
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

 

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

MENNTUN OG HÆFNI:
• Menntun á sviði vélfræði, iðnfræði, rafvirkjunar  

eða vélvirkjunar
• Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun æskilegt
• Reynsla af viðhaldi á almennum raf- og  

vélbúnaði er æskileg
• Góð öryggisvitund og vilji til að ná árangri
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að  

vinna í hópi
• Góð enskukunnátta og tölvuþekking æskileg
• Þekking á SAP tölvukerfi er kostur

Norðurál leitar að metnaðarfullum tæknimanni  
í áreiðanleikafræða- og verkáætlanadeild.  
Verkefnin eru margþætt og krefjandi.

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl nk.
Sótt er um starfið á www.nordural.is.   
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál  
og öllum umsóknum svarað.

Upplýsingar um starfið veita Valka Jónsdóttir 
starfsmannastjóri og Þórður Sigurbjartsson, 
deildarstjóri áreiðanleikafræða og verkáætlana,  
í síma 430 1000.

Hjá Norðuráli leggjum við áherslu á jafna möguleika karla og kvenna, endur-
menntun og starfsþróun, frábæran starfsanda og samstarfsfélaga. Starfinu  
fylgir góð starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður og fagmennska  
eru í fyrirrúmi.

TÆKNIMAÐUR Í VERKÁÆTLUNUM 
OG ÁREIÐANLEIKAFRÆÐUM

VERKSVIÐ OG ÁBYRGÐ:
• Gerð áætlana um fyrirbyggjandi viðhald  

til lengri eða skemmri tíma
• Skipulagning verka, gerð viðhaldsleiðbein-

inga með áherslu á öryggi, umfang verks og 
helstu verkþætti

• Þátttaka í öflugum viðhaldshópi sem sér um 
viðhald á raf- og vélbúnaði álversins

• Umsjón vikulegra áætlanafunda með fulltrú-
um framleiðslu- og rekstrareininga

• Utanumhald og greining lykiltalna 

BAUHAUS leitar að öflugu fólki

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu.  
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn. 

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur 
fleiri en 260 verslanir í 19 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í 
öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

BAUHAUS leitar að öflugum deildarstjórum 
í Baðland og Garðaland. 

Deildarstjórar bera ábyrgð á allri sölu og þjónustu 
deildarinnar og því er viðvera í búðinni stór hluti af 
starfinu. Ef þú ert góður samstarfsmaður með reynslu 
af stjórnun hópa skaltu endilega hafa samband. 
Reynsla af verslunarrekstri væri mikill kostur.

Ertu brosandi og þjónustulundaður  
einstaklingur með reynslu af sölustörfum? 

Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna Bauhaus  
er að þjónusta viðskiptavininn með bros á vör.  
Ef þú ert með létta lund og hraðar hendur skaltu 
endilega hafa samband.

Deildarstjórar í Baðlandi 
og Garðalandi

Sölumaður  
í verslun
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Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Gjaldkeri/bókari - hlutastarf 50%
Leitum að gjaldkera/bókara í hlutastarf. Vinnutími er frá kl 9-13. Einungis aðilar með góða reynslu
koma til greina. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Athugið að umsóknarfrestur er til og með 6. apríl 2016.

Tekið er við umsóknum á www.intellecta.is.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

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

Umsóknarfrestur er til 
og með 16. apríl nk.

Umsjón með starfinu hefur Lind Einarsdóttir, 
lind@talent.is og í síma 552-1600.

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is og henni þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi á sviði hagfræði eða    
 sambærileg menntun.

• Reynsla af úrvinnslu og greiningu fjárhagslegra upplýsinga.

• Reynsla af málefnum sveitarfélaga og opinberum   
 fjármálum æskileg.

• Stjórnunarreynsla mikilvæg.

• Forystuhæfileikar, frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.

• Gott orðspor, þjónustulund og hæfni í mannlegum   
 samskiptum.

• Gott vald á íslensku, ritun texta og framsetningu upplýsinga.

• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.

Sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs ber faglega ábyrgð á þjónustu og verkefnum sviðsins gagnvart framkvæmdastjóra sambandsins og stjórn þess.

Sviðsstjóra ber að vinna að upplýsingaöflun, úrvinnslu, greiningu, miðlun og útgáfu á rekstrar, efnahags og hagrænum upplýsingum úr starfsemi 
sveitarfélaganna til notkunar í samanburði milli sveitarfélaga og hagsmunagæslu fyrir þau.

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, 
 samheldinn starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

Nánari upplýsingar má finna hérna um starfið og vinnustaðinn: www.samband.is/um-okkur/laust-starf

Helstu verkefni:
• Hefur yfirumsjón með árlegri söfnun fjárhagsáætlana og ársreikninga sveitarfélaga og  
 undirstofnana þeirra og birtingu samræmdra upplýsinga um rekstur og fjárhagsstöðu  
 sveitarfélaganna.

• Miðlar upplýsingum til sveitarfélaga til stuðnings við gerð fjárhagsáætlana.

• Metur áhrif frumvarps til fjárlaga ríkisins á fjárhag sveitarfélaganna.

• Ber ábyrgð á upplýsingaöflun og vinnslu þeirra vegna samskipta við fjármála- og efna- 
 hagsráðuneytið á grundvelli laga um opinber fjármál.

• Hefur frumkvæði að rannsóknum á fjármálum sveitarfélaga sem nýst geta sveitar-  
 félögum við fjármálastjórn og sambandinu í samskiptum þess við ríkið og aðra aðila   
 um fjárhagsleg málefni sveitarfélaga.

• Hefur umsjón með útgáfu á hagtölum sveitarfélaga.

• Tekur þátt í gerð umsagna um frumvörp til laga, reglugerðardrög og  kostnaðarmat   
 lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla eftir því sem þörf er á hverju sinni.

• Tekur þátt í erlendu samstarfi. 

• Annast önnur þau verkefni sem framkvæmdastjóri felur honum. 

Sviðsstjóri hag- og upplýsingasviðs
Sambands íslenskra sveitarfélaga

  www.talent.is  |  talent@talent.is



Rekstrarstjóri í verktaka- og þjónustufyrirtæki

Garðlist ehf. hefur verið starfandi frá árinu 1989.

Fyrirtækið hefur sérhæft sig í viðhaldsþjónustu í 

görðum og á grænum svæðum fyrir einstaklinga, 

fyrirtæki, húsfélög og bæjarfélög. Fyrirtækið 

hefurvaxið mikið á þessum tíma og aukið við sig

mannskap og verkefnum.

Á sumrin starfa um 90 manns hjá fyrirtækinu

en á veturna eru rúmlega 30 fastir starfsmenn 

sem sinna vetrarverkum á borð við snjómokstur, 

jólaskreytingar og önnur tilfallandi verk.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.gardlist.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. april nk. 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.

Garðlist auglýsir laust til umsóknar starf rekstrarstjóra. Rekstrarstjóri er yfirmaður rekstrar og heldur utan 
um verkefnastöðu fyrirtækisins hverju sinni og eftirfylgni þeirra ásamt nýtingu á tækjum og mannskap. 
Staðan tilheyrir framkvæmdastjórn og heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar og hæfniskröfur

•	Rekstrarmenntun
•	Reynsla af rekstri er nauðsynleg
•	Stjórnunarreynsla er nauðsynleg
•	Góð almenn tölvukunnátta
•	 Jákvæðni, lausnamiðuð hugsun og lipurð í 

mannlegum samskiptum er mikilvæg

Starfssvið

•	Ábyrgð á daglegum rekstri fyrirtækisins
•	Áætlanagerð og kostnaðareftirlit verka
•	Umsjón með tímaskráningu verka og starfsmanna
•	Stjórnunarleg ábyrgð starfsmanna
•	Samskipti við verkkaupa og aðra viðskiptavini

Um er að ræða framtíðarstarf og mjög gott tækifæri fyrir réttan einstakling.

Verksmiðjustjóri nýrrar verksmiðju
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. 

ÍSAGA ehf hefur aðsetur að Breiðhöfða í 
Reykjavík. Þar eru súrefnis- og köfnunarefnis 
verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, 
skrifstofa, verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA 
koldíoxíð-verksmiðju að Hæðarenda í 
Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA ehf með 7 
afgreiðslustaði víðsvegar um landið. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. Nánari 
upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

•	Menntun	sem	nýtist	í	starfi	s.s.	verkfræði,	
tæknifræði,	vélstjórn	eða	vélfræði

•	Reynsla	af	stjórnun	úr	framleiðsluumhverfi
•	Reynsla	af	framkvæmdaeftirliti	er	kostur
•	Þekking	og	reynsla	af	umhverfis-,	heilsu-	og	
öryggismálum	(EHS)

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	í	teymi
•	Mjög	góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	Mjög	góð	samskiptahæfni

•	Þátttaka	í	verkefnastjórnun	og	eftirliti	á	
byggingarstað	á	meðan	uppbyggingu	stendur

•	Tengiliður	á	milli	verktaka	og	verkkaupa
•	Tengiliður	að	hluta	við	byggingayfirvöld	og	aðra	
hagsmunaaðila

•	Ábyrgð	á	umhverfis-,	heilsu-	og	öryggismálum
•	Dagleg	rekstrar-	og	framleiðslustjórnun
•	Áætlanagerð	s.s.	vegna	viðhalds	og	endurbóta

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	reyndan	og	öflugan	einstakling	til	starfa.	Um	er	að	ræða	starf	verksmiðjustjóra	
(site/plant	manager)	við	uppbyggingu	nýrrar	verksmiðju	til	framleiðslu	á	súrefni	og	köfnunarefni.	Verksmiðjan	
verður	staðsett	í	nágrenni	höfuðborgarsvæðisins.	Framleiðsla	verksmiðjunnar	verður	sjálfvirk	og	eftirlit	með	
henni	fjarstýrt.	Byrjað	verður	á	jarðvegsvinnu	í	sumar	og	er	áætlað	að	verksmiðjan	komist	í	full	afköst	eftir	mitt	
ár	2017.	Á	uppbyggingartíma	verður	viðkomandi	tengiliður	við	verkefnastjóra	og	aðra	hagsmunaðila.	Þekking	
og	reynsla	af	umhverfis-,	heilsu-	og	öryggismálum	(EHS)	er	skilyrði.	Þetta	er	frábært	tækifæri	til	að	koma	að	
spennandi	uppbyggingu	og	kynnast	starfseminni	frá	byrjun.	Viðkomandi	mun	starfa	áfram	í	stjórnunarteymi	
ÍSAGA	eftir	að	uppbyggingu	lýkur,	í	hlutverki	verksmiðjustjóra	fyrirtækisins.	

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. april 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.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Áfylling og afgreiðsla gashylkja
ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við 
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, 
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíð-verksmiðju að 
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er ÍSAGA 
ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.aga.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.
Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Hæfniskröfur

•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	æskileg
•	Samviskusemi,	þjónustulund	og	dugnaður
•	Almenn	tölvukunnátta
•	Lyftarapróf	er	æskilegt	(annars	mun	fyrirtækið	
senda	viðkomandi	á	námskeið	til	að	taka	
prófið)

•	Geta	til	að	vinna	sjálfstætt	og	með	öðrum

Starfssvið

•	Móttaka	viðskiptavina
•	Áfylling	og	afgreiðsla	á	hylkjum	til	einstaklinga,	
fyrirtækja	og	stofnana

•	Ferma	og	afferma	bíla	á	lyftara

ÍSAGA	ehf.	óskar	eftir	að	ráða	duglegan	einstakling	til	starfa	við	áfyllingu	og	afgreiðslu	á	
gashylkjum.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Starfið	hentar	konum,	ekki	síður	en	körlum	og	eru	þær	hvattar	til	að	sækja	um.



Leikskólinn Skerjagarður 
Við í leikskólanum Skerjagarði  

Bauganesi 13 101 Reykjavík. 

Erum að leita að metnaðarfullum og jákvæðum leikskóla- 
kennara eða leiðbeinanda, sem hefur brennandi áhuga  

að starfa með börnum. Framtíðarstarf í boði.  

Skerjagarður er lítill, einkarekinn leikskóli,  
þar sem jákvæðni og gleði eru í fyrirrúmi. 

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
skerjagardur@skerjagardur.is eða í síma 8485213, Sóldís.
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Mannvit óskar eftir fagfólki í eftirfarandi stöður við 
starfsstöð fyrirtækisins í Kópavogi.
Reyndur burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að geta tekið að sér alhliða burðarþolshönnun og hafa staðgóða og fjölbreytta reynslu af slíkri 
hönnun.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  MSc. gráða í verkfræði með  sérhæfi ngu í burðarþoli.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  5-10 ára starfsreynslu af hönnun burðarvirkja og mögulega hönnunarstjórn 

og verkefnastjórn.
•  Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af vinnu með SAP2000, SAFE og ETABS, þá sérstaklega í jarðskjálfta- 

og sveifl ugreiningum.
•  Reynsla af BIM hönnun og þekking á Tekla Structures er æskileg.
•  Þekking á eftirspennuhönnun í ADAPT er æskileg.
•  Þekking á Autodesk Robot er kostur.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Burðarþolshönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á burðarþoli og vilja til að byggja sig hratt upp sem sérfræðing á 
þessu sviði. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði með sérhæfi ngu í burðaþoli.
• Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.  

Brunahönnuður
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á brunavörnum og öryggismálum og vilja til að byggja sig hratt upp 
sem sérfræðing á þessum sviðum. Ekki er gerð krafa um víðtæka verkreynslu.

Menntunar- og hæfnikröfur
•  BSc. gráða í tæknifræði eða verkfræði.
•  Nauðsynlegt að viðkomandi hafi  áhuga á og sé fl jótur að setja sig inn í nýjan hugbúnað og verklag.
•  Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Umsóknarfestur er til og með 11. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Einar Ragnarsson, sviðsstjóri Mannvirkja og umhverfi s í síma 422 3015.

Sótt er um störfi n á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is. 

Mannvit býður þjónustu á sviði verkfræði, rekstrar, jarðvísinda, umhverfi s, byggingarefnarannsókna, 
verkefnastjórnunar og heildarumsjónar verkefna. Mannvit er eitt stærsta ráðgjafarfyrirtæki landsins á sviði 
verkfræði og tækni og þar starfar öfl ugur hópur reynslumikilla verkfræðinga og tæknimenntaðs starfsfólks 
með fjölþætta reynslu á fl estum sviðum verkfræðiþjónustu. Viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður 
best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Við hvetjum konur jafnt sem 
karla til að sækja um starfi ð.

Leikskólinn Skerjagarður 
Við í leikskólanum Skerjagarði  

Bauganesi 13 101 Reykjavík. 

Erum að leita að metnaðarfullum og jákvæðum leikskóla- 
kennara eða leiðbeinanda, sem hefur brennandi áhuga  

að starfa með börnum. Framtíðarstarf í boði.  

Skerjagarður er lítill, einkarekinn leikskóli,  
þar sem jákvæðni og gleði eru í fyrirrúmi. 

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið  
skerjagardur@skerjagardur.is eða í síma 8485213, Sóldís.

Starf bókara hjá atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti 

Í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er laust til 
umsóknar starf bókara á skrifstofu fjárlaga, rekstrar 
og innri þjónustu. Starfið lýtur að færslu bókhalds, 
afstemmingum og skýrslugerð.

Undir skrifstofuna heyra mál sem lúta að rekstri 
ráðuneytisins, mannauðsmálum, skjalavistun og 
miðlun upplýsinga auk þess sem skrifstofan veitir 
fagskrifstofum ráðuneytisins stoðþjónustu. Þá fer 
skrifstofan með skiptingu á fjárhagsramma ráðu-
neytisins og annast framkvæmd og eftirfylgni fjár-
laga.

Helstu verkefni:
Bókari hefur umsjón með bókhaldi atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis, en ráðuneytið notar Oracle 
viðskiptahugbúnað. Helstu verkefni eru merking og 
skráning 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.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af færslu bókhalds og afstemmingum
  nauðsynleg.
• Góð kunnátta í töflureikni og færni í helstu
 notendaforritum nauðsynleg.
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfi-
 leika og getu til að vinna hratt og vel undir álagi.
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Gott vald á íslensku í ræðu og riti.

Um fullt starf er að ræða. Laun taka mið af  
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármálaráðherra eða Félagi 
starfsmanna stjórnarráðsins. 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Gísladóttir 
skrifstofustjóri  (postur@anr.is).

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl 2016 og 
skal umsóknum skilað á netfang atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, postur@anr.is. 
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
starfið. 

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með 
vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á 
lausum störfum, með síðari breytingum nr. 464/1996 
sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga 
nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkis-
ins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
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Hótel Reynihlíð við Mývatn

YFIRMAÐUR Í ELDHÚSI
Hótel Reynihlíð óskar eftir að ráða matreiðslumann sem yfirmann yfir eldhúsi staðarins.
Um er að ræða tvo veitingastaði og starfsmannamötuneyti.
Gestafjöldi er að jafnaði um 500 manns á dag yfir háannatímann.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl nk.

HÆFNISKRÖFUR

•	 Sveinspróf	í	matreiðslu,	meistarapróf	æskilegt
•	 Reynsla	af	veitingarekstri/eldhúsi	og	mannaforráðum
•	 Frumkvæði	og	áhugi	á	matargerð
•	 Mikil	hæfni	í	samskiptum

STARFSSVIÐ

•	 Dagleg	verkstjórn	í	eldhúsi
•	 Matseld
•	 Innkaup	og	lagerhald
•	 Matseðlagerð

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

SÆKJA	UM

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	
Agla	Sigr.	Björnsdóttir,	agla@radum.is.	
Umsækjendur	eru	vinsam	legast	beðnir	að	sækja	
um	starfið	á	heimasíðu	Ráðum	www.radum.is.

