileg íbúð með fallegum innréttingum á 2. hæð,  með stórum 
svölum og frábæru útsýni auk sér íbúðarrýmis á jarðhæð í nýlegu  húsi 
í Akralandinu í Garðabæ. 

Á efri hæð eru 2 svefnherbergi, stofa, borðstofa, baðherbergi og 
forstofa. Í stúdíóbúð er svefnaðstaða, alrými fyrir stofu og eldhús auk 
baðherbergis. Gott skipulag og miklir möguleikar varðandi nýtingu.

Opið hús mánudaginn 22. feb. kl. 17.30-18.00

OPIÐ
HÚS

4-5
herb.

169
m2.

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.

Í ljósi mikillar sölu undanfarið leitum 
við að öllum eignum á skrá.

Höfum lista yfir kaupendur eigna af 
öllum stærðum.
 
BjóðuM FRÍTT SöLuVERðMAT

Verð: 51.900.000

5-6
herb.

165
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

106,9
m2.



Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fimm og sjö herbergja 
raðhús með bílskúr í  botnlanga- 
götu. Hús nr. 63, 205 fm og hús 
nr.69, 226 fm. Gott skipulag og 
frábær staðsetning. Gólfhiti,  
3 metra  lofthæð á efri hæð og 
vandaðar innréttingar. Afhendast 
fullbúin án gólfefna. Sameiginlegur 
garður er í miðju húsanna með  
vönduðum leiktækjum. Snjóbræðsla 
undir hellulögn framan húsin. Stutt 
er í skóla og leikskóla, Rauðhóll 
leikskóli í um 200 metra fjarlægð 
og 500 metrar í Norðlingaskóla. 
Efnisval hannað og valið af Rut 
Káradóttur.  Afhending fljótlega - 
Skipti skoðuð á minni eign – Aðeins 
tvö hús eftir.

   63.500.000-64.000.000

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS      HERB: 7

Vallarhús 34
112 REYKJAVÍK

Nýtt á skrá. Vel staðsett fjögurra herbergja 
raðhús á tveimur hæðum að Vallarhúsum 34. 
Í göngufæri við skóla og sundlaug.

STÆRÐ: 128,9 fm RAÐHÚS      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl/Löggiltur fasteignasali

Laufrimi 22
112 REYKJAVÍK

Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð 
með sólpalli að Laufrima 22. Sameiginlegur 
lokaður garður með leiktækjum. Sérinngangur, 
stutt í alla þjónustu. 

STÆRÐ: 98,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Sveinn   859 5559
Hdl/Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Hörðaland 20
108 REYKJAVÍK

Talsvert endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í 
góðu fjölbýli í Fossvogi. 3 svefnherb., nýlega 
uppgert baðherb., stofa með útgengi á svalir, 
eldhús með nýlegri innréttingu.

STÆRÐ: 86,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Holtsgata 18
220 HAFNARFJÖRÐUR

Laus við kaupsamning. 3ja herb. íbúð á miðhæð 
í þríbýli á vinsælum stað í Hafnarfirði. 2 rúmgóð 
svefnherb., nýlega uppgert baðherb., stofa, 
eldhús, þvottahús og tvær geymslur.

STÆRÐ: 81,3 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

21.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    21. feb 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    22. feb 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    21. feb 14:30 – 15:00 OPIÐ HÚS    21. feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    21. feb 15:15 – 16:00



Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Þorrasalir 13-15

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi - Hefur lokið námi til 
löggildingar í fasteignasölu

699 7372
venni@fastlind.is

Fasteignasalan Lind hefur fengið í einkasölu 
einstakt �árfestingartækifæri í ferðaþjónustu á 
Suðurlandi.

Um er að ræða tvær einingar í fullum rekstri.
Annars vegar glæsilegt sveitahótel í fullum 
rekstri og hins vegar hestaleigu. 

Hótelið hefur hlotið �ölda viðurkenninga og 
býður upp á möguleika á talsverðri �ölgun á 
gistirýmum bæði með viðbyggingu við hótelið 
sem og �ölgun smáhýsa á landinu.
Samtals núverandi byggingarmagn er 664,7 fm. 
sem skiptist niður á hótel eininguna (370,5 fm.) 
sex 35,7 fm. smáhýsi  (214,2 fm.) og 80 fm. 
gestahús. Byggingarnar standa á 8 hektara jörð. 

Hestaleigan telur tvö hesthús, reiðskemmu, 
veitingahús og aðstöðuhús með góðu gistirými. 
Samtals núverandi byggingarmagn er 1.584,4 
fm. sem skiptast niður á reiðskemmu (850 fm.), 
tvö hesthús (316,4 fm. og 132 fm.) og 
aðstöðuhús (286 fm.). Byggingarnar standa á 
27,1 hektara jörð.

Heimilisfang: Hestheimar.
Póstnúmer: 851.
Stærð samtals: 2249 fm.
Land samtals: 35,1 hektari.
Verð: 295.000.000,- kr.

HestheimarHestheimar
LIND Fasteignasala kynnir:LIND Fasteignasala kynnir:

Allar nánari 
upplýsingar veita:

Einstakt �árfestingartækifæri í ferðaþjónustu á Suðurlandi



 MÁNUDAGA TIL FIMMTUDAGA KL. 17:45
 

SPJALLÞÁTTADROTTNINGIN ELLEN
ER MÆTT Á STÖÐ 2

365.is      Sími 1817

HEFST 7. MARS