Um	heilsársvinnu	er	að	ræða	í	samfélagi	umvöfðu	einstakri	náttúruparadís.	
Í	boði	er	húsnæði	á	góðu	verði	fyrir	fjölskyldufólk	sem	og	einstaklinga.	Gott	skólaumhverfi	fyrir	börn.

Are you ready to join our team?
LS Retail is a growing international company with customers in more than 120 countries. 
Our team consist of over 180 Innovative individuals with a clear mission to be the 
world’s leading provider of software solutions for Retail and Hospitality.
 
Our dynamic company culture is centered around the values of integrity, empowerment 
and innovation making it an exciting place to work. Originality, desire to grow, 
collaboration and striving for excellence are passionately encouraged. At LS Retail, 
you have the key to do your best work and grow professionally – whether that means 
growing your skills, developing high standard retail software, being part of exciting 
global projects or sharing your knowledge and expertise.
 
Join our team and make an impact!

Applications are due by April 17 
Submissions & CVs at jobs.lsretail.com

NAV enthusiast
We are looking for a NAV enthusiast to join our 
consulting and product team. The main responsibility 
is to define appropriate solutions and participate in 
implementation projects for LS Retail’s customers. 
We are seeking candidates with experience in setting 
up or implementing ERP systems or modules, and 
have experience working with Dynamics NAV. 

.Net Developer
We are looking for a .Net developer to join the 
consulting team. The main responsibility is to 
customize our retail systems based on the .Net 
platform to fit the requirements of our customers 
and to deliver quality programmable units, written in 
any of the .Net programming languages for LS Retail 
software solutions. We are seeking candidates with 
knowledge and experience in HTML5, CSS, JavaScript 
(TypeScript) and/or Web services.

Software Tester
We are looking for a highly organized person to test 
the software designed and developed by one of our 
product teams. The tester is involved in the quality 
assurance stage of the software development and 
deployment process, and participates in the Agile 
development process as a member of a cross-
functional development team.
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Reykjagarður hf var stofnað 1971 og  felst sérhæfing fyrirtækisins í framleiðslu og sölu á alifuglaafurðum, 
einkum undir vörumerkjum Holta og Kjörfugls. Hjá fyrirtækinu, sem er í 100% eigu Sláturfélags 
Suðurlands, starfa um 110 starfsmenn við hin  ölbreytilegustu verkefni við að framleiða gæðamatvörur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir framleiðslustjóri, Sigurður Árni Geirsson, sigurdur@holta.is  og 
starfsmannastjóri, Þórhildur Þórhallsdó�ir, thorhildur@ss.is

Vélstjóri
Við leitum að einstaklingi sem:
•   hefur menntun sem nýtist í starfi og/eða 

mikla reynslu af vélaviðgerðum
•  er samviskusamur og skipulagður
•  er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum
•  er jákvæður og hefur góða hæfni í 
    mannlegum samskiptum

Reykjagarður hf auglýsir laust til umsóknar starf vélstjóra í alifuglasláturhúsi fyrirtækisins 
á Hellu en þar fer fram slátrun, vinnsla og pökkun á afurðum félagsins. Vélstjóri er yfirmaður 
viðhaldsdeildar og gegnir mikilvægu stoðhlutverki við starfsemi félagsins á Hellu.

Helstu verkefni:
•  yfirumsjón með viðgerðum véla og tækja og 

fyrirbyggjandi viðhaldi
•  innkaup og utanumhald með varahlutalager
•  samskipti við birgja og verktaka 
•  skipuleggur viðhaldsverkefni
•  umsjón með umhverfisþá�um
•  önnur tilfallandi verkefni 

Áhugasamir vinsamlegast sæki um starfið á heimasíðu félagsins www. holta.is fyrir 11. apríl 2016 www.holta.is

 Tanntæknir óskast 
Óskað er eftir faglærðum tanntækni, eða með reynslu sem 

aðstoðarmaður tannlæknis, á tannlæknastofu í Bolholti. 

Leitað er að manneskju með sjálfstæð og skipulögð 
vinnubrögð, færni í mannlegum samskiptum og ríka 

þjónustulund. Æskilegt að viðkomandi þekki til tannlækna-
hugbúnaðar. 

Umsóknir sendist á netfangið 
ruhrol@hotmail.com fyrir 10.apríl

Uppsláttarsmiðir óskast
Uppsláttasmiðir óskast til vinnu. Mikil 

mælingarvinna í boði á höfðuborgarsvæðinu.

Upplýsingar veitir Gunnar í síma 693-7310 
eða  gunnar@bygg.is

Skipstjóri og yfirvélstjóri 
óskast á frystitogara

Reyktal þjónusta ehf. leitar að skipstjóra og yfirvélstjóra 
á frystitogara.  Góð enskukunnátta nauðsynleg. Um er að 
ræða langtímastarf hjá traustu erlendu fyrirtæki.  Leitað 
er að skipstóra með ótakmörkuð réttindi á fiskiskip og 
æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af rækjuveiðum og 
skipstjórn.
Vélstjórar þurfa að vera með með full alþjóðleg réttindi 
(STCWIII/2) og reynslu af yfirvélstjórn á frystitogara.  

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upp- 
lýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
reyktal@reyktal.is. 
Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og Ólafur 
Óskarsson í síma 588-7666.

Reyktal þjónusta ehf. er umboðsaðili erlendra útgerða sem 
tengjast Eistasaltsríkjunum og Danmörku.  Aðallega er gert út á 
rækju í Barentshafi. 

Pósturinn í Reykjavík óskar eftir 
meiraprófsbílstjóra í sumarafleysingar. 
Óskað er eftir jákvæðum einstaklingi 
með ríka þjónustulund sem á auðvelt 
með samskipti.

Starfið felst í dreifingu pósts á 
höfuðborgarsvæðinu og skilyrði eru 
stundvísi og áreiðanleiki.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2016.

Umsóknum skal skilað á umsóknarvef 
Póstsins: umsokn.postur.is.

Nánari upplýsingar veitir 
Samúel Jónsson í síma 580 1245 
eða í netfanginu samuelj@postur.is.
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Stay Apartments er framsækið fyrirtæki með valinn mann í hverju 
rúmi. Við óskum eftir að ráða þernur í dagvinnu, vinnutími frá 
9-17 og einnig í helgarstarf, vinnutími frá 10-16. Ef þú ert 
með reynslu í þrifum, ert sjálfstæður, stundvís og drífandi einstaklingur 
þá sendu okkur ferilskrá þína á oli@stay.is / s. 517 4050.

Stay Apartments is an apartment hotel with ambitious employees. 
We are looking for employees to work week days from 9-17 and 
also weekends from 10-16. If you are an ambitious, independent, 
punctual, and empowering individual then please send us your CV to 
oli@stay.is / s. 517 4050.

STÖRF Í BOÐI
 / AVAILABLE JOBS

STAY APARTMENTS

Umsóknarfrestur
10. apríl 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Tæknimaður í upplýsingatækni
EFLA leitar að öflugum tæknimanni til starfa við notendaþjónustu í upplýsingatæknideild 
fyrirtækisins. Upplýsingatæknideild EFLU hefur það meginhlutverk að sjá um og reka 
upplýsinga- og tölvukerfi EFLU og sinna notendaþjónustu við starfsmenn. Nú vantar okkur 
þjónustulipran aðila í öflugt teymi tæknimanna okkar. 

Kynningarmál
EFLA leitar að kröftugum og áhugasömum einstaklingi sem hefur dug og hæfni til að takast 
á við spennandi og krefjandi verkefni á kynningarsviði fyrirtækisins. Viðkomandi þarf að hafa 
hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

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

Hæfniskröfur:

• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.

• A.m.k. 3 ára starfsreynsla í þjónustu við

    notendur. 

• Góð þekking á hönnunar- og teikni- 

    hugbúnaði. 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Áhugi og reynsla af markaðsstörfum.

• Reynsla af vef- og efnisstjórnun. 

• Reynsla af viðburðastjórnun.

• Reynsla af stafrænni markaðssetningu  

    og leitarvélabestun er kostur.

• Góð almenn þekking á Microsoft umhverfi

    og Office hugbúnaði.

• Sérlega góðir samskiptahæfileikar og

    þjónustulipurð. 

• Þekking á kerfisrekstri er kostur. 

• Þekking á Sharepoint og InfoPath er kostur. 

• Góð kunnátta í hönnunarforritunum Adobe

    Photoshop og InDesign. 

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í

    rituðu máli skilyrði.

• Þekking á Norðurlandamáli er kostur.

• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 10. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Umsóknarfrestur
10. apríl 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Tæknimaður í upplýsingatækni
EFLA leitar að öflugum tæknimanni til starfa við notendaþjónustu í upplýsingatæknideild 
fyrirtækisins. Upplýsingatæknideild EFLU hefur það meginhlutverk að sjá um og reka 
upplýsinga- og tölvukerfi EFLU og sinna notendaþjónustu við starfsmenn. Nú vantar okkur 
þjónustulipran aðila í öflugt teymi tæknimanna okkar. 

Kynningarmál
EFLA leitar að kröftugum og áhugasömum einstaklingi sem hefur dug og hæfni til að takast 
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EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI
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• A.m.k. 3 ára starfsreynsla í þjónustu við

    notendur. 

• Góð þekking á hönnunar- og teikni- 

    hugbúnaði. 

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Áhugi og reynsla af markaðsstörfum.

• Reynsla af vef- og efnisstjórnun. 

• Reynsla af viðburðastjórnun.

• Reynsla af stafrænni markaðssetningu  

    og leitarvélabestun er kostur.

• Góð almenn þekking á Microsoft umhverfi

    og Office hugbúnaði.

• Sérlega góðir samskiptahæfileikar og

    þjónustulipurð. 

• Þekking á kerfisrekstri er kostur. 

• Þekking á Sharepoint og InfoPath er kostur. 

• Góð kunnátta í hönnunarforritunum Adobe

    Photoshop og InDesign. 

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í

    rituðu máli skilyrði.

• Þekking á Norðurlandamáli er kostur.

• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 10. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum verður 
svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Grunnskólakennari	  óskast	  
Við	  óskum	  eftir	  öflugum	  starfskrafti	  með	  kennsluréttindi	  á	  grunnskólastigi	  í	  100%	  starf	  við	  Grunnskólann	  á	  
Drangsnesi	  frá	  og	  með	  1.	  ágúst	  2016.	  

Grunnskólinn	  á	  Drangsnesi	  er	  fámennur	  skóli	  þar	  sem	  starfa	  að	  jafnaði	  10-‐15	  nemendur	  í	  tveimur	  til	  þremur	  
bekkjardeildum.	  Auk	  nemenda	  starfa	  við	  skólann	  tveir	  
kennarar	  ásamt	  skólastjóra.	  Í	  skólanum	  er	  lögð	  
áhersla	  á	  fjölbreytt	  nám	  sem	  byggir	  á	  mikilli	  samvinnu	  
og	  starfsgleði.	  Hér	  gefst	  skapandi	  kennurum	  einstakt	  
tækifæri	  til	  þess	  að	  móta	  og	  þróa	  skólastarfið	  í	  
samvinnu	  við	  samstarfsfólk	  og	  nemendur.	  

Allar	  nánari	  upplýsingar	  um	  starfið	  veitir	  Marta	  
Guðrún	  Jóhannesdóttir	  skólastjóri	  í	  síma	  451-‐3436	  /	  
867-‐5986	  eða	  í	  gegnum	  netfangið	  skoli@drangsnes.is	  

Með	  umsókn	  skal	  fylgja	  ferilskrá	  og	  stutt	  greinargerð	  
um	  ástæðu	  umsóknar.	  

Umsóknarfrestur	  er	  til	  og	  með	  16.	  apríl	  2016.	  
Drangsnes	  er	  um	  70	  manna	  þéttbýliskjarni	  í	  Kaldrananeshreppi	  á	  Ströndum	  í	  um	  þriggja	  klukkustunda	  akstursfjarlægð	  frá	  Reykjavík.	  Á	  
Drangsnesi	  er	  kaupfélag,	  sundlaug,	  aðstaða	  til	  heilsuræktar	  og	  dagvistun	  fyrir	  börn	  á	  aldrinum	  1-‐6	  ára.	  Ómetanleg	  náttúrufegurð	  er	  á	  og	  í	  
kringum	  Drangsnes	  en	  eyjan	  Grímsey	  á	  Steingrímsfirði	  setur	  svip	  sinn	  á	  landslag	  staðarins.	  Dásamlegir	  heitir	  pottar	  eru	  í	  fjöruborðinu	  á	  
Drangsnesi	  við	  skólahúsnæðið.	  

	  

HAFNARFJARÐARBÆR | STRANDGÖTU 6 | 585 5500 | HAFNARFJORDUR.IS 

FJÖLBREYTT STÖRF Í SKÓLUM 
fyrir rétta einstaklinga 

Hvaleyrarskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Sérkennari 
Hraunvallaskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 Sérkennari 
 Tónmennt (afleysing) 
 Þroskaþjálfi 
Leikskólinn Hlíðarberg 
 Deildarstjóri 
 Leikskólakennari 
Lækjarskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 Smíðakennari 
 Deildarstjóri sérkennslu 
 Sérkennari 
 Þroskaþjálfi 
Setbergsskóli 
 Myndmenntakennari 
 Sérkennari 
 Umsjónarkennari á yngsta- og miðstigi 
 Þroskaþjálfi 
 Skólaliði 
 Stuðningsfulltrúi í Krakkaberg 
Víðistaðaskóli 
 Bókasafns– og upplýsingafræðingur 
Öldutúnsskóli 
 Umsjónarkennari á yngsta stigi 
 Umsjónarkennari á miðstigi 
 Sérkennari 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um. 
 

Nánari upplýsingar og rafrænt 
umsóknarform á hafnarfjordur.is 
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ÞJÓNUSTUFULLTRÚI

 

 

Helstu verkefni
• Reikningagerð, útreikningar og afstemming verkefna
• Þátttaka í öðrum verkefnum þjónustuvers
• Svara fyrirspurnum viðskiptavina samkvæmt þjónustu-
 og gæðamarkmiðum

Hæfniskröfur
• Viðkomandi þarf að vera sérfræðingur í reikningagerð og afstemmingu   

verkefna
• Reynsla á því sviði mjög æskileg, helst úr tæknigeiranum
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
• Þekking á Navision Attain æskileg
• Kostur að viðkomandi hafi lokið almennu skrifstofunámi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og jákvæðni

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eva Helgadóttir. 

Umsókn skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is merkt „Þjónustufulltrúi“.  
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt 
kynningarbréfi.

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál. Öllum umsækjendum verður 
svarað. 

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2016

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

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

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir töluglöggum og 
brosmildum starfsmanni í þjónustuver

ÖRYGGISVERÐIR ÓSKAST
 

 

Hæfiskröfur
• Hreint sakarvottorð
• Lágmarksaldur 20 ár
• Rík þjónustulund
• Íslenskukunnátta
• Bílpróf

Umsóknir með ferilskrá skal senda á 
netfangið sas@oryggi.is, merkt 
„Öryggisvörður“. 

Umsóknarfrestur er til 10. apríl 2016

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

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öryggisvörðum í framtíðarstörf og sumarstörf.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á 
undanförnum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins.  
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Meiriháttar góð
sumarvinna!
Rauði krossinn á Íslandi leitar að góðu fólki 
á aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA – sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla 
af störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá og
meðmælum á helga@redcross.is fyrir 20. apríl.
Fyrirspurnir sendist á sama netfang.

Af mannúð í        ár

Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig  

dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i hele Norge 

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser  
og sommerbonus fra uke 26 -33.

Dekker bolig og reise etter fastsatte satser.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og 
beherske norsk, dansk eller svensk språk godt både 

skriftlig og muntlig.

Tirsdag 5/4-16 kl 10.00 til 18.00 er vi å møte på Hotel 
Plaza Reykjavik, og DU er velkommen innom. 

Send oss gjerne en mail i forkant med din CV.

 Kontaktinformasjon: Helse Personal,  
post@helsepersonal.no - Tlf 00 47 902 80 287 

 www.helsepersonal.no

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

www.intellecta.is

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

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

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Laust er til umsóknar starf læknis í starfsnámi við augnlækningar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2016 eða eftir 
samkomulagi til 6-24 mánaða eða eftir samkomulagi.

Starfið hentar vel þeim sem áhuga hafa á sérfræðinámi í augn lækn-
ingum og vilja kynna sér hvort augnlækningar komi til greina sem 
framtíðarstarf. Einnig fyrir verðandi heilsugæslulækna sem vilja afla 
sér viðbótarþekkingar í augnsjúkdómafræðum. Hlutastarf kemur til 
greina fyrir lækna í sérnámi í heilsugæslu, tauga- eða bráða lækn-
ingum sem vilja kynna sér augnlækningar í tengslum við sérnám í 
þessum greinum.

NÁMSSTAÐA DEILDARLÆKNIS

Augndeild

LANDSPÍTALI ... VILTU KOMA Í LIÐIÐ?

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. 

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

Eðlisfræðingur óskast til starfa á geislaeðlisfræðideild 10K við 
Hringbraut. Starfshlutfall er 100%, dagvinna. Starfið er laust frá 1. maí 
2016 eða eftir nánara samkomulagi. Eðlisfræðingar sjá um undirbúning 
geislameðferðar, geislamælingar og gæðaeftirlit með tækjabúnaði og 
verkferlum við geislameðferð.

Í boði er einstaklingshæfð aðlögun í samstarfi við reynda starfsmenn.

EÐLISFRÆÐINGUR

Geislaeðlisfræðideild

Úti að aka

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

Íslenska gámafélagið óskar eftir bílstjórum til sumarafleysinga 
um allt land. Sláðu til og komdu í hóp öflugra og skemmtilegra 
starfsmanna á traustum og góðum vinnustað.

Hæfniskröfur:
• Meirapróf (C) er skilyrði
• Réttindi til að aka með
 tengivagn (CE) er kostur
• ADR réttindi (til flutnings á 
 hættulegum farmi) er kostur
• Framúrskarandi þjónustulund, 
 jákvæðni og hæfni í mannlegum 
 samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2016. 
Fyrir frekari upplýsingar má senda fyrirspurn 
á netfangið: starfsmannasvid@gamur.is

Gufunesi         gamur.is         577 5757

Ferðaskrifstofa 
markaðssetning og sala á 

ferðum – 50% starf.
Ferðaskrifstofan Ultima Thule og afþreyingar- 
fyrirtækið Adrenalín óskar eftir áhugasömum 

starfsmanni til að sinna markaðssetningu og sölu 
ferða bæði innanlands og erlendis. 

Starfssvið:
• Umsjón með markaðs- og kynningarmálum.
• Almenn sölustörf.
• Samskipti við viðskiptavini. 
• Umsjón með vefsíðum, samfélagsmiðlum og öðru 
   kynningarefni.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af markaðsmálum og sölustörfum nauðsynleg.
• Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni 
   nauðsynleg.

Umsóknir sendar á adrenalin@adrenalin.is fyrir 8. apríl
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Aðalbókari – Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. 

Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á sígildum hefðum þar sem gæði, þjónusta og yfirburðir á öllum sviðum eru í fyrirrúmi. 
Radisson Blu 1919 Hótel er hluti af Carlson Rezidor Hotel Group sem rekur hátt í 1,300 hótel um allan heim.  

Helstu verkefni: 
 Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi 1919 hótels
 Umsjón með bókhaldskerfi Navision
 Uppgjör, afstemmingar, áætlana og skýrslugerð
 Innra eftirlit
 Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur: 
 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði

viðskipta eða rekstrar
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 Góð bókhalds og Excel-kunnátta er skilyrði
 Góð þekking á Navision er skilyrði.
 Góðir samskiptahæfileikar
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá inn á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

Starfsmannastjóra í 50% starf. 
(afleysingar til 1.maí 2017).

Helstu verkefni: Almenn starfsmannamál, launaútreikningar, 
þjálfun starfsmanna og önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:    
• Þekking á kjarasamningum.
• Reynsla af H3 launum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Starfsmenn í herbergisþrif. 
Unnið er á vöktum frá 08:00 – 16:30.

Hæfniskröfur:
• Geta unnið undir álagi/skipulagður.
•  Góð færni í íslensku og/eða ensku.

Starfsmenn í gestamóttöku á dagvaktir. 
Unnið er á 2-2-3 vöktum frá 08:00 – 20:00.

Hæfniskröfur:     
• Vera sjálfstæður og geta unnið undir álagi.
• Búa yfir mikilli þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.

Starfsmenn í gestamóttöku á næturvaktir.
Unnið er vöktum frá 20:00 – 08:00. Vinna 7 nætur og 7 nætur frí.

Hæfniskröfur:     
• Vera sjálfstæður og geta unnið undir álagi.
• Búa yfir mikilli þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.

Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir  
að ráða í eftirfarandi störf.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 
Vinsamlegast tilgreinið hvaða starf er sótt um í fyrirsögn. Umsóknir og ferilskrá fyrir starf starfsmannastjóra þarf að skila inn á ensku.  
Allar allar aðrar umsóknir mega vera á íslensku. Umsóknir skal senda á netfangið sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com. 

Ef nánari upplýsinga er óskað vinsamlegast hafið sambandið við Sigríði Valdimarsdóttir í síma 599-1011 eða skiljið eftir skilaboð hjá gesta- 
móttöku í síma 599-1000.

Kaupfélagsstjóri
Kaupfélag Steingrímsfjarðar Hólmavík  

óskar að ráða kaupfélagsstjóra til starfa

Kaupfélag Steingrímsfjarðar Hólmavík var stofnað árið 1898 
og rekur dagvöruverslun, söluskála og pakkhús á Hólmavík 
og dagvöruverslanir á Drangsnesi og Norðurfirði. Félagið 
er hluthafi í ýmsum félögum á svæðinu. Hjá félaginu starfa 
17 manns og var velta síðasta árs um 400 milljónir. Um 350 
manns búa á Hólmavík og á verslunarsvæðinu öllu um 550 
manns. Á Hólmavík er góð þjónusta, heilsugæsla, leikskóli, 
grunnskóli, tónlistarskóli, íþróttahús og sundlaug ásamt 
ýmsu fleiru.

Starfssvið
• Dagleg framkvæmdastjórn félagsins
• Stefnumótun í samvinnu við stjórn og aðra stjórnendur
• Yfirstjórn fjármála, bókhalds, markaðsmála, innkaupa 
 og starfsmannahalds
• Samningagerð og hagsmunagæsla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskipta- eða verslunarmenntun eða önnur menntun 

sem nýtist í starfi
• Haldgóð þekking eða reynsla af stjórnunarstörfum 

æskileg
• Atorkusemi, dugnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Matthías Lýðsson, 
stjórnarformaður félagsins, husavik@simnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. apríl.

ICEWEAR óskar eftir að ráða starfsmann í vöruþróun og framleiðslustjórn á 
fatnaði og smávöru framleitt erlendis.

Starfssvið

• Umsjón með framleiðsluferlinu, frá hugmynd 
hönnuða til framkvæmdar

• Túlka hugmyndir fyrir birgja með gerð 
tækniskjala (teikning, graddering og efnislistar) 

• Skipulagning á framleiðsludagatali í samstarfi 
við hönnunar- og söludeild

• Samskipti og fundir með birgjum innanlands og 
erlendis

• Eftirfylgni með pöntunum og gæðaeftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi 

• Klæðskeramenntun og/eða tæknimenntun á 
sviði fataþróunar æskileg

• Reynsla af störfum í fataiðnaði og vöruþróun 
skilyrði

• Góður skilningur á sniðagerð, fatasaum og 
fataefnum skilyrði 

• Góð almenn tölvuþekking, sérsaklega 
Illustrator og Excel. 

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Áreiðanleiki, nákvæmni og hæfni til að vinna 
undir álagi.

• Gott vald á ensku

FRAMLEIÐSLUSTJÓRN

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á 
erla@icewear.is merkt „Framleiðsla“ 
fyrir 13. apríl 2016

Ferðaskrifstofa  
- umsjón og sala ferða - 

50% starf.
Ferðaskrifstofan Ultima Thule og afþreyingarfyrirtækið 
Adrenalín óskar eftir áhugasömum starfsmanni til að 
sinna utanumhaldi og sölu ferða bæði innanlands og 

erlendis. 

Starfssvið:
• Umsjón og sala á ferðum erlendis.
• Umsjón og sala á dagsferðum innanlands.
• Aðstoð við framkvæmd langferða innanlands.
• Samskipti við innlenda og erlenda samstarfsaðila. 
• Tilboðagerð.
• Uppgjör vegna ferða innanlands.
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á ferðalögum erlendis nauðsynleg.
• Reynsla af starfi á ferðaskrifstofu æskileg.
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg.
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og mjög góð samskiptafærni 
  nauðsynleg.

Umsóknir sendar á adrenalin@adrenalin.is fyrir 8. apríl

Hótel- og markaðsstjóri
óskast sem fyrst að ört og sívaxandi hóteli í miðborginni.

Áhugavert og krefjandi framtíðarstarf.  Hugsanlegt er að kaupa hlut í 
rekstrinum.

Áhugasamir sendi inn upplýsingar um aldur, menntun, reynslu og fyrri 
störf ásamt meðmælum fyrri vinnuveitenda svo og kaupkröfur á 
box@frett.is merkt Hótel-/markaðsstjóri-0204 fyrir 13 apríl
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INNRÉTTINGALAUSNIR

H.G.GUÐJÓNSSON
LEITAR AÐ ÖFLUGUM SÖLUMANNI

H.G. Guðjónsson er rekstrareining innan Húsasmiðjunnar sem sérhæfir sig  í 
innréttingalausnum fyrir trésmíðaverkstæði.

H.G.Guðjónsson starfar náið með fagsölusviði Húsasmiðjunnar. 
Húsasmiðjan er í hópi stærstu fyrirtækja landsins og þjónustar fagmenn og 
einstaklinga um land allt.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf og tilboðsgerð
• Heimsóknir til viðskiptavina

Hæfniskröfur
• Frumkvæði og geta til að finna lausnir 
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
• Reynsla af sölu á byggingarvörum er kostur

Leitum að metnaðarfullum aðila í krefjandi og spennandi starf

Umsóknir berist fyrir 10. apríl 
og sendast til atvinna@husa.is

Skútustaðahreppur – skrifstofustjóri 
Skútustaðahreppur auglýsir laust til umsóknar starf skrif-
stofustjóra á skrifstofu sveitarfélagsins. Skrifstofustjóri er 
yfirmaður reikningshalds, stýrir bókhaldsvinnu og er ábyrgur 
fyrir því að bókhald sé fært samkvæmt gildandi lögum og 
reglum. Skrifstofustjóri er staðgengill sveitar- 
stjóra. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Þekking og reynsla af stjórnsýslu og fjármálum sveitar- 

félaga 
• Þekking og reynsla af bókhaldi og fjárhagsáætlunargerð 

sveitarfélaga 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Reynsla á sviði mannauðsmála kostur 
• Góð tölvukunnátta (Excel, Navision)
• Góð samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Nákvæmni í vinnubrögðum

Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem hefur  
metnað til að sýna árangur í starfi. Nánari upplýsingar veitir 
sveitarstjóri í síma 464 4163 og 861 7263 

Umsóknarfrestur er til og með 11. apríl  n.k. 

Skriflegar umsóknir berist á skrifstofu Skútustaðarhepps , 
Hlíðavegi 6, 660 Mývatn  eða á netfangið: sveitarstjori@myv.is

Í Skútustaðhreppi búa rúmlega 400 manns. Í sveitarfélaginu eru grunn- 
og leikskóli, heilsugæsla, verslun auk annarrar þjónustu. Mývatnssveit er 
rómuð fyrir náttúrufegurð og árlega heimsækir fjöldi ferðamanna sveitina. 
Mikil uppbygging hefur átt sér stað í ferðaþjónustu undanfarin ár og eru fjöl-
breytt atvinnutækifæri til staðar. Um þessar mundir er í gangi mikil uppbygg- 
ing í Þingeyjarsýslu bæði á sviði iðnaðar og ferðaþjónustu.

Skútustaðahreppur

Jökulsárlón ehf. leitar að  
starfsfólki fyrir sumar 2016:  

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Hæfniskröfur: 
• Skipstjórnarréttindi
• Námskeið hjá Slysavarnaskóla Sjómanna 
• Námskeið í Hóp-og neyðarstjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta  
Tímabil er frá júní-október.   

Starfsfólk í miðsölu. 
Hæfniskröfur: 
• Skipulagður og jákvæður
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustu störfum
• 20 ára aldurstakmark

Starfslýsing:  
Selja miða í báta, bókanir, upplýsingagjöf og símavarsla.  
Tímabil er maí-október.  

Öryggis-og fylgdarmenn á Zodiac slöngubáta. 
Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta 
• Fagmannleg framkoma og þjónustulund
• 20 ára aldurstakmark
Tímabil er júní-október.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is 
og í síma: 893-1822

Avis Budget leitar að kraftmiklum markaðsfulltrúa með reynslu af störfum tengdum markaðsmálum.

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS 
og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá 
AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við 
að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Helstu verkefni:
• Framfylgd markaðsstefnu og áætlun
• Gerð markaðsefnis
• Umsjón birtinga
• Skipulagning og stjórnun viðburða
• Samskipti og umsjón samstarfsverkefna 
• Þjónustu- og markaðskannanir

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi
• Reynsla af markaðsstörfum, a.m.k. 2 ára starfsreynsla
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Metnaður, frumkvæði og drifkraftur
• Mjög góðir samskiptahæfileikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á avis.is fyrir 12.apríl nk.
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfsemi fram-

leiðslueldhússins að Lindargötu.
• Ber ábyrgð á að þjónustan sé í samræmi við leiðarljós, 

stefnu og markmið Velferðarsviðs.
• Tekur þátt í stefnumótun á Velferðarsviði varðandi málefni 

eldhúsa.
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 

starfsmannastefnu.

Hæfniskröfur
• Meistarapróf í matreiðslu eða samsvarandi réttindi ásamt 

mikilli starfsreynslu.
• Rekstarmenntun á háskólastigi sem nýtist i starfi æskileg.
• Þekking á sviði gæðastjórnunar og reynsla af uppsetn- 

ingu gæðakerfa í matvælaiðnaði.
• Reynsla og þekking á rekstri stóreldhúsa og sérhæfðri 

starfsemi þeirra. 
• Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Matreiðsla á almennum réttum, sérstöku sjúkrafæði, 

bakstur á kaffibrauði  og öðrum veitingum.
• Verkstjórn  starfsmanna. 
• Umsjón og eftirlit með nýtingu hráefnisbirgða og annarra 

rekstrarvara.
• Eftirlit með tækjabúnaði.
• Skömmtun á  mat í stærri einingum fyrir móttökueldhús, 

borðsofu og heimsendingu matar. 
• Unnið er eftir „cook and chill”  og hefðbundna matreiðslu 

og dreifingu jöfnum höndum.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í matreiðslu eða sambærilegt nám.
• Starfsreynsla í stóreldhúsi.
• Áhugi og metnaður.
• Samskiptahæfni og létt lund.
• Íslenskukunnátta.

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bragi Guðmundsson forstöðumaður í síma 411-9450.  
Netfang: bragi.gudmundsson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 17. apríl n.k.

MatreiðsluMaður og tíMabundið starf forstöðuManns fraMreiðslueldhúss

Laust er til umsóknar tímabundið starf forstöðumanns framreiðslueldhúss að Lindargötu vegna afleysingar í 6 mánuði.  
Einnig er auglýst eftir matreiðslumanni í ótímabundna stöðu.  Framreiðslueldhúsið heyrir undir Þjónustumiðstöð  
Miðborgar og Hlíða. Starf matreiðslumanns er dagvinna og unnin er önnur hver helgi en frídagur í miðri viku.

Velferðarsvið

Forstöðumaður framreiðslueldhúss

Matreiðslumaður

Laust er til umsóknar starf bókara (50% starfshlutfall).  
Alhliða bókhaldsstörf, afstemmingar og skil á uppgjöri 
til endurskoðanda.  Viðkomandi þarf að vera reyndur á 
sínu sviði og geta unnið sjálfstætt. Haldgóð kunnátta á 
Navision tölvukerfi er skilyrði.  

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
hreyfing@hreyfing.is fyrir 12. apríl. 

Bókari

50% starfshlutfall

Staða hjúkrunarfræðings
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík. Um er að ræða 80 % 
stöðu verkefnisstjóra 2, sem vinnur dagvaktir, kvöldvaktir 
og bakvaktir eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1. júní  
næstkomandi.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum,  
með góða færni í mannlegum samskiptum sem getur unnið 
sjálfstætt og skipulega. Laun eru samkvæmt kjarasamn- 
ingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. 

Allar nánari upplýsingar veitir:  
Guðrún Berglind Jóhannesdóttir hjúkrunarforstjóri,  
hjallatun@vik.is eða í síma 487-1348 – 862-9290. 

Umsóknir skal senda til: hjallatun@vik.is eða á Hjallatún,  
Hátúni 8, 870 Vík. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl næstkomandi.

 

Skrifstofa þjónustu og reksturs

Starfsmaður í skjaladeild
Skjaladeild er ein af þremur deildum skrifstofu þjónustu og reksturs. 
Deildin hefur umsjón með skjalamálum miðlægrar stjórnsýslu Reykja-
víkurborgar og  miðlægum skrifstofum skóla- og frístundasviðs, íþrótta- 
og tómstundasviðs, umhverfis- og skipulagssviðs og velferðarsviðs.

Helstu verkefni:
• Ýmis sérfræðistörf á sviði skjalastjórnunar ásamt
 daglegum störfum skjaladeildar s.s. skráningu og
 frágangi gagna.
• Þátttaka í áætlanagerð, ráðgjöf og fræðslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræðum
 eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla á sviði skjalastjórnunar æskileg
• Þekking á GoPro og Fotostation hugbúnaði er kostur
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Ritfærni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags. Um er að ræða fullt starf.
Umsækjendur eru vinsamlegast beiðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Umsóknarfrestur er til 17. apríl nk.

Nánari upplýsingar veitir Halla María Árnadóttir
deildarstjóri skjaladeildar í síma 411 4040
netfang: halla.maria.arnadottir@reykjavik.is.

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sviðsstjóri umhverfismats Skipulagsstofnun Reykjavík 201604/488
Sérfræðingur í neytendavernd Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201604/487
Lektor í heimilislæknisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201603/486
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201603/485
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201603/484
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201603/483
Fjármálastjóri Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201603/482
Sérfræðingar í málefnum barna Sýslumenn R-vík/Akureyri 201603/481
Hjúkrunarfræðingur, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201603/480
Sjúkraliðar/starfsfólk Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201603/479
Bókari Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201603/478
Sérfræðingur í fjármálum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201603/477
Lektor Háskólinn á Hólum / Matís Sauðárkrókur 201603/476
Kennarar Framhaldsskólinn í A.-Skaftaf.sýslu Höfn 201603/475
Deildarlæknar Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201603/474
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, augndeild Reykjavík 201603/473
Lögreglumaður, afleysingarstaða Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201603/472
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201603/471
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201603/470
Starfsmaður, afl. og tímavinna ÁTVR, Vínbúðin Grundarfjörður 201603/469
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Fjölskyldusvið Ísafjarðarbæjar auglýsir 
eftirfarandi störf laus til umsóknar: 
•         Deildarstjóri í barnavernd
•         Ráðgjafi í barnavernd
•         Félagsráðgjafi í félagsþjónustu
•         Forstöðumaður í frekari liðveislu

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 9. apríl. 

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á netfangið 
markaðsstofa@kopavogur.is 

Allar frekari upplýsingar veitir 
Gauja Hálfdanardóttir 
gaujah@kopavogur.is 
eða í síma 570 1500.

Framkvæmdastjóri
• Ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri Markaðsstofu Kópavogs
• Ber ábyrgð á framkvæmda- og fjárhagsáætlanagerð í samvinnu við 

stjórn og hagsmunaaðila
• Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
• Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka, íþróttafélaga, 

menningarstofnana, viðburðahaldara og einstaklinga í Kópavogi 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum
• Reynsla af rekstri æskileg
• Hugmyndaauðgi og sköpunargleði 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Markaðsstofa Kópavogs er 
sjálfseignarstofnun sem hefur 
það hlutverk að efla ímynd og 
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa 
að ferða- og markaðsmálum 
og stuðla þannig að því að efla 
lífsgæði og glæða mannlíf og 
atvinnulíf í bænum. Markaðs-
stofan er brú á milli atvinnulífs 
og stjórnsýslu bæjarins og tengir 
saman ólíka hagsmunahópa í 
bænum.

 leitar að drífandi og skapandi framkvæmdastjóra

Markaðsstofa Kópavogs 

Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með starfsemi 
Markaðsstofu Kópavogs og ber ábyrgð gagnvart stjórn. 
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur, sinnir áætlana-
gerð, stefnumótun og öðru því er fellur undir verksvið 
framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri hefur frumkvæði, 
samræmir og leiðir saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í 
bænum í því skyni að efla samkeppnishæfni Kópavogs um 
íbúa, fyrirtæki og ferðamenn.

           Tveir sérfræðingar á skrifstofu hagmála og fjárlaga
Velferðarráðuneytið auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður sérfræðinga á 

skrifstofu hagmála og fjárlaga. 

 Starfssvið

 • Innleiðing á breyttu verklagi við undirbúning og eftir-  
 fylgni fjárlaga í tengslum við ný lög um opinber fjármál.
 • Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins í   
 samstarfi við fagskrifstofur og stofnanir ráðuneytisins. 
 • Gerð fjárlagatillagna, rekstrar- og framkvæmdaáætlana   
 og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. 

 Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun í viðskiptafræði eða hagfræði eða   
 önnur sambærileg menntun. Framhaldsmenntun,   
 t.d. á sviði stefnumótunar, er kostur.
 • Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna. 
 • Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðargreiningu   
 og kostnaðareftirliti.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
 • Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og  
 agaðan hátt.
 • Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
 • Þekking og reynsla af stjórnsýslunni og fjárlagagerð er   
 kostur.
 • Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins  er kostur.

 Starfssvið

 • Gerð fjárlagatillagna, rekstrar- og framkvæmdaáætlana   
 og eftirlit með framkvæmd fjárlaga. 
 • Mat á kostnaðaráhrifum lagafrumvarpa og reglugerða.
 • Greining og úrvinnsla gagna. 
 • Þátttaka í stefnumótun í málaflokkum ráðuneytisins í   
 samstarfi við fagskrifstofur og stofnanir ráðuneytisins.

 Menntunar- og hæfniskröfur
 • Háskólamenntun í viðskiptafræði eða hagfræði eða   
 önnur sambærileg menntun. 
 • Færni í meðferð, greiningu og úrvinnslu gagna. 
 • Þekking og reynsla af áætlanagerð, kostnaðargreiningu   
 og kostnaðareftirliti.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
 • Færni til að geta unnið sjálfstætt á skipulagðan og  
 agaðan hátt.
 • Færni í miðlun upplýsinga í mæltu og rituðu máli.
 • Þekking og reynsla af stjórnsýslunni og fjárlagagerð er   
 kostur.
 • Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins  er kostur.

 Sérfræðingur á sviði fjárlagagerðar og eftirlits         
 með framkvæmd fjárlaga: 

 Sérfræðingur á sviði innleiðingar á breyttu verk-     
 lagi í tengslum við ný lög um opinber fjármál:

              
Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Í boði eru áhugaverð og fjölbreytt störf í krefjandi starfsumhverfi. Nánari upplýsingar um störfin veita Ólafur Darri Andrason  
skrifstofustjóri, olafur.darri@vel.is, og Dagný Brynjólfsdóttir, dagny.brynjolfsdottir@vel.is. Umsóknir ásamt upplýsingum um 

menntun og starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 101 Reykjavík  
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 18. apríl nk.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði 
frá því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum. 

Velferðarráðuneytinu, 2. apríl 2016.

Rafvirkjar
Ljósblik Rafverktakar ehf óskar eftir  
að ráða rafvirkja og nema til starfa.  

Framtíðarvinna og næg verkefni framundan. 
Vinsamlegast sendið umsóknir  

og upplýsingar á netfangið toti@ljosblik.is

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings  

og er starfshlutfall samkomulagsatriði.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu. Krafist er frum-
kvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og góðrar 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hanna Halldórsdóttir 
yfirtalmeinafræðingur, netfang;  thorunnh@reykjalundur.is  

Umsóknarfrestur er til 17. apríl 2016

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

VANTAR ÞIG VINNU?

Nettó Granda
óskar eftir starfsfólki í 
almenn verslunarstörf

 
Um er að ræða bæði fullt 

starf og hlutastarf
 

Óskað er eftir starfsfólki
18 ára og eldra

 
Umsóknarfrestur er til og

með 12. apríl
 

Tekið er á móti umsóknum
í gegnum netfangið

grandi@netto.is
 

Nánari upplýsingar veitir:
Geir Magnússon verslunarstjóri
Nettó Granda í síma 773-3007



Sölumaður

Smiðjuvegi 2, Kóp - S. 554 0400

Okkur vantar ö�ugan sölumann til starfa
í einu sérverslun landsins með grill og grillvörur 

Umsóknir og
 fyrirspurnir sendast á 

starf@grillbudin.is

Ert þú heiðarlegur, samviskusamur og metnaðarfullur 
einstaklingur sem hefur áhuga á bílum? Þá erum við kannski að leita 
af þér!  Erum að bæta við okkur starfsmanni vegna aukinna umsvifa  
í sölu á notuðum bifreiðum.   
Helstu verkefni og ábyrgðir: Þjónusta viðskiptavini bílasölunnar, 
fylgja eftir fyrirspurnum og vinna með kaupanda og seljanda í  
100% trúnaði.  Töluverð teymisvinna fylgir starfinu og mikil  
upplýsingaskylda. Starfinu fylgir helgarvinna mismikil eftir árstíðum.  
Hæfniskröfur:  Leitum af kraftmiklum einstaklingi með áhuga á 
þjónustu og sölumennsku. 
• almenn tölvukunnátta
• góðir skipulagshæfileikar og jákvætt lífsviðhorf
• frumkvæði og samstarfsvilji, öguð vinnubrögð
• hæfni í mannlegum samskiptum
• löggiltur bifreiðasali, kostur

Áhugasamir geta sent umsóknir á asgeir@planid.is,
allar frekari upplýsingar fást á staðnum eða í síma 517-0000,  
hjá Ásgeiri A. Ámundssyni.  
Umsóknarfrestur er til 11. apríl. 2016Viltu vera góður gestgjafi ferðamanna í Reykjavík?

Menningar- og ferðamálasvið

Deildarstjóri á Upplýsingamiðstöð ferðamanna. 
Höfuðborgarstofa leitar að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra daglegum rekstri Upplýsingamiðstöðvar 
ferðamanna í Aðalstræti. 

Leitað er að stjórnanda sem hefur eldmóð og áhuga á að leiða Upplýsingamiðstöðina inn í nýja tíma. Viðkomandi ber ábyrgð á 
daglegum rekstri miðstöðvarinnar, þar með talið umsjón með þjónustu, starfsmannamálum, gerð og eftirfylgni áætlana. Hefur 
umsjón með samskiptum upplýsingamiðstöðvarinnar við ferðaþjónustufyrirtæki og aðra hagaðila með það að markmiði að efla 
faglega ráðgjöf og aðstoð við ferðamenn og ferðaskipuleggjendur, og kynna Reykjavík sem áfangastað. Ábyrgð á sérverkefnum 
m.a. þróun og sölu á Gestakorti Reykjavíkur.

Áherslur starfsins byggja á Ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar og starfsáætlun Höfuðborgarstofu á hverjum tíma.

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er 

ótvíræður kostur.
• Að lágmarki 3ja ára reynsla á sviði ferðamála. 
• Frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og góðra skipu-
 lagshæfileika.
• Umtalsverðrar reynslu af rekstri, áætlanagerð og verkefna-
 stjórnun.
• Yfirgripsmikillar þekkingar á ferðaþjónustu á höfuðborgar-
 svæðinu. 

• Þekkingar og áhuga á náttúru- og  menningartengdri ferða-
þjónustu á landsvísu. 

• Færni og getu til að vinna undir álagi og sinna mörgum 
viðfangsefnum.  

• Góðrar tungumálakunnáttu, íslensku, ensku og þriðja 
 tungumáls auk færni til að tjá sig vel í ræðu og riti.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og ríkrar 

þjónustulundar.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir: Áshildur Bragadóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu,  ashildur.bragadottir@reykjavik.is, 
sími 782 1202. Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er 
að finna á www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl nk.  Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg.  
Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar; Borgarbóksafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur 
og Listasafn Reykjavíkur.  Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan, 
rekur upplýsingamiðlun til ferðamanna og sér um skipulag og framkvæmd stærstu borgarhátíðanna í Reykjavík. 

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

Skrifstofa Alþingis 
óskar eftir starfsmanni á 

ármálaskrifstofu í fullt starf. 
Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.

Vinnumálastofnun

Þjónustufulltrúi

Verkefni og ábyrgð:
•	Samskipti við viðskiptavini í afgreiðslu, síma  

og tölvupósti.

•	Móttaka og upplýsingagjöf.

•	  Samskipti og upplýsingagjöf til samstarfsmanna 
á öðrum sviðum.

•	  Bakvinnsla.

Hæfnikröfur:
•	Menntun sem nýtist í starfi.

•	  Góð þjónustulund og mikil færni í mannlegum 
samskiptum.

•	  Góð almenn tölvukunnátta skilyrði.

•	  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu  
og rituðu máli.

•	  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

Vinnutími er frá kl 8:30-16:30

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi: 

www.starfatorg.is/skrifstofustorf/thjonustufull
truivinnumalastofnunreykjavik201603467

Umsóknarfrestur er til og með 16. apríl 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þröstur  
Sigurðsson þjónustustjóri í gegnum netfangið 
throstur.sigurdsson@vmst.is 

Vinnumálastofnun leitar að öflugum starfsmanni í áhugavert og fjölbreytt starf í þjónustuveri. 

Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi Vinnumálastofnunnar:  
Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki.  

Umsækjendur þurfa að hafa framúrskarandi samskiptafærni, áhuga á velferðarmálum  
og reynslu af almennum skrifstofustörfum.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800       www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Eldhús - Matsalur
Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal.  100% 
starfshlutfall.

Unnið aðra hverja helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendist á netfangið gardar@sbh.is  
fyrir 25. apríl.

Eldhús - Matsalur

Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal. 100% starfshlutfall.

Unnið aðra hverja helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Garðar Halldórsson forstöðumaður eldhúss í s: 550-0321

Eldhús - Matsalur

Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal. 100% starfshlutfall.

Unnið aðra hverja helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Garðar Halldórsson forstöðumaður eldhúss í s: 550-0321

SÉRFRÆÐINGUR 

Í EFTIRLITI MEÐ 

VIÐSKIPTAHÁTTUM OG 

NEYTENDAVERND

  Eftirlitssvið Fjármálaeftirlitsins 
leitar að sérfræðingi í eftirliti 
með heilbrigðum og eðlilegum 
viðskiptaháttum á fjármálamarkaði.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Eftirlitssvið hefur yfirsýn yfir starfsemi eftirlitsskyldra aðila, fylgist með því að starfsleyfisskilyrði séu uppfyllt og 
að gripið sé til viðeigandi ráðstafana ef tilefni er til þannig að viðvarandi eftirlit sé viðhaft. Einnig að starfsemi 
eftirlitsskyldra aðila samræmist eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum í skilningi sérlaga á fjármálamarkaði. 
Þá hefur sviðið yfirumsjón með setningu reglna og leiðbeinandi tilmæla ásamt innleiðingu réttarreglna sem gilda 
á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Starfssvið
• Eftirlit með heilbrigðum og eðlilegum viðskiptaháttum á fjármálamarkaði
• Taka á móti, greina og vinna úr upplýsingum um fjármálamarkaði
• Mat á hvort viðskiptahættir séu heilbrigðir og eðlilegir, m.a. gagnvart viðskiptavinum eftirlitsskyldra aðila
• Veita neytendum á fjármálamarkaði leiðbeiningar um leiðir sem í boði eru til þess að fá skorið úr ágreiningi   

við eftirlitsskylda aðila  
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins og reglusetningu 

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólagráða í viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg menntun
• Viðeigandi þekking og reynsla af eftirlitsstörfum eða fjármálamarkaði 
• Reynsla af ráðgjöf og þekking á leiðbeiningaskyldu stjórnvalda
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði, ábyrgð og metnaður í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku sem og í miðlun upplýsinga

Umsjón með starfinu hafa Rúnar Guðmundsson aðstoðarframkvæmdastjóri eftirlitssviðs (runar@fme.is) og 
Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 18. apríl nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Ísfélag Vestmannaeyja hf. óskar eftir að ráða 
verkstjóra í frystihús félagsins á Þórshöfn.

Verkstjóri vinnur náið með vinnslustjóra 
og framleiðslustjóra.

Framleiðsla Ísfélagsins er vertíðarskipt.  
Á uppsjávarvertíðum er unnið á vöktum 
og þess á milli er unninn bolfiskur.

Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál og verður öllum svarað.

Helstu verkefni:
•	 Dagleg stjórnun og skipulagning fisk  
 vinnslu í samráði við framleiðslustjóra.
•	 Ábyrgð á að gæðakerfi félagsins sé virkt. 
•	 Ábyrgð á að unnið sé í samræmi við   
 verklagsreglur og verklýsingar 
 í gæðahandbók félagsins.
•	 Þátttaka í þjálfun starfsmanna og 
 nýliðafræðslu.

Menntunar og hæfniskröfur:
•	 Reynsla af stjórnun er kostur.
•	 Reynsla og/eða menntun í sjávarútvegi 
 og/eða mikil reynsla af verkstjórn og   
 starfsmannahaldi.
•	 Þrautseigja og úthald til vaktavinnu.
•	 Skipulagshæfileikar og snyrtimennska.
•	 Tölvufærni er æskileg.
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir  
Siggeir Stefánsson framleiðslustjóri  
í síma 894 2608 eða á  siggeir@isfelag.is

Umsóknir skulu sendast til  
 Ísfélags Vestmannaeyja hf.,  
 Eyrarvegi 16, 680 Þórshöfn
eða á netfangið siggeir@isfelag.is.  

Umsóknarfrestur er til og með  
11. apríl 2016.

Verkstjóri
á þórshöfn

Strandvegi 26  |  900 Vestmannaeyjum  |  s. 488 1100  |  www.isfelag.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

ER Í LOFTINU
SPRENGISANDUR
SIGURJÓN M. EGILSSON OG UMRÆÐA SEM SKIPTIR MÁLI 

KL.  10:00   12:00SUNNUDAG

ÁFENGIS  OG  VÍMUEFNARÁÐGJAFI
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi óskast til starfa, 

á Meðferðarheimilið Krýsuvík. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Vinsamlega hafið samband á netfangið toggi@krysuvik.is
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Menntaskóli Borgarfjarðar  
auglýsir eftirfarandi störf:

Íslenskukennari í 100% starf 
• Kennsluréttindi á framhaldsskólastigi í íslensku skilyrði.
• Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi KÍ.

Félagsmálafulltrúi, vef- og tölvuumsjón með meiru  í 100% starf
• Nánari upplýsingar hjá skólameistara. 
• Laun greiðast samkvæmt kjarasamningum SGS og ríkis

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast Guðrúnu Björgu Aðalsteinsdóttur skólameistara  
í netfangið gudrunbjorg@menntaborg.is 
Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar í síma 433-7700. 

Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 22. apríl 2016.  

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

Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar stöður umsjónar-
kennara á yngsta stigi og stöður kennara á elsta stigi. Meðal 
kennslugreina á elsta stigi er enska, danska og stærðfræði. Þá 
vantar íþróttakennara til að kenna íþróttir, sund og dans.
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags-
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. 

Í skólanum eru um 600 nemendur og þar er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans: 
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016 en ráðið er í stöðurnar frá 
1. ágúst 2016

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1, 
800 Selfoss. 

Skólastjóri

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks capable, responsible 
and flexible driver / butler at ambassador’s residence 
(1 person).

Basic conditions for application are below:
• Good skills in car-driving and administration
   works
• Experienced waiter will be very welcome
• Good command of language (Icelandic and 
  English) and computer
• Star t of work from 25 April 2016 and contract 
  renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 
5 April 2016.
* CV should be writ ten in English.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Helstu verkefni
• Gerð fjárhagsáætlana
• Upplýsingaöflun og tölfræðileg úrvinnsla gagna
• Skýrslugerð og kynningar
• Vinna og eftirlit með uppgjöri afkomueininga
• Umsjón með kostnaðareftirliti

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólapróf, viðskiptafræði eða önnur 

háskólamenntun sem nýtist í starfið
• Góð kunnátta í reikningshaldi
• Yfirgripsmikil Excel kunnátta

• Reynsla af úrvinnslu og framsetningu   
tölfræðilegra gagna

• Þekking á SAP er kostur
• Skipulagshæfni

Eiginleikar
• Samviskusamur og fylginn sér
• Góðir samskiptahæfileikar
• Kraftur og frumkvæði 
• Vandvirkni

> Ertu klár? – sérfræðingur í hagdeild

Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl nk. 

Umsóknir skulu fylltar út á vef Samskipa www.samskip.is. 

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Rúnar Ingólfsson forstöðumaður hagdeildar í póstfanginu 
ingolfur.runar.ingolfsson@samskip.com 

Sérfræðingur ber ábyrgð á markaðs- og framlegðargreiningu fyrir fyrirtækið. Sérfræðingur kemur að 
gerð fjárhagsáætlana ásamt því að  vinna að upplýsingasöfnun og tölfræðilegri úrvinnslu gagna og 
kynningum á niðurstöðum.

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. 
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Sumarafleysingar
Hjúkrunarfræðingar

Nemar

Við í Sunnuhlíð getum bætt við fleirum  
í afleysingar í sumar.

Starfshlutfall er samkomulagsatriði og vinna hluta 
af sumrinu kemur einnig til greina.

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna 
sem leggur metnað sinn í að veita heimilisfólkinu 

góða þjónustu.

Hægt er að sækja um á heimasíðu Sunnuhlíðar 
www.sunnuhlid.is eða senda umsókn á  

dagmar@sunnuhlid.is.

Nánari upplýsingar veitir Dagmar Huld  
Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri sími 894-4128.

Vaka hf. óskar eftir bílstjóra í fullt starf og einnig í 
sumarafleysingar. 

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Meirapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknafrestur er til 10. apríl 2016

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá  
starf@vakahf.is - Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Hefur þú áhuga á bílum?
Finnst þér gaman að rúnta?

Þá erum við í Vöku að leita að þér

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Sérgreinastjóri í listum í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í sérkennslu í leikskólann   
 Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Grænatún

· Fagstjóri í íþróttum í leikskólann Urðarhól

Grunnskólar

· Sérkennari á unglingastigi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari á unglingastigi í    
 Kársnesskóla

Velferðasvið

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð 

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk

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

byko.is reynslumikið starfsfólk
úrvals þjónusta

Leigumarkaður 
afgreiðsla-breidd
Sumarstarf og Fullt starf

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki.  
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

Lagerstarfsmaður 
lagnadeild-breidd
Í lagnaverslun Breidd erum við að leita eftir starfsmanni á lager. Almennt sölu- og lagerstarf.  
Æskilegt er að viðkomandi búi yfir þjónustulund, samskiptahæfni og hafi lyftarapróf. 

Umsóknarfrestur er til 14. apríl og sótt er um á byko.is. Nánari upplýsingar veitir Árni Kvaran,  
verslunarstjóri Lagnaverslunar, arnibk@byko.is

Starfssvið: Starfið felst í samskiptum við iðnaðarmenn, verktaka og einstaklinga ásamt sölumennsku. Við bjóðum 
mjög góða vinnuaðstöðu og frábært samstarfsfólk.

Hæfniskröfur: Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi verður að hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni ásamt því að búa yfir stundvísi,  
jákvæðni og heiðarleika. 

Umsóknarfrestur er til 14. apríl og sótt er um á byko.is. Nánari upplýsingar veitir Pétur Jónsson, verslunarstjóri 
Leigumarkaðar Breidd, peturj@byko.is

Þarftu að ráða starfsmann?

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

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

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
Framkvæmda- og 
þjónustumiðstöð 
Fjarðabyggðar 

Laust er til umsóknar fullt starf 
vélstjóra hjá Fjarðabyggðarhöfnum. 

Starf vélstjóra Fjarðabyggðarhafna er �ölþætt og 
kallar á mikil samskipti við fólk og fyrirtæki.

Nánari lýsing á star�nu og hæfniskröfum er á vef 
Fjarðabyggðar, �ardabyggd.is, undir Laus störf.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launa- 
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Skri�egar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af 
réttindaskírteinum skulu berast skrifstofu Fjarðabyg-
gðar eigi síðar en miðvikudaginn 20. apríl 2016 merkt 
„Vélstjóri“. Einnig má sækja um star�ð á vef Fjarðabyg-
gðar undir Laus störf og skulu þá sömu gögn fylgja 
umsókninni.

Upplýsingar um star�ð veitir Steinþór Pétursson, 
framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 
470 9000 eða á steinthor.petursson@�ardabyggd.is.

Star�ð hæ�r jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex 
byggðarkjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, 
Eski�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F
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Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun á sviði  
náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir eru drifkraftur  
starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir á gagnrýnni hugsun,  
sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram kjöraðstæður til náms og starfa.  
Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu  
og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á 
fagsviðum hans. Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

Forseti auðlinda- og umhverfisdeildar  
við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ)

Laus er til umsóknar staða forseta auðlinda- og umhverfisdeildar við LbhÍ sem felur meðal annars í sér  
yfirumsjón með starfsemi og rekstri deildarinnar og stefnumörkun í samræmi við stefnu LbhÍ.  

Um er að ræða nýja stöðu sem stofnað er til vegna sameiningar tveggja deilda háskólans, auðlindadeildar og umhverfisdeildar 
í eina deild. Starfið felur því m.a. í sér breytingastjórnun og endurskipulagningu á faglegu starfi.

Ráðið er til fjögurra ára í starfið með möguleika á framlengingu í önnur fjögur ár. Um fullt starf er að ræða.

Miðað er við að nýr deildarforseti geti hafið störf 1. ágúst 2016.

Helstu ábyrgðarþættir:
• Frumkvæði og forysta um málefni deildarinnar.
• Yfirumsjón með rannsóknavirkni og kennslu.
• Gæðastjórnun í samráði við sviðsstjóra kennslu- og gæðamála.
• Stjórnsýsluleg og rekstrarleg ábyrgð.
• Starfsmannamál.
• Yfirumsjón með innlendum og erlendum samskiptum.
• Seta í framkvæmdastjórn skólans.

Staða deildarforseta heyrir beint undir rektor. Til greina kemur að deildarforseti komi að kennslu og rannsóknum innan þeirra 
fræðasviða sem heyra undir deildina.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu uppfylla almenn hæfisskilyrði sem háskólakennarar á vettvangi þeirra fræða sem kennd eru við deildina 
eða tengjast helstu viðfangsefnum þeirra.
• Doktorspróf er skilyrði 
• Samskiptahæfni, jákvæðni, drifkraftur og geta til að takast á við breytingar
• Leiðtogahæfileikar og geta til að hvetja aðra til árangurs.
• Hæfileiki til að móta og miðla framtíðarsýn.
• Hæfileiki til að byggja upp og leiða teymi akademískra starfsmanna.
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg.
• Reynsla af starfi innan háskóla æskileg.
 
Um ráðninguna fer að öðru leyti eftir reglum fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands nr. 250/2016 og reglna um nýráðningar og 
framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012.

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi 
og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2016. 
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Kristín Siemsen  Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti kristins@lbhi.is. 
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf 
sem þeir hafa unnið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Þorsteinsson rektor LbhÍ í síma 433 5000 eða tölvupósti bjorn@lbhi.is.
Sjá: einnig heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands, http://www.lbhi.is

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  2. apríl 2016 21

RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð ofl. á rekstrarsviði 
fyrirtækisins með aðsetur á Akureyri. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hér er um 
fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins.

Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreifikerfi RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun, 
nýframkvæmdir, breytingar, viðhald og rekstur dreifikerfa.

Starfssvið

 ● Áætlanagerð.

 ● Hönnun dreifikerfa

 ● Verkundirbúningur

 ● Verkbeiðnaútgáfa

 ● Samskipti við 
viðskiptavini 

Hæfniskröfur

 ● Rafmagnstæknifræði, Rafmagnsiðnfræði.

 ● Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur.

 ● Góð almenn tölvukunnátta

 ● Þekking á Microstation og/eða AutoCad æskileg.

 ● Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

 ● Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um, nánari upplýsingar veita deildarstjóri rekstrarsviðs á 
Norðurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 18. apríl n.k. og skal skila 
umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu 
vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

Hönnun og áætlanagerð Akureyri

Háspennukerfi RARIK

Aflstöðvar

Aðveitustöðvar

Okkur vantar vanan bifvélavirkja í hóp öflugra 
starfsmanna sem vinnur að fjölbreyttum verkefnum 
sem tengjast jeppum og ferðalögum.  Verkstæði 
Arctic Trucks er viðurkennt þjónustuverkstæði 
fyrir Toyota, auk þess sem að við bjóðum 
dekkjaþjónustu og ástandsskoðanir.

Helstu verkefni: 
• Almennar viðgerðir  
• Smurþjónusta  
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:  
• Menntun í bifvélavirkjun skilyrði  
• Reynsla í greininni er kostur 
• Vandvirkni og samviskusemi

BIFVÉLAVIRKI

Umsóknarfrestur er til 10. apríl
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á umsokn@
arctictrucks.is. Nánari upplýsingar veitir Hallveig 
Andrésdóttir í síma 540 4911.

Arctic Trucks | Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík 
sími 540 4900 | www.arctictrucks.is

Hjúkrunarfræðingar

Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir að ráða hjúkrunar - 
fræðinga í 50 – 90% starfshlutfall á á Eini- og Grenihlíð.
Vinnufyrirkomulag eftir samkomulagi.  Æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. 

Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og áhugaverð 
starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir Eden 
hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan heimilis-
brag og lífsgæði íbúana.

Helstu verkefni:
•	 Sinnir	almennum	hjúkrunarstörfum,	skipuleggur	og	ber		
 ábyrgð á að hjúkrun sé veitt í samræmi við Eden  
 hugmyndafræðina, markmið og gæðastefnu ÖA.
•	 Hvetur	alla	starfsmenn	til	að	vinna	markvisst	að	eins	
 taklingshæfðri þjónustu, svo hver og einn fái eftir þörfum  
	 aðhlynningu,	leiðbeiningar	og	örvun	til	sjálfshjálpar.
•	 Hefur	frumkvæði	að	hagræðingu,	faglegri	þróun	og	
	 skipulagningu	á	þjónustu	við	íbúa.		
•	 Tekur	þátt	í	þróunarverkefnum.
•	 Sér	um	eftirlit	og	mat	á	gæðum	hjúkrunar.

Nánari	upplýsingar	um	störfin	er	að	finna	á	heimasíðu	
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2016.

Skólastjóri Naustaskóla
Staða skólastjóra við Naustaskóla á Akureyri  

er laus til umsóknar.  

Leitað er að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi með 
mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og 
leggur áherslu á vellíðan og árangur nemenda í góðu samstarfi 
við aðra starfsmenn skólans. Ráðið verður í stöðuna frá og með 
1. ágúst 2016.

Naustaskóli er staðsettur við Hólmatún, í Naustahverfinu á 
Akureyri. Skólinn hóf starfsemi þann 24. ágúst 2009 og hefur 
verið í stöðugri þróun. Fjöldi nemenda er nú um 370 í 1.-10. bekk 
og starfsmenn eru um 60 talsins. Meðal sérkenna skólastarf-
sins má nefna aldursblöndun og teymiskennslu en skólinn er 
opinn skóli og starfar í anda Jákvæðs aga. 
Allar nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu 
hans: www.naustaskoli.is 

Naustaskóli starfar í nánu samstarfi við leikskólann Naustatjörn 
sem staðsettur er á sömu skólalóð. Mikilvægt er að það farsæla 
samstarf haldi áfram að þróast. 

Starfssvið:
Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, 
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun og framgang 
faglegrar stefnu.

Menntunarkröfur:
•	 Leyfi	til	að	nota	starfsheitið	grunnskólakennari.
•	 Viðbótarmenntun	í	skólaþróun,	stjórnun,	eða	reynsla	af		
 kennslu og stjórnun á grunnskólastigi.
•	 Menntun	á	sviði	reksturs	er	kostur.

Hæfnikröfur:
•	 Reynsla	af	faglegri	forystu	á	sviði	kennslu	og	þróunar	í		
 skólastarfi
•	 Reynsla	og	þekking	á	teymiskennslu	og	kennslu	á	opnum		
 svæðum er kostur.
•	 Reynsla	og	hæfni	í	starfsmannastjórnun.
•	 Frumkvæði	og	samstarfsvilji.
•	 Góðir	skipulagshæfileikar,	sveigjanleiki	og	víðsýni
•	 Lipurð	og	færni	í	samskiptum
•	 Reynsla	af	störfum	á	sviði	stjórnunar	og	reksturs	er	æskileg.
•	 Reynsla	eða	þekking	á	sviði	markþjálfunar	er	kostur
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi.	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor		
 og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans  
 samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2016.

Verslunarstjóri hjá
Jóa Fel í Smáralind

Óskum eftir að ráða verslunarstjóra 
í bakarí Jóa Fel í Smáralind
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfsmanna-
ráðningar, innkaup og allan daglegan rekstur á bakaríinu.

Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára 
og hafi starfsreynslu úr bakaríi eða veitingastað.
Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is
eða hafið samband við Lindu í síma 863 7579.

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut
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ÁFENGIS  OG  VÍMUEFNARÁÐGJAFI
Áfengis- og vímuefnaráðgjafi óskast til starfa, 

á Meðferðarheimilið Krýsuvík. 
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Vinsamlega hafið samband á netfangið toggi@krysuvik.is

Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Ertu á lausu? 
N1 óskar eftir að bæta við sig metnaðarfullu, kraftmiklu 
og lífsglöðu starfsfólki. Laus eru margvísleg störf 
víðsvegar um landið, bæði sumarstörf og framtíðarstörf.

Kynntu þér málið og sæktu um  
á www.n1.is   
 
Við hvetjum jafnt konur sem karla 
til að sækja um störf hjá 
fyrirtækinu.

VR-15-025

EINHOLT 2   |   105 REYKJAVÍK   |   STAY@STAY.IS   |   STAY.IS

Stay Apartments er framsækið fyrirtæki með valinn mann í hverju 
rúmi. Við óskum eftir að ráða þernur í dagvinnu, vinnutími frá 
9-17 og einnig í helgarstarf, vinnutími frá 10-16. Ef þú ert 
með reynslu í þrifum, ert sjálfstæður, stundvís og drífandi einstaklingur 
þá sendu okkur ferilskrá þína á oli@stay.is / s. 517 4050.

Stay Apartments is an apartment hotel with ambitious employees. 
We are looking for employees to work week days from 9-17 and 
also weekends from 10-16. If you are an ambitious, independent, 
punctual, and empowering individual then please send us your CV to 
oli@stay.is / s. 517 4050.

STÖRF Í BOÐI
 / AVAILABLE JOBS

STAY APARTMENTS

Staða hjúkrunarfræðings
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík. Um er að ræða 80 % 
stöðu verkefnisstjóra 2, sem vinnur dagvaktir, kvöldvaktir 
og bakvaktir eftir samkomulagi. Staðan er laus frá 1. júní  
næstkomandi.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum,  
með góða færni í mannlegum samskiptum sem getur unnið 
sjálfstætt og skipulega. Laun eru samkvæmt kjarasamn- 
ingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga. 

Allar nánari upplýsingar veitir:  
Guðrún Berglind Jóhannesdóttir hjúkrunarforstjóri,  
hjallatun@vik.is eða í síma 487-1348 – 862-9290. 

Umsóknir skal senda til: hjallatun@vik.is eða á Hjallatún,  
Hátúni 8, 870 Vík. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl næstkomandi.

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Þarftu að ráða starfsmann?

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

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Læknisstaða á Umdæmissjúkrahúsi Austurlands/FSN

SÉRFRÆÐINGUR Í LYFLÆKNINGUM
Laus er til umsóknar staða sérfræðings í lyflækningum við Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN  
í Neskaupstað. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina og starfið gæti hentað 2-3  
læknum að deila með sér. Staðan veitist frá 1. júní 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni og ábyrgð eru þátttaka í 
daglegri læknisþjónustu á deildum um-
dæmissjúkrahússins og heilsugæslunnar 
þar. Þetta innifelur m.a. vaktskyldu, 
samskipti og þjónustu við sjúklinga, 
kennslu og þverfaglega samvinnu 
(teymisvinnu). 

Hæfnikröfur

Fullgild sérfræðiréttindi í almennum 
lyflækningum.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og 
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum 
frá einstaklingum sem ekki teljast upp- 
fylla framangreind skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 1. maí 2016.

Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis; 
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSA við 
ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, starfsreynslu,  
kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af greinum sem umsækjandi kann að 
hafa birt eða skrifað. Mat HSA byggist á innsendum umsóknargögnum. 
Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið einnig á þeim. Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita  

Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri,  
s. 470-3050, netf. kba@hsa.is, 

Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is, 

Jón H. H. Sen, forstöðulæknir,  
s. 840-4144, netf. jon@hsa.is og  

Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri,  
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is. 

Umdæmissjúkrahús Austurlands/FSN í Neskaupstað starfrækir blandaða lyf- og handlækningadeild, hjúkrunardeild, fæðingarþjónustu og endurhæfingardeild ásamt 
stoðdeildum, sem og heilsugæslu fyrir íbúa í Neskaupstað og Mjóafirði. Auk lyflæknis starfa svæfingalæknir, skurðlæknir og deildarlæknir á FSN. Þjónustusvæði 
sjúkrahússins nær frá Bakkafirði til Djúpavogs, svæðis sem telur um 11.000 íbúa. Meginhlutverk sjúkrahússins er að veita almenna sjúkrahúsþjónustu samanber lög 
um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og það er hlekkur í þjónustukeðju HSA, sem starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Á þjónustusvæði 
HSA eru auk FSN sjö heilsugæslur, en alls eru starfseiningarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Læknateymið
Sérfræðingur í lyflækningum myndar ásamt skurðlækni, svæfingalækni, deildarlækni og heimilislækni öflugt teymi lækna við sjúkrahúsið. 
Sjúkrahúsið er vel búið tækjum, s.s. CT tæki, ómtæki af nýjustu gerð og rannsóknarstofan er góð. Farandsérfræðingar í ýmsum greinum 
heimsækja sjúkrahúsið og sinna þannig sérfræðiþjónustu í nærumhverfinu.

Samfélagið
Í Neskaupstað er sterkt skólasamfélag; leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli og verkmenntaskóli. Spölkorn er í næsta menntaskóla yfir á 
Fljótsdalshéraði. Vegalengdir eru að jafnaði stuttar og fólk því fljótt í förum milli staða, hvort sem um er að ræða t.d. skóla eða þjónustu af 
ýmsum toga. Íbúarnir eru samheldnir og samfélagið líflegt.

Íþróttir
Íþróttalífið á svæðinu er bæði fjölbreytt og fjörugt, hvort sem um er að ræða fótbolta, blak, sund, hestamennsku eða karate. 
Oddskarð er skíðasvæði í fjöllunum milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Það er rómað fyrir náttúrufegurð og góðan aðbúnað.  
Mjög góður 9 holu golfvöllur er í Norðfirði. Æfingagjöld barna þykja hér hagstæðari en víða annars staðar.

Samgöngur
Ný Oddskarðsgöng munu gjörbylta samgöngum í Fjarðabyggð. Þau opna á næsta ári. Egilsstaðaflugvöllur er í aðeins klukkustundaraksturs-
fjarlægð.

Náttúrufegurð
Náttúra Austurlands er í senn mikilúðleg og fíngerð.  
Útivistarfólk á auðvelt með að finna eitthvað við sitt hæfi frá fjörum til fjalla og náttúruunnendur eru óvíða betur í sveit settir en einmitt  
í Fjarðabyggð. Hvort sem menn vilja lóna á fjörðum eða sigra fjöll er það allt innan seilingar.
Áhugafólk um veiðar hefur fjölbreytta möguleika til sjós og lands og allir eru þeir nærtækari en menn gæti að óreyndu grunað.

Fjarðabyggð er ákjósanlegur kostur jafnt í starfi og leik: 

Ljósm. EÞK.

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.

Vantar starfsmenn í uppsettningar á vinnupöllum 
sem og almenna verkamannavinnu. 
Góð laun í boði fyrir góða menn.

Umsóknir skal senda á pallaleiga@pallaleiga.is 

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðaskóli
 • Deildarstjórar
 • Grunnskólakennarar
 • Skólaliðar
 
Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennari eða annar 
  uppeldismenntaður starfsmaður

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

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

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



| AtvinnA | 2. apríl 2016  LAUGARDAGUR24

AÐALFUNDUR
Barnaheill - Save the Children á Íslandi  

halda aðalfund þriðjudaginn  12. apríl 2016 
kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna að  

Háaleitisbraut 13.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Nám í alþjóðlegum menntaskóla í 
Noregi

Einstakt tækifæri á námi til stúdentsprófs í 

alþjóðlegu umhverfi (uwcrcn.no)

Mennta- og menningarmálamálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um skólavist við Alþjóðlega menntaskólann, 
Red Cross Nordic United World College (RCNUWC) í 
Flekke, Noregi skólaárið 2016 - 2017. Umsækjendur skulu 
hafa lokið sem svarar einu ári í framhaldsskóla, hafa gott 
vald á ensku og vera á aldrinum 16-18 ára. 
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð er að finna á vef 
ráðuneytisins, menntamalaraduneyti.is.

Umsóknir berist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, eða á netfangið 
postur@mrn.is í síðasta lagi 20. apríl 2016.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gervigras 2016 - Reykjavíkurborg, útboð nr. 13708.

• Tvær sláttuvélar, útboð nr. 13696.

• Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2016,  
   útboð nr. 13694.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2016, 
    Útboð 2, austan Reykjanesbrautar, útboð nr. 13693.

• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2016, 
   Útboð 1, vestan Reykjanesbrautar, útboð nr. 13692.

• Hverfisgata endurgerð. Smiðjustígur - Klapparstígur, 
    útboð nr. 13690.

• Bakkaborg, endurgerð lóðar 2016, 1. áfangi,  
   útboð nr. 13684.

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

Styrkir úr Endurmenntunarsjóði 
grunnskóla 2016

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum í Endurmenntu-
narsjóð grunnskóla vegna endurmenntunarverkefna skólaárið 
2016-2017. 

Þeir sem hyggjast standa fyrir endurmenntun fyrir félagsmenn 
í Félagi grunnskólakennara (FG) og Skólastjórafélagi Íslands 
(SÍ) geta sótt um framlög úr sjóðnum, þar á meðal grunnskólar, 
skólaskrifstofur, sveitarfélög, háskólar, símenntunarstofnanir, félög, 
fyrirtæki og aðrir. Gert er ráð fyrir að endurmenntunarverkefnum 
verði að fullu lokið eigi síðar en við lok skólaársins 2016-2017. 
Verði ekki unnt að ljúka námskeiðum innan þeirra tímamarka fellur 
styrkveiting niður.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að allt að þriðjungi ráðstöfunarfjár 
verði úthlutað til verkefna sem tengjast eftirfarandi áherslusviðum:
• Þróun kennsluhátta sem stuðla að fjölbreyttum námsaðferðum 
 í lestri/stærðfræði
• Kennsla nemenda af erlendum uppruna
• Lífsleikni

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is. Umsóknir á 
öðru formi verða ekki teknar gildar. Ekki er tekið á móti viðbótar- 
gögnum og því verða allar upplýsingar að koma fram í umsókninni. 

Í umsóknum skal gefa ítarlegar upplýsingar um hvers konar 
endurmenntun umsækjandi hyggst bjóða, m.a. innihald, skipulag 
og markmið verkefnis/námskeiðs, stað og tíma, áætlaðan fjölda 
þátttakenda, fyrirlesara, ábyrgðarmann og annað það sem máli 
kann að skipta við mat á umsókn. Einnig skal tilgreina áætlaðan 
kostnað. Þær umsóknir einar koma til álita sem sýna fram á að 
endurmenntunarverkefnin mæti þörfum grunnskólans, séu byggð 
á skólastefnu, aðalnámskrá, fagmennsku og gæðum. Styrkir eru 
eingöngu greiddir vegna launakostnaðar fyrirlesara.  
Annar kostnaður er ekki greiddur. 

Þegar fyrir liggur ákvörðun um hverjir fá styrk og fjármögnun styrkja 
tryggð verður gerður sérstakur samningur um hvert endurmennt- 
unarverkefni.

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2016. 

Reglur um Endurmenntunarsjóð grunnskóla er að finna á heimasíðu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is og eru 
umsækjendur hvattir til að kynna sér þær. 

Nánari upplýsingar um Endurmenntunarsjóð grunnskóla veitir  
Klara E. Finnbogadóttir í síma 515 4900 eða í tölvupósti á  
klara.e.finnbogadottir@samband.is. 

Auglýsing um styrki Hagþenkis 2016 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna,  
auglýsir eftir umsóknum um eftirtalda styrki: 

Starfsstyrkir til ritstarfa
Til úthlutunar eru 13.000.000.- kr. 

Starfsstyrkir vegna handritsgerðar fræðslu- og 
heimildarmynda
Til úthlutunar eru 100.000.- kr. 

Ferða- og menntunarstyrkir fyrir félagsmenn Hagþenkis 
Til úthlutunar á vorönn eru 2.000.000.- kr.

Umsóknarfrestur til 18. apríl kl. 12.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn 
umsóknareyðublöð og eyðublöð fyrir skilagreinar eru á 
heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is

Umsækjendur fá rafræna staðfestingu í tölvupósti um 
að umsókn hafi borist og gildir kennimarkið sem kvittun 
og það gefur færi á að lagfæra eða breyta umsókn þar til 
umsóknarfresti lýkur. 

Hagþenkir, Þórunnartúni 2. 105. Rvk.  
Sími 551-9599/ hagthenkir@hagthenkir.is

Túristarekstur til sölu
Lítið ferðatengt fyrirtæki í útleigu íbúða í miðborginni og nágrenni, 
ásamt 8 manna lúxus fjallabíl (minna meiraprófið).
Mjög hentugt fyrir hjón eða samhenta aðila.
Söluverð 10 milljónir.

Áhugasamir sendi póst á box@frett.is merkt ,,Rekstur-0204”

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Iðjuþjálfun 
sviðsstjóri iðjuþjálfa á 

tauga- og hæfingarsviði
Laus er til umsóknar afleysingarstaða sviðsstjóra á tauga- 
og hæfingarsviði.  Um er að ræða 95% stöðu.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1.nóvember 2012 
eða samkvæmt nánara samkomulagi. Sviðsstjóri ber ábyrgð á 
skipulagi, þróun og framkvæmd iðjuþjálfunar á sviðinu. 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipu-
lagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum samskiptum. 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu að 
því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu vegna 
taugasjúkdóma og fötlunar.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðsstjóri hafi að lágmarki  
þriggja ára starfsreynslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Jónsdóttir  
aðstoðarforstöðuiðjuþjálfi   í síma 585-2154,  
netfang;  siggaj@reykjalundur.is 
Umsóknarfrestur er til 5.október 2012
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS. Sími 585 2000 – 
www.reykjalundur.is

Talmeinafræðingur
Laus er til umsóknar staða talmeinafræðings  

og er starfshlutfall samkomulagsatriði.

Óskað er eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu. Krafist er frum-
kvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og góðrar 
hæfni í mannlegum samskiptum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Fræðagarðs og fjármála- 
ráðherra auk stofnanasamnings Fræðagarðs og Reykjalundar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hanna Halldórsdóttir 
yfirtalmeinafræðingur, netfang;  thorunnh@reykjalundur.is  

Umsóknarfrestur er til 17. apríl 2016

Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

VANTAR ÞIG VINNU?

Nettó Granda
óskar eftir starfsfólki í 
almenn verslunarstörf

 
Um er að ræða bæði fullt 

starf og hlutastarf
 

Óskað er eftir starfsfólki
18 ára og eldra

 
Umsóknarfrestur er til og

með 12. apríl
 

Tekið er á móti umsóknum
í gegnum netfangið

grandi@netto.is
 

Nánari upplýsingar veitir:
Geir Magnússon verslunarstjóri
Nettó Granda í síma 773-3007
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Reykjavíkurborg  óskar eftir kauptilboðum í byggingarrétt  
fyrir atvinnuhúsnæði við Gylfaflöt 2-12 og Krókháls 7a.  
Einungis lögaðilar sem geta sýnt fram á jákvæða eiginfjár- 
stöðu og eru í skilum með opinber gjöld geta gert tilboð  
í byggingarrétt.  

Skila skal skriflegu kauptilboði til þjónustuvers Reykjavíkurborgar,  
Borgartúni 12-14, fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 7. apríl 2016. 

Nánari upplýsingar og tilboðseyðublað á vef Reykjavíkurborgar - www.reykjavik.is/lodir 

Gylfaflöt og Krókháls

Byggingarréttur
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Byggingarréttur
fyrir atvinnuhúsnæði

Gylfaflöt

Krókháls

ÚTBOÐ
Bláskógabyggð og Grímsnes- og Grafnings-

hreppur óskar eftir tilboðum í sorphirðu í 
sveitarfélaginu 2016 – 2020.

Verkið felst í söfnun á þremur tunnum sem eru óflokk-
aður úrgangur og blátunnuefni eins og pappír og pappa 
við heimili og að lokum plast bæði í þéttbýli og í dreifbýli og 
við stofnanir í sveitarfélögunum. Úrgang og endurvinnslu-
efni skal verktaki flytja til móttökustöðvar í Sorpu bs. Gufu-
nesi í Reykjavík. Komi til breytingar á afsetningu úrgangs á 
samningstíma skal semja um það sérstaklega. Verkkaupi 
mun útvega tunnur  fyrir söfnun við stofnanir sveitarfélagins 
eins og þarf, en gáma mun verkkaupi leigja af verktaka.  Í 
Bláskógabyggð eru 3 gámasvæði auk grenndarstöðva við 
frístundabyggðir og í Grímsnes- og Grafningshrepp eru eitt 
gámasvæði auk grenndarstöðva við frístundabyggðir. Verk-
taki mun leigja verkkaupa alla gáma og losa þá en reiknað er 
með að gámar á grenndarstöðvum séu framhlaðningsgámar 
en krókgámar á gámastöðvum.  

Verktími er frá 1. september 2016 til 31. ágúst 2020, þ.e. 4 ár. 
Samningurinn getur framlengst um 1 ár í senn í alls 2 ár ef 
báðir aðilar samþykkja.

Grátt ílát undir óflokkaðan úrgang  skal að jafnaði tæma á 3 
vikna fresti frá september til maí og á 2 vikna fresti frá júní 
til ágúst. Blátunnuílát og plasttunnu skal tæma á 6 vikna 
fresti, nema verkkaupi ákveði annað. Verkkaupi áskilur sér 
rétt til þess að breyta fyrirkomulagi söfnunar, ílátum, tíðni 
tæminga, afsetningu úrgangsflokka og breyta öðru fyrir-
komulagi á sorphirðu. Eins að fella niður verkliði. 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn fást frá og með fimmtudeginum  7. apríl 2016 hjá 
Eflu Suðurlands, Selfossi við skráningu í síma 412-6900 eða 
með tölvupósti á netfang utbod.sudurland@efla.is .

Opnun tilboða er kl. 11:.00 þann 18. maí 2016 á skrifstofu 
Umhverfis og Tæknisviðs Uppsveita að Borg í Grímsnesi. 

Stækkun Búrfellsvirkjunar
Útboð nr. 20215
Vélarspennir

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í vélarspenni fyrir 
Stækkun Búrfellsvirkjunar samkvæmt útboðsgögn- 
um nr. 20215.

Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum, pökkun, 
afhendingu og eftirliti með uppsetningu á þremur 
(3)  einfasa 37 MVA, 132,6/13,8 kV, 50 Hz, tveggja 
vafa,  „shell type“ vélarspennum samkvæmt nánari 
lýsingu í útboðsgögnum nr. 20215.

Áætlaður afhendingartími spenna er í júní 2017,  
en verklok eru í lok mars 2018.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Lands- 
virkjunar http://utbod.lv.is

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 
68, 103 Reykjavík,  fyrir klukkan 12:00 fimmtudaginn 
12. maí 2016. 

Tilboð verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is

Stjórn Regins hf. boðar til aðalfundar í félaginu og 
verður hann haldinn í Hörpu tónlistar- og ráðstefnuhúsi, í 
Björtuloftum, Austurbakka 2, 101 Reykjavík, mánudaginn 
25. apríl 2016 og hefst stundvíslega kl. 16.00.

Dagskrá fundarins er svohljóðandi sbr. 15.gr. 
samþykkta félagsins:

 1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.

 2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu   
  endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.

 3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar 
  eða taps á næstliðnu reikningsári.

 4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til   
  samþykktar.

 5. Ákvörðun um heimild stjórnar um kaup á eigin bréfum.

 6. Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum, ef   
  einhverjar hafa borist.

 7. Kosning félagsstjórnar.

 8. Kosning endurskoðanda.

 9. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir næsta  
  kjörtímabil.

 10. Önnur mál.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína 
hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða rafrænt 
umboð og skal það dagsett. Umboð verða ekki afturkölluð svo 
gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað 
við afhendingu fundargagna eða eftir setningu fundarins, 
hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á 
aðalfundinum, ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar 

áður en tvær vikur eru til aðalfundarins. Nánar um heimildir 
hluthafa til að fá mál tekin til meðferðar á fundinum vísast 
til samþykkta félagsins sem finna má á heimasíðu þess, 
www.reginn.is/fjarfestar. 

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á 
fundinum ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess. 
Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma fram 
um fleiri menn en kjósa skal um. Ekki verður hægt að greiða 
atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Nánari upplýsingar 
um réttindi hluthafa er að finna á heimasíðu félagsins.

Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt samþykktum 
félagsins ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega 
með minnst sjö sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða 
fyrir kl. 16.00 mánudaginn 18. apríl 2016. Framboðum 
skal skila á skrifstofu Regins hf. í Smáralind, 3. hæð, 
Hagasmára 1, Kópavogi. Upplýsingar um frambjóðendur 
til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir 
aðalfund.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits 
til þess hversu margir sækja hann sbr. 14. gr. samþykkta 
félagsins.

Tillögur og skjöl sem lögð verða fyrir aðalfund verður að 
finna á heimasíðu félagsins, www.reginn.is/fjarfestar, a.m.k. 
tveimur vikum fyrir aðalfund, sbr. 18. gr. samþykkta félagsins. 
Einnig verða skjölin hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins 
í Smáralind, 3. hæð, Hagasmára 1, 201 Kópavogi. Endanleg 
dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum fyrir aðalfund.   

Önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardegi.

     Kópavogur, 1. apríl 2016

     Stjórn Regins hf.

Aðalfundur Regins hf. 
verður haldinn 25. apríl 2016

Hótel- og markaðsstjóri
óskast sem fyrst að ört og sívaxandi hóteli í miðborginni.

Áhugavert og krefjandi framtíðarstarf.  Hugsanlegt er að kaupa hlut í 
rekstrinum.

Áhugasamir sendi inn upplýsingar um aldur, menntun, reynslu og fyrri 
störf ásamt meðmælum fyrri vinnuveitenda svo og kaupkröfur á 
box@frett.is merkt Hótel-/markaðsstjóri-0204 fyrir 13 apríl



fasteignir

Hæðin er á 3. hæð í góðu lyftuhúsi.  Hún er  ca. 300 m2 .  
Eignin skiptist í 9 skrifstofur, eitt fundarherbergi, eldhús og 
salerni.  Leiguverð: 2.300 kr p/fm.

Nánari upplýsingar um leigutíma veita 
Þórarinn Thorarensen og Magnús Einarsson.

Þórarinn
Sölustjóri

Sími: 770  0309

Magnús
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 897  8266

Hæðin er staðsett í miðju viðskipta  
og fjármálahverfi borgarinnar.

Skrifstofuhæð á besta stað

Glæsilegt 470 fm. skrifstofu-
húsnæði á 17. hæð í Höfðatorgi.  
Glæsilega innréttað og frábært 
útsýni.  Staðsett í norðurhluta.  
Húsnæðið er fullinnréttað og 
skiptist í móttöku, eitt fundar-
herbergi, 11 lokaðar skrifstofur, 
eldhúsaðstöðu, snyrtingar með 
sturtu, stór skjalageymsla og 
góðar hirslur í lokuðum skápum.  
Parket á gólfum.  Tíu sérbílastæði 
fylgja í bílageymslu, auk 23m² 
sérgeymslu í kjallara.  Afhending 
skv. samkomulagi. 
Fjöldi veitingastaða og ýmis 
þjónusta í húsinu og næsta 
nágrenni.    
Leiguverð 3.500 kr. Per. fm.
Fleiri myndir á landmark.is

Þórarinn
Sölustjóri

Sími: 770  0309

Magnús
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 897  8266

TIL LEIGU AFAR GLÆSILEGT 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI   

Á 17. HÆÐ Í HÖFÐATORGI.

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 229,3 fm einbýlishús á einni hæð við Sólbraut á Seltjarnarnesi. Húsið 
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, fjölskylduherbergi. eldhús, tvö baðherbergi og þrjú rúmgóð herbergi. 
Herbergin eru fimm skv. teikningu og auðvelt væri að breyta því aftur.Tvöfaldur bílskúr. Mikil lofthæð er 
í hluta hússins sem setur skemmtilegan svip á húsið. Arinn er í stofu. Glæsilegur garður sem hefur verið 
standsettur. Timburverönd og heitur pottur er í garði. Húsið er mjög vel staðsett. Örstutt í skóla, þjónustu, 
heilsurækt, sundlaug og fl. Verð 87 millj.

Nánari upplýsingar  
veitir Magnea S. Sverrisdóttir  
fasteignasali í síma 861 8511  
eða magnea@eignamidlun.is

SÓLBRAUT - SELTJARNARNES

Sala fasteigna frá
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Glæsileg 300 ha jörð sem liggur  
meðfram Norðurá

Veiðihlunnindi af bæði Norðurá  
og Gljúfurá

Yfir 800 fm af húsakosti m.a. einbýli, 
bílskúr og vélageymsla

Gott útsýni frá jörð,  
ýmsir möguleikar í boði

Óskað er eftir tilboðum

Borgir 
Borgarbyggð

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson 

Viðskiptafræðingur
Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali

Stofnuð 1982

Glæsilegt og vandað heilsárshús á eignarlandi á bakka Norðurár í  
Munaðarneslandi. Húsið er skráð 77,8 fm. að stærð auk geymslu og 
ca.100 fm verandar. Þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa með mikilli 
lofthæð. Hitaveita og heitur pottur. Staðsetning er einstök á rólegum  
og góðum stað á bakka Norðurár með útsýni yfir ána. Verð 37,0 m

Upplýsingar veitir Sigþór Bragason, löggiltur fasteignasali sími 
899 9787

við norðurá

Glæsileg samtals 364 fm fasteign á þremur hæðum auk kjallara. Einar Sveinsson arkitekt teiknaði húsið fyrir 
föður sinn Svein Jónsson trésmið. Húsið hefur verið mjög mikið standsett á síðustu árum á vandaðan og 
smekklegan hátt. Upprunalega voru þrjár íbúðir í húsinu en nú er húsið nýtt sem ein heild. Húsið skiptist m.a. 
í stofu, borðstofu, eldhús, 6 rúmgóð herbergi, þrjú baðherbergi og glæsilega vinnustofu á þakhæð hússins 
með mikilli lofthæð. Þrennar svalir. Garðurinnn hefur einnig verið standsettur en þar er timburverönd. 
Einstök eign í miðbænum. Verð tilboð.  

Nánari upplýsingar veita 

Magnea S. Sverrisdóttir fasteignasali 
s: 861 8511 magnea@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson fasteignasali 
824 9093 kjartan@eignamidlun.is

BERGÞÓRUGATA 55 - HEIL HÚSEIGN

Sala fasteigna frá
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

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

Er að leita að fyrir ákveðin kaupanda að 

einbýli í Ásahverfinu, Hraunhólum, Lækjarfit 

eða Flötum í Garðabæ. 

Húsið má kosta allt að 110 – 115 millj.

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Save the Children á Íslandi



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 

Þorláksgeisli 23

Opið hús sunnudaginn 3. apríl kl. 16.00-16.30

Stór og vel skipulögð íbúð á efstu hæð í lyftu húsi 
með stæði í bílageymslu. Íbúðin er með 4 svefn-
herbergi, rúmgóða stofu, opið eldhús með 
borðkrók, baðherbergi og þvottahús innan
 íbúðarinnar. 

Verð:  44.900.000

5
herb.

132,6
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Kleifarsel17

Opið hús sunnudaginn 3. apríl k.l 15:00 -15:30

Parhús á tveimur hæðum innst í lokuðum botnlanga 
við Kleifarsel í Reykjavík. 177,1 fm á tveimur hæðum, 
þar  28,1 fm bílskúr.  Húsið er bjart og vel staðsett.  
Fjögur svefnherbergi eru í húsinu. Göngufæri við 
Seljaskóla og leikskóla. 

Verð:  49.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

OPIÐ
HÚS

Laufás 6

Opið hús laugardaginn  2. apríl  kl. 15.00-15.30

Laufás 6, Garðabæ 166 fermetra neðri sérhæð í 
tvíbýlishúsi við Laufás í Garðabæ. Íbúðin skiptist í for-
stofu, samliggjandi sjónvarpshol, stofu og borðstofu, 
eldhús, þvottahús, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af og baðherbergi. 

Verð:  47.500.000

5-6
herb.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Lindargata 39 - 8. Hæð

Opið hús laugardaginn 2.  apríl kl. 16.00-16.30

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

Verð:  66.900.000

3
herb.

90,2
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

OPIÐ
HÚS

Seilugrandi 3 - 107 Reykjavík

Opið hús miðvikudaginn 6. apríl kl. 18:00-18:30

Snyrtileg og vel skipulögð 2ja herb íbúð á 
eftirsóttum stað með stæði í bílageymslu. 
Sigurður Fannar, sölufulltrúi.

Verð:  28.500.000

2
herb.

51.8
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Stangarholt 10 - 105 Reykjavík

Opið hús mánudaginn 4. apríl kl. 17-17:30

Góð eign í grónu hverfi:
Sérstaklega fallega 115 fm íbúð á annari hæð 
ásamt 29,8 fm bílskúr í litlu fjölbýlishúsi í 105 
Reykjavík. Stutt er í alla þjónustu. Eign sem bíður 
upp marga skemmtilega möguleika.

Verð:  47.500.000

6
herb.

145
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

OPIÐ
HÚS

Bergstaðastrtæi 56 - 1. hæð     

Opið hús mánudaginn 4. apríl  kl. 17.00-17.30

Falleg íbúð í virðulega steinhúsi frá 1928.  Íbúðin 
er með tvær fallegar stofur með mikilli lofthæð, 
skrautlistum og góðum gluggum sem tryggja björt 
rými. 2 svefnherbergi eru í íbúðini, eldhús með 
nýlegri innréttingu og baðherbergi með sturtuklefa.

Verð:  49.900.000

OPIÐ
HÚS

Einstaklega vönduð og stórglæsileg útsýnis íbúð 
á 10. og efstu hæð í Lundi. Íbúðinni fylgja 2 stæði í 
bílageymslu, sólskýli með heitum potti og verönd auk 
svala umvherfis eignina á 3 vegu sem ná yfir 75 fm.
 
Bókið tíma fyrir skoðun á hjá Fasteignasala.

Lundur 1 - Penthouse, 2 bílastæði

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Verð:  108.000.000

159
m2.

2-3
herb.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Kjarrmóar 16 -Raðhús með bílskúr
Einstaklega vel skipulagt raðhús á einni hæð með 4 
svefnherbergi, glæsilegt opið alrými fyrir eldhús og 
stofu, leikherbergi undir súð, nýlegt baðherbergi og 
eldhús. Skjólgóður garður og verönd mót s-vestri.
Bílskúr er með hita, rafmagni og heitu og köldu vatni.

Verð:  47.500.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

5
herb.

136
m2.

Opið hús þriðjudaginn 5.apríl  kl. 17.30-18.00

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

Verð: TILBOÐ

5-6
herb.

165
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Opið hús mánudaginn 4. apríl kl. 18.00-18.30

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

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

Verð: 89.900.000

8
herb.

320,7 
m2.



Garðatorg 2
210 GARÐABÆR

Nýjar glæsilegar íbúðir að Garðatorgi 2A og 2B. 
Stórir gluggar, aukin lofthæð, fallegt útsýni og 
rúmgóðar svalir. Sérsmíðaðar innréttingar frá 
Trésmiðju GKS. Bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 77-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Frá 32.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 37
210 GARÐABÆR

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnis-
stað í Garðabæ. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en 
votrými flísalögð. Afhending síðsumar 2016. 

STÆRÐ: 100 - 140 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

44.9 - 89.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Suðurgata 6
101 REYKJAVÍK

Spennandi tækifæri í ferðaþjónustu. Fallegt og 
reisulegt hús í hjarta miðborgarinnar. Er rekið 
sem gistihús með heimagistingarleyfi. Timbur-
verönd með heitum potti í bakgarði.

STÆRÐ: 234,7 fm EINBÝLI       HERB: 10

129.000.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Lindarvað 9
110 REYKJAVÍK

Laus við kaupsamning. Falleg neðri sérhæð 
á eftirsóttum stað í nálægð við skóla. Afgirt 
timburverönd og gólfhiti í íbúð. 

STÆRÐ: 123,7 fm SÉRHÆÐ       HERB: 4

46.400.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/ Í námi til lögg.fasteignasla

BÓKIÐ SKOÐUN

Barónstígur 18
101 REYKJAVÍK

Glæsileg, mikið endurnýjuð, 3ja herbergja 
sérhæð við Barónsstíg 18 í miðbæ Reykjavíkur. 
Kjörin til útleigu, tvö baðherbergi, tveir 
sérinngangar.

STÆRÐ: 108,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 3

49.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

OPIÐ HÚS    3. apríl 15:00 – 15:30

Kirkjuvellir 9
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg og björt íbúð á jarðhæð í vönduðu húsi 
við Kirkjuvelli 9. Gólfsíðir gluggar, gólfhiti og 
stór hellulögð verönd. Möguleiki að bæta við 
öðru svefnherbergi.

STÆRÐ: 85,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

28.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

Garðatorg 4
210 GARÐABÆR

Garðatorg 4-A,B og C. Nýjar íbúðir tilbúnar til 
afhendingar. Bjartar og fallegar, stórir gluggar, 
stórar svalir, granít í eldhúsi, myndavéla 
dyrasími. Aðeins 9 íbúðir eftir.

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

Frá 44.900.000
Heyrumst
Gunnar  699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsvegur 39
210 GARÐABÆR

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnis-
stað í Garðabæ. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en 
votrými flísalögð. Afhending síðsumar 2016.

STÆRÐ: 92 - 132 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

42.9 - 79.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/ Í námi lögg.fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    3. apríl 13:45 – 14:15 Frekari upplýsingar - stefan@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN



Stúfholt 1
105 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á frábærum stað í hjarta Reykjavíkur 
með stórum suðursvölum. Íbúðin er björt með 
stórum gluggum, vel staðsett og í göngufæri 
við flesta þjónustu. 

STÆRÐ: 64,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Kleppsvegur 12
105 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á efstu hæð, húsið 
málað 2015, parket frá 2014, eldhús innrétting 
frá árinu 2010 (uppþvottavél fylgir). 
Baðinnrétting frá árinu 2010 ásamt klósetti.

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Fagrabrekka 40
200 KÓPAVOGUR

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað raðhús 
á tveim hæðum með bílskúr. 5 svefnherbergi, 
2 baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Suður-
garður með timburverönd. Mögul. á aukaíbúð. 

STÆRÐ: 249,9 fm RAÐHÚS      HERB: 6

64.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Lindarvað 19
110 REYKJAVÍK

Neðri sérhæð á vinsælum stað innarlega í bot-
nlanga. Afgirtur garður og timburverönd. Stutt 
er í skóla og leikskóla.

STÆRÐ: 125,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Torfufell 6
111 REYKJAVÍK

Hlýlegt raðhús á góðum stað í Breiðholti með 
bílskúr og grónum garði sem snýr til suðurs. 
Íbúðin er björt og stutt er í alla þjónustu og 
fallega náttúru.

STÆRÐ: 150 fm RAÐHÚS      HERB: 4-5

41.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Stórikriki 13
270 MOSFELLSBÆR

Einstaklega glæsilegt og vandað einbýlishús 
með bílskúr. Glæsilegt útsýni. Timburverönd 
og  falleg útilýsing. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Mikil lofthæð. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 245 fm EINBÝLI       HERB: 7

79.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Njálsgata 62
101 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð. Tvö 
svefnherbergi(gengið inn í annað í gegnum 
hitt). Fallegt eldhús með hvítri innréttingu, bað 
endurnýjað. Rúmgóð stofa með fallegu útsýni.

STÆRÐ: 74,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bræðratunga 20
200 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús í 
suðurhlíðum Kópavogs. Mjög góð staðsetning, 
garður beggja megin. Skólp, neysluvatnslagnir 
endurnýjað. Þak endurnýjað á helming hússins.

STÆRÐ: 135,1 fm RAÐHÚS      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Asparás 5
210 GARÐABÆR

Fallega þriggja herbergja rúmgóða íbúð með 
sérinngangi í litlu fjölbýli. Mjög vandaðar 
innréttingar, Granít borðplötur í eldhúsi og 
baðherbergi, granít sólbekkir, Arinn í stofu.

STÆRÐ: 116 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Álfholt 56a
220 HAFNARFJÖRÐUR

Góð íbúð á jarðhæð með sér inngangi. Gott 
svefnherbergi, björt stofa með opið í eldhús, 
útgengt út á sér pall/garð. Gott baðherbergi , 
tengi fyrir þvottavél og sér geymsla í íbúð. 

STÆRÐ: 69,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

23.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Hraunbær 62
110 REYKJAVÍK

Góð íbúð í Hraunbænum, 3 stór svefnherbergi. 
Eldhús opið inn í stofu. Góð sameign og húsið 
var klætt að utan fyrir nokkrum árum. Eigandi 
skoðar skipti á 2ja herbergja í hverfinu.

STÆRÐ: 96,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

29.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. apríl 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    3. apríl 13:30 – 14:00 OPIÐ HÚS    4. apríl 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    3. apríl 15:15 – 15:45

OPIÐ HÚS    3. apríl 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    3. apríl 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    3. apríl 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    3. apríl 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    3. apríl 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    4. apríl 17:30 – 18:00



Efri sérhæð, alls 160 fm.

4 svefnherbergi og suðursvalir.

Bílskúr með hurðaopnara

Safamýri

Verð : 50,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri ris hæð og bílskúr

4ra herbergja íbúð með sérinngangi

Bílskúrinn innréttaður sem stúdíóíbúð

Sérinngangur - stór garður

Sigluvogur 7

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög glæsileg 203,6 fm 5 herbergja raðhús 

á 2 hæðum með innbyggðumn bílskúr 

á góðum stað í Norðlingaholti 

Húsin eru laus til afhendingar strax

Þingvað 41-45-47

Verð frá: 59,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð frá: 64,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Eignin er 92 fm þar af eru geymslur 3,6 fm 
Sérinngangur Björt stór stofa, borðstofa sem 
nýta má sem svefnherbergi, gott hjónaherbergi 
og barnaherbergi 
Flísalagðar suður svalir og góður suður garður 
Búið að endursteina húsið og skipta um jarðveg 
fyrir framan hús og á austurhlið

Mávahlíð 20

Verð : 38,2 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

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

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 164,3 fm að stærð 

Efri hæð m tveimur svefnherbergjum, 

stórri stofu og eldhús 

Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur

Þingvellir

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

149 fm sumarhús vel staðsett í Ásgarðslandi 

Leyfi fyrir rekstur gistiþjónustu 

Fjögur svefnrými og einnig svefnloft 

Skipti á hjólhýsi, eign í Rvík og annað mögulegt

Víðibrekka

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

237 fm einbýli m aukaíbúð Reisulegt hús með 

þremur svefnherbergum Stór set- og borðstofa 

Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi 

Næg bílastæði 

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg

Engjavegur Selfossi

Verð : 49,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3 hæð 
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús 
Stór alrými og þrjú svefnherbergi 
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar 
Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá annað keypt 
Laus strax 

 Sóltún

Verð : 61,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 2.apríl kl.14:00-14:30

Góð efri hæð að stærð 110,3 fm auk 

bílskúrs 22,8 fm 

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

.

Hraunbær 154

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 

109 fm 

Góð staðsetning 

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 2.apríl kl.15:30-16:00

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

Austurkór 91-99
 

Kópavogi

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.
Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Gott einbýlishús 

Ólafsgeisli 111

Tvílyft hús að stærð 237,8 m2

Bílskúr er 26,8 m2

Möguleiki á fimmta svefnherberginu

Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn

Innbyggðar suðursvalir og  

franskir gluggar setja mikinn svip á eignina

Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr

Afgirtur suður garður með stórum palli

Verð : 75,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja Bílskúr 

Stór pallur Stór vel hirtur garður  

Útsýni til sjávar 

Sjávargata 21 

Verð : 58,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur við fallega 

götu neðst í Fossvogdalnum

Um er að ræða 256,2 fm vandað einbýlishús við Bjarmalan

Eignin er 6/8 herbergja með glæsilegum gróðursælum suðurgarði 

Húsið hefur fengið gott viðhald að innan sem utan og hefur verið 

vandað til í öllu efnsivali - Einstök eign á veðursælum stað

Bjarmaland

Verð :135,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund  

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

Kársnesbraut 80

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Góðar tekjur

Lækkað verð

Rétt við Selfoss

Grímkelsstaðir - Þingvallavatn 

Sumarhús um 54 fm ásamt gestahúsi 

Nýr pallur í kringum húsið ásamt heitum potti 

Læst hlið - Glæsilegt umhverfi

Þingvallavatn

Verð : 15,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Bókaðu skoðun

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hraungata 3 
Glæsilegar útsýnisíbúðir 

í Urriðaholti Garðabæ

Um er að ræða 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 143-147 fm 
meðstórum suður svölum / verönd 

Húsið eru einkar viðhaldslétteinangrað og klætt að utan,  
gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og  
fullbúnar án gólfefna 

Aðeins tvær íbúðir eftir

- 143 fm íbúð á jarðhæð með sér verönd

- 142 fm íbúð á 2. hæð með  25 fm suður svölum

Verð frá: 52,9 millj.

Aðeins tvær íbúðir eftir

SÖLUSÝNING
mánudaginn 4.apríl kl.18:00-19:00

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Efri sérhæð, alls 160 fm.

4 svefnherbergi og suðursvalir.

Bílskúr með hurðaopnara

Safamýri

Verð : 50,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Efri ris hæð og bílskúr

4ra herbergja íbúð með sérinngangi

Bílskúrinn innréttaður sem stúdíóíbúð

Sérinngangur - stór garður

Sigluvogur 7

Verð : 39,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Mjög glæsileg 203,6 fm 5 herbergja raðhús 

á 2 hæðum með innbyggðumn bílskúr 

á góðum stað í Norðlingaholti 

Húsin eru laus til afhendingar strax

Þingvað 41-45-47

Verð frá: 59,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Vel skipulagt 244,2 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 28,8 fm innbyggðum bílskúr 

Endurnýjað eldhús og bað

Stekkjarsel

Verð frá: 64,4 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Helgi 780 2700 aðstm. fast.

Eignin er 92 fm þar af eru geymslur 3,6 fm 
Sérinngangur Björt stór stofa, borðstofa sem 
nýta má sem svefnherbergi, gott hjónaherbergi 
og barnaherbergi 
Flísalagðar suður svalir og góður suður garður 
Búið að endursteina húsið og skipta um jarðveg 
fyrir framan hús og á austurhlið

Mávahlíð 20

Verð : 38,2 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

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

Þingvallavatn

Verð : 27,7 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Tvílyft glæsihýsi í landi Nesja, 164,3 fm að stærð 

Efri hæð m tveimur svefnherbergjum, 

stórri stofu og eldhús 

Neðri hæð með aukaíbúð 

Heitur pottur

Þingvellir

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

149 fm sumarhús vel staðsett í Ásgarðslandi 

Leyfi fyrir rekstur gistiþjónustu 

Fjögur svefnrými og einnig svefnloft 

Skipti á hjólhýsi, eign í Rvík og annað mögulegt

Víðibrekka

TILBOÐ
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

237 fm einbýli m aukaíbúð Reisulegt hús með 

þremur svefnherbergum Stór set- og borðstofa 

Eldhús með miklu skápa- og vinnuplássi 

Næg bílastæði 

Skipti á eign á höfuðborgarsvæðinu möguleg

Engjavegur Selfossi

Verð : 49,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson, löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520 

Falleg og vel skipulögð endaíbúð á 3 hæð 
Vinsæl staðsetning og eftirsótt hús 
Stór alrými og þrjú svefnherbergi 
Góð sameign og aðgengi til fyrirmyndar 
Stæði í bílageymslu og möguleiki að fá annað keypt 
Laus strax 

 Sóltún

Verð : 61,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Vel skipulagt 213 fm parhús á tveimur hæðum

Bílskúr 32,8 fm 

Vandað hús

Fjögur svefnherbergi, möguleiki á því fimmta

Fannafold 142

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

.

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 2.apríl kl.14:00-14:30

Góð efri hæð að stærð 110,3 fm auk 

bílskúrs 22,8 fm 

Forstofuherbergi með snyrtingu og skáp 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

.

Hraunbær 154

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:30-18:00

Vel skipulögð íbúð á 3 hæð við Hraunbæ 

4 herbergja 

109 fm 

Góð staðsetning 

.

Fjarðarás 19

Verð : 79,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
mánudaginn 4.apríl kl.17:00-18:00

Mjög falleg 279,1fm einbýlishús á tveimur 

hæðum með 3 herb aukaíbúð á jarðhæð 

ásamt mögulegri studioíbúð í bílskúr 

Mjög fallegur garður

.

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 2.apríl kl.15:30-16:00

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

Austurkór 91-99
 

Kópavogi

Miklaborg kynnir
í einkasölu fimm mjög vel skipulögð  
166 fm raðhús með innbyggðum bílskúr.

Frábært innra skipulag :

• Opið stofu og eldhúsrými með  
góðri lofthæð

• Fjögur svefnherbergi, fataherbergi  
innaf hjónaherbergi

• Gott baðherbergi með sturtu og kari

• Gestasnyrting og sér þvottahús.

Húsin skilast fokheld eða tilbúin til 
innréttinga skv. skilalýsingu

Verð frá: 42,9 millj.
Afhending sumar 2016

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

 Gott einbýlishús 

Ólafsgeisli 111

Tvílyft hús að stærð 237,8 m2

Bílskúr er 26,8 m2

Möguleiki á fimmta svefnherberginu

Arinn í stofu/útgengt úr stofu í garðinn

Innbyggðar suðursvalir og  

franskir gluggar setja mikinn svip á eignina

Stórt og mikið upphitað plan fyrir framan bílskúr

Afgirtur suður garður með stórum palli

Verð : 75,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Fallegt einbýlishús á Álftanesi 175,9 fm 

5 herbergja Bílskúr 

Stór pallur Stór vel hirtur garður  

Útsýni til sjávar 

Sjávargata 21 

Verð : 58,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur við fallega 

götu neðst í Fossvogdalnum

Um er að ræða 256,2 fm vandað einbýlishús við Bjarmalan

Eignin er 6/8 herbergja með glæsilegum gróðursælum suðurgarði 

Húsið hefur fengið gott viðhald að innan sem utan og hefur verið 

vandað til í öllu efnsivali - Einstök eign á veðursælum stað

Bjarmaland

Verð :135,0 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Eldra einbýli með tvöföldum bílskúr

Tvær íbúðir á sitt hvorri hæðinni

Húsið og bílskúrar í útleigu 

Leigutekjur um 370 þúsund  

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

Kársnesbraut 80

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

Bókaðu skoðun: 

Svan 697 9300 aðstm. fast.

Mjög mikið endurnýjað einbýlishús
2150 m2 einstakri eignalóð í frábæru umhverfi
í Ölfusi rétt fyrir utan Selfoss.
Stór og falleg alrými, stórt eldhús
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi 
Stór bílskúr. Flottur pallur með heitum potti.

 Kvistás

Verð : 49,8 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Góðar tekjur

Lækkað verð

Rétt við Selfoss

Grímkelsstaðir - Þingvallavatn 

Sumarhús um 54 fm ásamt gestahúsi 

Nýr pallur í kringum húsið ásamt heitum potti 

Læst hlið - Glæsilegt umhverfi

Þingvallavatn

Verð : 15,9 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

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

Bókaðu skoðun

Bókaðu skoðun:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Hraungata 3 
Glæsilegar útsýnisíbúðir 

í Urriðaholti Garðabæ

Um er að ræða 4-5 herbergja íbúðir á bilinu 143-147 fm 
meðstórum suður svölum / verönd 

Húsið eru einkar viðhaldslétteinangrað og klætt að utan,  
gluggar eru ál tré

Lyfta er í húsinu, öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri og 
upphitaðri bílageymslu

Íbúðirnar skilast veglega innréttaðar og  
fullbúnar án gólfefna 

Aðeins tvær íbúðir eftir

- 143 fm íbúð á jarðhæð með sér verönd

- 142 fm íbúð á 2. hæð með  25 fm suður svölum

Verð frá: 52,9 millj.

Aðeins tvær íbúðir eftir

SÖLUSÝNING
mánudaginn 4.apríl kl.18:00-19:00

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

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 854 2112

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



• Fullkomið nýtt sveitahótel á jörðinni Hróarslækur sem er 74 HA.
• Allt að 23 rúmgóð herbergi öll með baðherbergi og sérinngangi. Auk starfsmannaíbúðar.
• Matsalur sem tekur 70 manns í sæti og fullkomið veitingaeldhús.
• Hótelið samanstendur af tveimur húsum, steypt verönd milli húsa með heitum potti.
• Einbýlishús sem búið er að endurnýja, með fjórum svefnherbergjum.

GÓÐAR BÓKANIR FRAMUNDAN OG FRÁBÆRAR EINKUNNIR Á TRIPADVISOR OG BOOKING .                                                              VERÐ KR. 415 MILLJ. 

HÓTEL LÆKUR - RANGÁRÞINGI
FULLBÚIÐ SVEITAHÓTEL OG 74 HA. JÖRÐ

Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Magnús  Einarsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 897 8266

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

Einingar A, Svefn- og setustofu- 
einingar (samtals 18 einingar)
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (11 einingar, 3X9,7m) 22 herbergi, 
inngangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar. Hvert 
herbergi er með sér baðherbergi með sturtu (raf-
magnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur fylgir 
með þ.e. milli svefnrýmis og annars íverurýmis. Ýmis 
búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, sængurbún-
aður og tilheyrandi búnaður í herbergjum. Auk þess 
fylgir  búnaður í setustofu. Einnig eru í þvottaher-
bergi u.þ.b 6 þvottavélar og þurrkarar, í inngangi er 
sameiginleg hreinlætisaðstaða og vinnufatageymsla. 
Til viðbótar eru 2 sjálfstæðar herbergjaeiningar  
(3x7,4m) með baði, eldhúskrók og  ásamt innan-
stokksmunum

Einingar C, Eldhús og borðstofu 
einingar  (samtals 11 einingar).
Eldhúseiningar  (4 einingar 3x9,7m) með öllum búnaði  
m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, kælar og 
frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis- og 
vinnufatnaðareining (2 einingar 2,6xm) 

Einingar B, Svefn og setustofu- 
einingar (16 einingar).
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (10 einingar, 3X8,6m) 20 herbergi, inn-
gangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar.   
Hvert herbergi er með sér baðherbergi með sturtu 
(rafmagnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur 
fylgir með þ.e. milli svefnrýmis og annars íveru-
rýmis. Ýmis búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, 
sængurbúnaður og annar tilheyrandi búnaður í her-
bergjum. Ýmiskonar búnaður í setustofu fylgir með. 

Einnig eru í þvottaherbergi u.þ.b 6 þvottavélar og 
þurkarar, í inngangi er sameiginleg hreinlætisaðstaða 
og vinnufatageymsla.

Einingar E, Kaffi og vinnufataeiningar; 
(4 einingar 3x8,6m) 
fyrir kaffi og vinnufatnað starfsmanna.

Einingar D, Skrifstofueiningar (samtals 6 einingar)
Skrifstofueiningar  (4 einingar 3x9,7m) með búnaði og (2 einingar 3x7,4m). 
Skrifstofueiningarnar eru með sjálfstæðu loftræstikerfi. 
Þessar einingar geta einnig nýst sem svefneiningar (2 herbergi í hverri einingu)

Til sölu í Vinnubúðir - um er að ræða 55 einingar

Öllum einingunum fylgja kaplar og annar tengibúnaður (töflur og kaplar), einnig er nokkuð af 
sökkuleiningum úr timbri ásamt ýmiskonar aukabúnaði eins og ljóskösturum, stigaeiningum o.fl.

Verð: Tilboð í hvern hluta (A,B,C,D,E) eða allar einingarnar.  
Við tilboðsverð bætist virðisaukaskattur. Málsetning eininganna er c.a. utanmál þeirra.

Upplýsingar veita Óskar í síma 8426500 og /eða Magnús í síma 6990775.

Einingar A

Einingar C

Einingar B

Einingar E



Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

DREKAVELLIR 18 – 221 HFJ
BÓKIÐ SKOÐUN
• Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja, 126,5 íbúð á 8 hæð.
• Um 25 fm yfirbyggðar svalir og stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni.
• Fallegt útsýni til austurs og suðurs.  Viðhaldslétt lyftuhús.
• V. 39,6 millj

HAMRABORG 32 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 3. APRÍL KL. 15:00 – 15:30
• Mjög góð 2ja herbergja, 51,5 fm íbúð auk geymslu á 4. hæð í lyftuhúsi.
• Eignin er staðsett nálægt allri helstu þjónustu, miðsvæðis í Kópavogi.
• Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.  
• Bílakjallari undir húsinu.
• V. 23,2 millj.

BAKKASTAÐIR 49 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 3.APRÍL KL.14:00-14:30
• Frábærlega staðsett 231 fm einbýli. • Þrjú svefnherb., tvö baðh., stofa / borðstofa.
• Tvöfaldur rúmgóður bílskúr. • Óhindrað útsýni í átt að Geldingarnesi / Esju.
• Stutt er í skóla/leikskóla/þjónustu og útisvæði
• Nánast viðhaldsfrítt hús og lóð
• V. 75 millj. 

MARKLAND 2  - 108 RVK
• Virkilega fallega og bjarta 95,9 fm. 3ja herbergja íbúð ( upprunalega 4ra herbergja )  á 2. hæð.  
• Eignin er nýlega viðgerð að utan og er í afar góðu ástandi.  
• 2 rúmgóð svefnherbergi.  
• Þvottahús og búr innan íbúðar.  
• Stórar suðursvalir með frábæru útsýni.
• V. 39,9 millj.

FLÓKAGATA – 311 BORGARNES
• Fallegur sumarbústaður í Munaðarnesi í Borgarfirðinum. 
• Húsið er 62 fm og stendur á leigulóð.  
• Gróið land. 
• Skipulagt sumarhúsaland er afgirt og lokað með læstu hliði.  
• Steyptur skriðkjallari er undir húsinu.  
• Heitt og kalt vatn frá Orkuveitu Reykjavíkur. 
• V. 14,9 millj.

BERGSTAÐASTRÆTI 65 - 101 RVK.
• 123,5 fm. 4ra herb. ris-íbúð þ.a. 24,5 fm. þvottahús og þurrkh. á jarðhæð með sérinngang. 
• Möguleiki að breyta þvottahúsi í stúdíóíbúð.  
• Frábært útsýni úr íbúðinni.  Þak nýlega endurnýjað ásamt gler og gluggum
• Frábær staðsetning.
• V. 49,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

MÁNATÚN 7 – 105 RVK,  ÍBÚÐ 701
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. APRÍL KL. 14:00 – 14:30.
Glæsileg þakíbúð á efstu hæð með þrennum svölum í nútímalegu húsi í hjarta borgarinnar. 
Um er að ræða 172,7 fm. íbúð á tveimur hæðum í Mánatúni 7. 
Þrjú stæði í lokaðri bílageymslu fylgja þessari íbúð. Íbúðin er komin með gólfefni.  
Útsýni til Hörpu og til fjalla.  Þrennar svalir og baðherbergi á báðum hæðum.   
Sjón er sögu ríkari.

V.  89,9 millj.

OPIÐ HÚS

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

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

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

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

BÓKIÐ SKOÐUN

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð
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HVER FÆR  10 MILL JÓNIR?
ÚRSLITAÞÁTTUR ÍSLAND GOT TALENT

Það er komið að þér, kjóstu þitt uppáhaldsatriði
í beinni útsendingu!

SUNNUDAG
KL.  19:35 

BEIN 
ÚTSENDING 

 

Jóhanna Ruth
900 9005

Eva Margrét
900 9003

Baldur Dýrfjörð
900 9006

Kyrrð
900 9004

Símon og Halla
900 9001

Sindri Freyr
900 9002

SÍMALEIKURGlæsilegur vinningur frá 

#igt3 

   SUNNUDAG KL. 19:35

Á sunnudagskvöld fæðist ný stjarna í beinni útsendingu þegar úrslitin í Ísland Got Talent ráðast.
Þjóðin hefur valið þau sex atriði sem munu keppa sín á milli um 10 milljónir króna.
Ekki missa af fjörinu á Stöð 2 á sunnudagskvöld.
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ENDALAUS
GSM 

2.990 KR.*

Endalaust

Settu þig í samband og fáðu Endalaust 365

1817 365.is * Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og 
í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar á 365.is

Þú getur hringt, sent sms og vafrað um 
á netinu áhyggjulaust.

ÓTAKMARKAÐ TAL, 
SMS OG NÚ Í FYRSTA 
SINN ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN


