
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á vinnurétti og málefnum 
vinnumarkaðarins til starfa á vinnumarkaðssviði samtakanna.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga

Menntun og hæfni: 
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði eða BA/BS próf í lögfræði/viðskiptalögfræði auk viðbótarmenntunar 

eða reynslu sem nýtist í starfi  
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Verkefni vinnumarkaðssviðs eru túlkun laga og kjarasamninga, gerð kjarasamninga, umsagnir og þátttaka í 
nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum f.h. samtakanna og 
aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 5 lögfræðingar. 

Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til ragnar@sa.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. september nk. 

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnu   lífs  og málsvari atvinnurekenda í hags muna-
málum þeirra. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem 
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga um 
2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 
50.000 starfsmenn eða um helmingur launamanna 
á almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Samtök atvinnulífsins hafa það meginmarkmið að 
skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði, vera 
öflugur  málsvari atvinnulífsins í landinu og veita 
aðildar  fyrirtækjum sínum góða þjónustu.

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

Icepharma    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 540 8000    Fax 540 8001

Umsóknarfrestur er til 9. september 2013
Umsóknir sendist á netfangið hrefna@icepharma.is merkt 090913 ásamt ferilskrá og sýnishornum af verkum. Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

 

Grafískur hönnuður

Starfssvið
 Hönnun og heildarútliti fyrir deildir og vörumerki 
 Verkefnastjórnun í tengslum við sýningar og 

 markaðsherferðir
 Hönnun á vefborðum og vefsíðum 
 Samskipti og samvinna við vörumerkjastjóra, 

 markaðsfulltrúa, prentsmiðjur og sýningaraðila

Menntunarkröfur
 B.A. próf í grafískri hönnun

Hæfniskröfur
 1-2 ára reynsla af grafískri hönnun
 Mjög góð kunnátta í Indesign, Illustrator og Photoshop
 Frumkvæði og skapandi hugsun
 Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Icepharma

umhverfi. Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu.



Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 9. september nk.  

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Kortaþjónustan hf. er framsækið fyrirtæki á sviði 
greiðslumiðlunar.  Á þeim rúma áratug sem fyrirtækið hefur 
starfað hefur orðið viðsnúningur á  þessum markaði hér  
á landi enda kom Kortaþjónustan hf. inn með nýja hugsun, 
samkeppni og dagleg uppgjör. www.korta.is

Kortaþjónustan hf. leitar nú að forriturum inn á tæknisvið fyrirtækisins en þar 
fer fram nýsmíði og viðhald fjölbreyttra kerfa fyrirtækisins,  t.d. greiðslukerfa 
og vefþjónusta sem og uppbygging þróunar- og prófunarumhverfis.

Hjá Kortaþjónustunni starfar öflug liðsheild, hópur fólks sem kallar ekki 
allt ömmu sína! Vilt þú bætast í hópinn?

Eftirfarandi þekking er kostur:
• .Net Mvc 
• JQuery

Leitað er að einstaklingum sem hafa 
reynslu af og þekkingu á: 
 • Java forritun
 • Spring, Hibernate
 • SOAP, RESt
 • TDD, Junit

Forritarar

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í verðbréfamiðlun
Vegna aukinna umsvifa óskar Landsbankinn eftir að ráða öflugan einstakling til  
Markaðsviðskipta. Markaðsviðskipti tilheyra sviðinu Markaðir en það býður alla 
þjónustu sem snýr að sölu og miðlun verðbréfa, fyrirtækjaráðgjöf, eignastýringu og 
einkabankaþjónustu. Hjá Mörkuðum starfar reynslumikið starfsfólk sem þjónar breiðum 
hópi viðskiptavina. Lögð er áhersla á persónulega þjónustu og ábyrga ráðgjöf til að 
tryggja upplýstar ákvarðanir viðskiptavina.

Helstu verkefni

 » Miðlun erlendra verðbréfa 

 » Yfirumsjón með samskiptum við erlenda samstarfsaðila  
í verðbréfaviðskiptum

 » Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina á sviði verðbréfaviðskipta

 » Ýmis tilfallandi störf í markaðsviðskiptum

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun á sviði viðskipta, lögfræði eða verkfræði

 » Haldgóð reynsla af verðbréfamarkaði

 » Próf í verðbréfaviðskiptum er skilyrði

 » Framúrskarandi samskiptahæfni, þjónustulund  
og skipulagshæfni 

 » Nákvæmni í vinnubrögðum, frumkvæði og drifkraftur

 » Jákvætt viðmót, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að  
vinna í hópi

 » Góð enskukunnátta
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Nánari upplýsingar veita Helgi Þór Arason, forstöðumaður Markaðsviðskipta, í síma 410 7335 og Bergþóra Sigurðardóttir hjá Mannauði í síma 410 7907.
Umsóknir merktar „Markaðsviðskipti – verðbréfamiðlun” fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 10. september næstkomandi.
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Hellulagningarmenn óskast
Vanir menn óskast í hellulagningar og lóðafrágang. 
Mikill vinna í boði fyrir vana menn.

Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319

Mælingamaður óskast
 Eykt ehf óskar eftir vönum mælingamanni til starfa við út-
setningar og úttektir á mannvirkjum á vegum fyrirtækisins. 
 Reynsla af vinnu við mælingar með alstöð er áskilin.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar.  eykt@eykt.is 
undir „Atvinna“  fyrir 6. september næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Heiðdís Búadóttir alla virka daga 
milli kl 09:00 -16:00 í síma  822-4415

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Kranamenn 
Óskum eftir að ráða vana kranamenn í vinnu.
Mikil vinna fyrir vana menn.

Upplýsingar veitir Ingi í síma 693-7366

S: 511 1144
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 Deildarstjóri - Heimili fyrir einstaklinga með vímuefnavanda
Laus er staða deildarstjóra á þremur heimilum fyrir einstaklinga sem eiga við vímuefnavanda að stríða. Eitt heimili er fyrir 
konur í neyslu og annað fyrir karla í neyslu. Ennfremur er eitt áfanga- og endurhæfingarheimili fyrir karla. Tilgangur og 
markmið starfsins er fyrst og fremst að auka lífsgæði heimilisfólks, draga úr líkamlegum, félagslegum og efnahagslegum 
skaða sem lífsstíll íbúa getur valdið þeim og að styðja þá til þess að laga sig að samfélaginu.

Velferðarsvið

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með daglegri vinnu starfsfólks í samráði við  

forstöðumann, veita leiðsögn og tilsögn.
• Taka virkan þátt í áætlanagerð og skipulagsvinnu, m.a.  

í samráði við málsstjóra heimilisfólks á þjónustumið- 
stöðvum Reykjavíkurborgar.

• Teymisvinna á vegum Þjónustumiðstöðvar Miðborgar  
og Hlíða.

• Leiða notendasamráð.
• Leiðbeina og þjálfa starfsfólk.
• Taka þátt í samstarfi við fagaðila svo sem heilbrigðis- 

stofnanir o.fl.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
• Reynsla af vinnu með utangarðsfólki og reynsla af stjórnun.
• Þekking á hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar og 

meðferðarvinnu áfengis- og vímuefnasjúkra.
• Jákvætt viðmót og samstarfshæfni.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sigríður Stefánsdóttir í síma 822-9754 eða með því að 
senda fyrirspurnir á sigridur.stefansdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 
Umsóknarfrestur er til 14. september 2013.

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

Leiðtogi á sviði upplýsingatækniráðgjafar

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 9 september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Starfssvið

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur

Verkefnisstjóri gæðamála

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (Helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 16. september nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a. 
náttúruvernd, friðlýsingar, veiðistjórn, 
mengunarvarnir, loftslagsmál, líffræðilega 
fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, skipulags-
mál og fræðslu á sviði umhverfismála.

Starfsmenn umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins eru 40 og skiptist starfsemi 
þess í fjórar skrifstofur: skrifstofu landgæða, 
skrifstofu hafs, vatns og loftslags, skrifstofu 
umhverfis og skipulags og skrifstofu fjármála 
og rekstrar. 

Nánari upplýsingar um ráðuneytið má finna á                          
www.umhverfisraduneyti.is

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið óskar eftir að ráða starfsmann í nýtt starf verkefnisstjóra 
gæðamála. Viðkomandi heyrir beint undir ráðuneytisstjóra.  

UMHVERFIS- OG AUÐLINDARÁÐUNEYTIÐ

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

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Helstu verkefni

Verklagsmál og verkefnisstjórnun 
Halda utan um og fylgja eftir 
verkefnaáætlunum ráðuneytisins
Leiða vinnu í áætlanagerð og skýrslugerð

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf er skilyrði
Þekking á gæðamálum (þekking á ISO stöðlum æskileg)
Þekking á skjala- og upplýsingatæknimálum
Reynsla af verkefnastjórnun
Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfileikar
Góð tölvu- og upplýsingatæknikunnátta
Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund
Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg og 
kunnátta í norðurlandamáli er æskileg
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Helstu verkefni:

Við leitum að einstaklingi

Við leitum að einstaklingi

Helstu verkefni:

Business
Development Manager

Helstu verkefni:

Við leitum að einstaklingi

www.actavis.is
Störf í boði,

jsteingrimsdottir@actavis.is
risaksdottir@actavis.is

Customer
Service Manager

Actavis 
s f @ w www

85

Marketing Manager

Medis varð í fyrsta sæti 358 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem Creditinfo setti til að fá 
vottun sem Framúrskarandi fyrirtæki 2012 og lenti fyrirtækið einnig í fyrsta sæti árið 2011. 

Fleiri laus störf á
www.actavis.is.
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Störf hjá Hraðlestinni
Indverska veitingahúsið Hraðlestin óskar eftir starfsfólki 
í eldhús og sal, bæði í fulla vinnu og hlutastörf, jafnt á 
daginn sem á kvöldin. 

Hraðlestin opnar innan skamms nýjan veitingastað í 
Kringlunni og störfin eru þar en einnig með möguleika á 
vinnu og vaktaskiptum á stöðum Hraðlestarinnar í Lækjar- 
götu og Hverfisgötu auk Hlíðarsmára í Kópavogi. 

Vinsamlegast sendið inn ítarlegar persónuupplýsingar  
og óskir um starf og vinnutíma á netfangið  
hradlestin@hradlestin.is

Ásta Andrésdóttir, sérfræðingur

DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

Vandvirk

Góður liðsmaður

Utan af landi

Þolinmóð og útsjónarsöm

Við leitum að fjölhæfum

sérfræðingi í snjallsíma

og farsímakerfum

Síminn leitar að öflugum sérfræðingi á sviði virðisaukandi þjónustu í farsíma-
kerfum. Starfið felur í sér rekstur og þróun skilaboðakerfa Símans og rekstur 
stillingakerfa fyrir SIM kort og handtæki. Auk þess er um að ræða rekstur og 
þróun/forritun á ýmsum tengdum kerfum og nýjum lausnum sem tengjast 
farsímaþjónustu. 

Menntun og reynsla:

· Háskólamenntun á sviði rafmagnsverk -

 fræði, tölvunarfræði eða sambærileg 

 menntun

· Reynsla af Java forritun og rekstri Linux 

 netþjóna æskileg

· Reynsla af Python eða PHP æskileg

Persónueiginleikar:

· Jákvæðni og frumkvæði

· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að

 vinna í hópi

· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Heilindi og vinnusemi

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.
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VERSLUNARSTJÓRI
 
Sérverslun í Miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 

verslunarstjóra. Um er að ræða 100% starf.  
Leitum eftir starfskrafti með gott skap og hæfni í 

mannlegum samskiptum. 

Hæfniskröfur:
• Geta unnið sjálfstætt
• Vera vanur afgreiðslustörfum
• Góð þekking á hannyrðum (prjónaskap ofl.)
• Enskukunnátta
• 35-60 ára
• Tölvukunnátta (excel, word, facebook)
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir skulu sendar á tinna@tinna.is

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 13. september 2013. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Launakjör eru í samræmi við ríkjandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðfinna Ingjaldsdóttir, starfsmannastjóri. Umsóknum skulu fylgja starfsferilsskrár.

Hefur þú glöggt 
auga fyrir 
smáatriðum?

Helstu verkefni: Hæfni- og menntunarkröfur:

Eftirlitsmaður óskast
-

drífandi einstaklingi, starfsmanni sem vill starfa í lifandi umhverfi sem gerir kröfur um góð 

31. ágúst 2013  LAUGARDAGUR
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TOYS"R"US in the Nordic Countries is a popular megastore chain selling high-quality children´s toys. We are known for our broad range 
of products and competitive prices while focusing on excellent customer service. Altogether we have over 45 stores in five different 

countries. TOYS"R"US is a part of TOP-TOY A/S Group. You can read more about us at www.toysrus.is. 

Working in close cooperation with the Store Manager, you 
will be in charge of the daily functions in the store. Your 
responsibilities will include the following:

• Recruiting, motivating and guiding the new and 
existing employees

• Being involved in sales, customer service, stock and 
keeping up the appearance of the store

• Making sure the store is always at top condition 
and that the shelves are filled with relevant items, 
depending on the season 

• Providing continuous feedback to employees by  
recognizing and rewarding successful performance 
and addressing performance-related problems

• Supervising all pricing and signing activities  
throughout the store

• Total store maintenance, including interior, exterior, 
equipment and grounds

• Acting as a role model of appropriate loss  
prevention

• Supervision and follow-up with other departments in 
Store Manager's absence

You take on all tasks with enthusiasm and you are no 
stranger to physical work either. You have the will and  
energy to constantly develop in a  rapidly growing  
organisation, which offers great career opportunities.

You are the person we are seeking, if you:

• Have some previous retail experience
• Possess natural leadership skills
• Know the meaning of good customer service and 

have the ability to inspire staff
• Are positive, confident and energetic by nature
• Have a sales oriented attitude that will guide other 

employees to great results
• Can express yourself in English
• Speak fluent Icelandic

Our company culture is youthful, result oriented and 
down to earth. We offer a versatile job in the biggest toy 
retailer in the Nordic Countries, a competitive salary, re-
sult based bonus and many staff benefits. Our staff man-
agement is based on employee development in a positive 
atmosphere, the focus being on making children happy.

The employment is full time and will begin as soon as we 
find the right person. 
For further information on the position, please contact
Sverrir Hjálmarsson recruitment consultant at HH Ráðgjöf,
tel. 561 5900.

If you are interested in the job and ready to take on new
challenges, apply as soon as possible. Applications for this
vacancy are to be submitted online at www.hhr.is  

Our store in Reykjavik is looking for an

ASSISTANT STORE MANAGER

Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
Leikskólakennara og leiðbeinendur
vantar til starfa með yngri börnum skólans 

Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining 
með um 195 börnum. Leikskólinn starfar í þremur starf- 
stöðvum. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á vefnum 
leikskoli.seltjarnarnes.is 

Grunnskóli Seltjarnarness
Kennara vantar í 80% starfshlutfall. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Nánari upplýsingar veitir Ólína 
Thoroddsen skólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 
Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir rafrænt á 
netfangið olina@grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á vefnum 
grunnskoli.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar  
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. 

Umsóknarfrestur er til 8. september næstkomandi. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

Hefur þú brennandi áhuga á 
góðum mat og kaffi? 

Kruðerí Kaffitárs auglýsir eftir áhugasömum og 
kraftmiklum starfsmönnum í fullt starf og 
hlutastarf. 

Störfin 
Afgreiðsla í Kruðeríi Kaffitárs ásamt öðrum störfum 
sem falla til. 

Starfssvið 
Í störfunum felast framreiðsla á fyrsta flokks mat, 
afgreiðsla og framreiðsla á kaffidrykkjum. 

Hæfniskröfur 
Við leitum að jákvæðum einstaklingum með góða 
samskiptahæfni og þjónustulund. Áhugi á 
matargerð og kaffi er mikill kostur. Starfsmenn 
munu fá þjálfun í gerð kaffidrykkja. 
 
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem 
fyrst. 

Umsóknum með ferilskrá og kynningu má skila 
með tölvupósti á kria@kruderi.is. Frekari 
upplýsingar veita Kristín Þóra Jökulsdóttir eða 
Björn Bragi Bragason í síma 420-2743. 

Kruðerí Kaffitárs sér um framleiðslu á öllu kruðeríi í 
Kaffihúsum Kaffitárs ásamt því að bráðlega verður 
opnuð veitingasala og kaffihús að heimkynnum þess á 
Nýbýlavegi 12 í Kópavogi. Kruðerí stendur fyrir girnilegar 
og gómsætar veitingar. Áhersla er lögð á hreinleika, þ.e 
að vörurnar séu án aukaefna, og handgerðar á Íslandi.  

https://www.facebook.com/Kruderi 
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á 
sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða 
o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka.  
Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um Fiskistofu.  
Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Sérfræðingur I
Helstu verkefni:
• Vinna að uppbyggingu og framþróun á sviði veiðieftirlits

• Bréfaskriftir, gerð minnisblaða og greinargerða er varða verkefni sviðsins

• Áhættugreining og úrvinnsla gagna

• Þátttaka í vinnuhópum innan og utan stofnunar fyrir hönd sviðsins

• Erlent samstarf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Haldgóð þekking eða reynsla á sviði sjávarútvegs

• Frumkvæði og drifkraftur

• Mjög góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Góð kunnátta og færni í ensku og kunnátta í einu Norðurlandamáli

• Reynsla af stjórnsýslu æskileg

 

Sérfræðingur II (aðgerða- og greiningadeild)
Helstu verkefni:
• Áhættugreining og úrvinnsla gagna úr gagnagrunnum

• Rannsóknir og samstarf við almennt veiðieftirlit Fiskistofu

• Eftirlit með vigtun og skráningu sjávarafla

• Þátttaka í vinnuhópum 

• Þátttaka í þjálfun og endurmenntun eftirlitsmanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sjávarútvegsfræðingur eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Frumkvæði og drifkraftur

• Mjög góð tölvuþekking

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 

• Reynsla af störfum á sviði sjávarútvegs æskileg

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sérfræðinga á fiskveiðistjórnunarsvið. Annars vegar er um að ræða stöðu sérfræðings sem heyrir beint undir sviðsstjóra og hins 
vegar stöðu sérfræðings hjá aðgerða- og greiningadeild eftirlits. Í báðum tilvikum er um fullt starf að ræða á aðalskrifstofu Fiskistofu að Dalshrauni 1, í Hafnarfirði og er 
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Fiskveiðistjórnunarsvið Fiskistofu annast m.a. veiðieftirlit á sjó og landi, gefur út veiðileyfi, úthlutar aflaheimildum, staðfestir flutning þeirra á milli fiskiskipa og hefur eftirlit með stöðu 
aflaheimilda. Sviðið rannsakar brotamál og tekur eftir atvikum ákvarðanir um beitingu viðurlaga. Aðgerða- og greiningadeild eftirlits er hluti af fiskveiðistjórnunarsviði. Helstu verkefni 
deildarinnar eru rannsóknir, greining, fræðsla og framþróun veiðieftirlits. Deildin innleiðir áhættugreiningu og áhættumat við fiskveiðieftirlit og sinnir rannsókn brotamála. 

Í boði eru lifandi og fjölbreytt störf þar sem áhersla er lögð á sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni til teymisvinnu, frumkvæði og greiningarstarf.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hrefna Gísladóttir, sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs og Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, deildarstjóri aðgerða- og greiningadeildar eftirlits  
í síma 5697900.

Umsóknir, sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta, sendast á netfangið starf@fiskistofa.is eða með 
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar: „Sérfræðingur I - fiskveiðistjórnunarsvið“ eða „Sérfræðingur II - aðgerða- og greiningadeild“.

Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2013.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag innan BHM. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Sérfræðingar á fiskveiðistjórnunarsvið Fiskistofu
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Reykhólahreppur laus störf
Störf í mötuneyti Reykhólahrepps laus til umsóknar.

Mötuneyti Reykhólarhepps er sameiginlegt mötuneyti fyrir 
Reykhólaskóla og Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barmahlíð. 
Þar starfa að jafnaði þrír starfsmenn. 

Aðstoðarmatráður; 
Gerð er krafa um þekkingu og reynslu á eldhússtörfum 
og matreiðslu.  Starfar í mötuneyti við matargerð og þrif.  
Vinnur sjálfstætt eftir fyrirmælum matráðs við bakstur og 
matargerð.  Starfshlutfall er 80 - 100%. Unnið er á vöktum,  
aðra hverja helgi.

Astoðarmaður í mötuneyti;
Starfar í mötuneyti við mataskömmtun, aðstoð við matar- 
gerð og þrif undir leiðsögn matráðs. Starfshlutfall 50%. 

Óskum eftir fólki með þjónustuvilja og metnað.  
Störfin eru laus nú þegar.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
sveitarstjori@reykholar.is eða á skrifstofuReykhóla- 
hrepps, Maríutröð 5, 380 Reykhólahreppi.

Nánari upplýsingar veitir Ingvar Samúelsson matráður  
í síma 846-5790.

Það er gott að búa í Reykhólahreppi.

Nuddari óskast til starfa á snyrti, nudd og 
fótaaðgerðarstofu í Mosfellsbæ

Einnig óskum við eftir fótaaðgerðarfræðing í afleysingar.
Áhugasamir hafið samband á netfangið 

fanney@likamiogsal.is

Sveinbjörn Bjarki Jónsson, sérfræðingur

DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

100 hugmyndir á dag

Reikniheili

Kolsvartur húmor

Lifir í framtíðinni

Þjónustulundaður

tæknimaður á Austurlandi

Starfið felur í sér ráðgjöf og vinnu tengda IP símkerfum-, tölvu- og netþjónustu. 
Einnig sinnir tæknimaður verkefnum sem snúa að rekstri upplýsingakerfa ásamt 
tilfallandi verkefnum.

Starfsstöð verður á Reyðarfirði. Starfið heyrir undir rekstrareiningu Símans á 
Akureyri sem þjónustar viðskiptavini á Vesturlandi, Norðurlandi og Austurlandi. 
Hjá Símanum á Akureyri starfa alls 18 manns.

Menntun og hæfni:

· Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða 

 önnur sambærileg menntun

· Þekking á Microsoft server umhverfi

· Þekking á Windows stýrikerfum

· Þekking á netkerfum góður kostur

Persónueiginleikar:

· Kraftur og frumkvæði

· Lausnahugsun og rík þjónustulund

· Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til 

 hópvinnu

· Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í 

 mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.
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STARFSNÁM \ 
INTERN

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

PIPAR\TBWA auglýsir tvær stöður í starfsnámi við markaðssetningu á netinu.

Viðkomandi munu fá þjálfun í PPC markaðssetningu, 
Facebook-auglýsingum, Google AdWords, Spoton, 
content marketing og mælingum á auglýsinga  borðum 
með Google analytics ásamt markaðssetningu gegnum 
síma og spjaldtölvur. Námið fer fram hjá PIPAR\TBWA 
með sérfræðingum okkar, ásamt því að viðkomandi 
munu sækja námskeið á Írlandi á vegum PIPAR\TBWA.

Starfsnámið er 3 launaðir mánuðir með framtíðarstarf  
í huga.

Hæfniskröfur
\ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
\ Mjög gott vald á tölfræði
\ Brennandi áhugi á markaðsmálum
\ Brennandi áhugi á netmarkaðssetningu
\ Gott skap og áhugi á teymisvinnu

Umsækjendur eru beðnir um 
að fylla út um sókn ar formið á 
Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, 
fyrir 7. september.

Hjá PIPAR\TBWA starfa yfir 40 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar starfa þegar sex  
sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um aug lýs inga  stofa í heim inum. Þar 
starfa rúmlega 11.000 manns á 274 stofum í 100 löndum.
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Fyrirtæki með áratuga reynslu af þjónustu við byggingariðnað, 
málmiðnað og bifreiðaverkstæði óskar eftir að ráða vanan 

sölumann til sölu á verkfærum og rekstrarvöru fyrir byggingar-
verktaka, vélsmiðjur, blikksmiðjur og bifreiðaverkstæði.  

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af útisölu og geta unnið 
sjálfstætt. Umsóknir sendist Fréttablaðinu merktar  

box@frett.is  merktar ,,Sölumaður-3108”

Sölumaður

Tjarnarbíó auglýsir eftir  
markaðs- og miðasölustjóra

 
Um er að ræða 50% starf. Viðkomandi hefur yfirumsjón 
með rekstri miðasölu sem er opin alla virka daga í þrjár 
klukkustundir ásamt einum klukkutíma fyrir viðburði sem 
eru oftast á kvöldin og um helgar. Regluleg uppfærsla á 
heimasíðu og miðasölukerfis. Umsjón með móttöku gesta 
og utanumhald á skipulagningu vakta sætavísa. Einnig 
daglegt uppgjör miðasölu ásamt öðrum tilfallandi störfum 
í samráði við framkvæmdastjóra Tjarnarbíós. Starfsemi 
Tjarnarbíós er fjölbreytt sem krefst mikils sveigjanleika.  
Jafnframt felur starfið í sér að halda utan um markaðs- 
starf, s.s. birtingar auglýsinga og margvíslegt kynningar-
starf í samstarfi við leigutaka og framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulund
• Almenn tölvukunnátta. (samfélagsmiðlar, uppfærsla á 

heimasíðu ásamt greinargóðri þekkingu á ritvinnslu og 
töflureykni). 

• Hæfileiki til að tjá sig á íslensku og ensku í riti og tali.
• Reynsla af markaðsmálum æskileg.

 Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Umsóknarfrestur er til 9. september.  
Umsóknir skulu sendar á tjarnarbio@leikhopar.is   

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Gunnsteinsson: 
leikhopar@leikhopar.is

VEITINGASTJÓRI
Hótel Kea óskar eftir að ráða veitingastjóra.

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið óskast sendar á netfangið hek@keahotels.is,
merkt “Veitingastjóri” fyrir 13. september n.k.

Starfs og ábyrgðarsvið Menntunar og hæfniskröfur:

Bifvélavirki eða bílaumsjónarmaður 

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í bifvélavirkjun eða einstaklingur með reynslu    

af bílaviðgerðum
• Gilt bílpróf skilyrði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
• Góð íslensku- og enskukunnáttu

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í hjólbarðaþjónustu, 
bremsuþjónustu, smurþjónustu, demparaþjónustu og annarri 
smáþjónustu fyrir bíla.

Skelltu þér á max1.is og sæktu um. 
Viðkomandi þar að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Rut Jóhannsdóttir, í síma 515 7088.

                            Umsóknarfrestur er til 9. september 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

óskast til starfa á Max1 Bíldshöfða 5a

• Bilanagreining á fólksbifreiðum
• Viðgerðir á fólksbifreiðum

Vinakot auglýsir  
laus störf til umsóknar. 

Við leitum af einstaklingum sem hafa eldmóð, áhuga, er 
sveigjanlegt, með hlýtt viðmót og geta unnið eftir viður- 
kenndum aðferðum í umönnun barna og unglinga með 
fjölþættan hegðunarvanda. 

Fyrirtækið Vinakot er úrræði ætlað börnum á aldrinum 
12-18 ára sem eru að glíma við fjölþættan hegðunarvanda 
og þurfa m.a. búsetu, umönnun, stuðning og ráðgjöf til að 
ná tökum á sínu lífi.

Rík áhersla er lögð á að vera í góðum tengslum við heimili 
og aðstandendur þjónustunotenda.

Við erum að leita eftir einstaklingum sem hafa menntun 
og/eða reynslu af vímuefnaráðgjöf, þroskaþjálfun, tóm-
stundarfræðum, sálfræði eða félagsráðgjöf. 

Umsóknarfrestur er til 7. september.

Áhugasamir eru hvattir til að senda ferilskrá sína á 
adalheidur@vinakot.is
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Starfsfólk óskast til starfa í nýrri 
verslun okkar í Smáralind

Starfsmaður í verslun virka daga 80-100% starf
Æskilegur aldur 20 ára eða eldri

Starfssvið:
• Almenn afgreiðslu og sölustörf í verslun
• Móttaka sendinga vikulega og útstillingar á vörum
• Lager vinna
• Staðgengill verslunarstjóra í fjarveru hans

Einnig vantar sölumenn í verslun okkar um helgar
Æskilegur aldur 18 ára eða eldri

Starfssvið:
• Almenn afgreiðslu og sölustörf í verslun 

Um er að ræða vinnu aðra hvora helgi og fimmtudagskvöld

Ef þú hefur áhuga á að vinna hjá okkur og ert með 
söluhæfileika og bros sem enginn getur staðist þá viljum 
við hitta þig á skrifstofu okkar á 3ju hæð í Smáralind 
mánudaginn 2. september frá kl 14-18. 

Nánari upplýsingar í síma 868 5524

Hlökkum til að hitta ykkur

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefna-
stjóra í 70%-100% starf til að stýra frístunda-

klúbbi fyrir fötluð börn og unglinga á aldrinum 
10-16 ára. Starfsemin heyrir undir skrifstofu 

tómstundamála og næsti yfirmaður er æskulýðs-
fulltrúinn í Hafnarfirði.

 
Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð með starfsemi frístunda klúbbs
• Skipulagning og framkvæmd verkefna
• Fagleg forysta
• Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráða-

menn

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í þroskaþjálfafræði, tómstunda- og 

félagsmálafræði eða sambærileg háskólamenntun á 
uppeldissviði

• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um þessi 
störf.

Nánari upplýsingar veitir Geir Bjarnason, starfandi 
æskulýðsfulltrúi Hafnarfjarðar eða Andri Ómarsson, 
verkefnastjóri á skrifstofu tómstundamála. Senda má 
fyrirspurnir á ith@hafnarfjordur.is eða hafa samband við 
skrifstofu tómstundamála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september næstkom-
andi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnar-
fjarðarbæjar merktar „Verkefnastjóri frístundaklúbbs“ 
eða með rafrænum hætti á ith@hafnarfjordur.is

Verkefnastjóri frístundaklúbbs
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Vinnutími er mánudaga-föstudaga frá kl. 9.00-17.00. 

Gerð er krafa um skipulögð og fagleg vinnubrögð, 

stundvísi og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sótt er um starfið með því að senda tölvupóst á 

starfsumsokn@bl.is. Umsóknarfrestur er til 

7. september nk. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 

Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri, netfang: 

hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

BL óskar að ráða gjaldkera á skrifstofu

Starfssvið:  

· Almenn gjaldkerastörf, afstemmingar 

 og önnur almenn skrifstofustörf.

Hæfniskröfur:  

· Haldgóð menntun og reynsla sem nýst getur í starfið. 

 Unnið er á Microsoft Dynamics NAV bókhaldskerfi.

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman 
af að veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt 
sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af 
samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Hagkaup óskar eftir að ráða sérfræðing í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starfið er fólgið í almennum rekstri á sælkeraborði, pöntunum á vörum, 
samskiptum við birgja, starfsfólk verslana og viðskiptavini.  

HAGKAUP 
KRINGLUNNI

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að 

viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu 

á því sviði. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á krmsolustj@hagkaup.is.

Allar nánari upplýsingar veitir Eddi í síma 563 5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.
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Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

MÁLARI OG SMIÐIR ÓSKAST
GLUGGAR - ÚTIHURÐIR - INNRÉTTINGAR

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100 www.selos.is

Stofnað 1973

Óskum eftir að ráða í eftirfarandi störf sem fyrst   

• Málara sem hefur yfirumsjón með yfirborðsfrágangi glugga,  
 útihurða og innréttinga.

• Trésmiði í véla og samsetningarsal.

Umsóknir sendist á einar@selos.is.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum í hóp okkar starfsmanna

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Ræstingar/kvöldvinna
Starfskraftur óskast til ræstinga 4 kvöld í viku 

(mán-fim) og einn helgidag.

Hafið samband við skrifstofu  
Suzukitónlistarskólans í Reykjavík alla virka 

daga kl. 10-12 í síma 551-5777.

Óskað er eftir vönum umbrotsmanni eða grafískum hönnuði sem hefur gott vald á grafíkvinnu. 

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

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og undir miklu álagi. 

Um vaktavinnu er að ræða. 

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 13. september nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is.                                                              

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

Umbrotsmann/grafískan hönnuð 
vantar til starfa á Fréttablaðinu

Lyftaramaður

Óskum eftir að ráða vanan lyftaramann 
í fiskvinnslu okkar Í Hafnarfirði. 

Umsóknir sendist sem fyrst á 
atvinna@stormurseafood.is 

Óskum eftir duglegu sölufólki 
til að starfa með okkur.

 Réttindi til fasteignasölu (löggilding) æskileg 
og/eða reynsla af sölu fasteigna.

Önnur starfsreynsla kemur til greina.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að hafa samband. 

Frábær starfsaðstaða og góðir tekjumöguleikar.
Ferilsskrá sendist á hofudborg@hofudborg.is

Albert Úlfarsson 
Lögg.

fasteignasali

414-4488

www.hofudborg.is

Kristján Ólafsson 
hrl/Lögg.

fasteignasali

414-4488

Seltjarnarnesbær

Laus störf

Leikskóli Seltjarnarness
Leikskólakennara og leiðbeinendur
vantar til starfa með yngri börnum skólans 

Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir 
leikskólastjóri soffia@nesid.is og Anna Harðardóttir 
aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining 
með um 195 börnum. Leikskólinn starfar í þremur starf- 
stöðvum. 
Nánari upplýsingar um leikskólann má finna á vefnum 
leikskoli.seltjarnarnes.is 

Grunnskóli Seltjarnarness
Kennara vantar í 80% starfshlutfall. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ. Nánari upplýsingar veitir Ólína 
Thoroddsen skólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 
Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir rafrænt á 
netfangið olina@grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is 
Nánari upplýsingar um skólann má finna á vefnum 
grunnskoli.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar  
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. 

Umsóknarfrestur er til 8. september næstkomandi. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 www.seltjarnarnes.is

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

rafvirkja manni með 

RafvirkiRafvirki
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Yfirverkstjóri / Rekstrarstjóri
Fjarðanet hf rekur alhliða veiðarfæraþjónustu í Neskaupstað, Akureyri, Ísafirði og Fáskrúðsfirði. Í Neskaupstað og á Ísafirði rekur Fjarðanet einnig 
Gúmmíbátaþjónustu. Fjarðanet er eina sérhæfða fyrirtækið í þjónustu við fiskeldi á Íslandi með rekstri á þvottastöð og framleiðslu og sölu á 
fiskeldispokum og tengdum búnaði. Fjarðanet er hluti af Hampiðjan Group.

Fjarðanet óskar að ráða yfirverkstjóra/rekstrarstjóra yfir netaverkstæði sitt á Neskaupstað 

Netaverkstæði Fjarðanets í Neskaupstað byggir fyrst og fremst á þjónustu við uppsjávarflotann, framleiðslu, viðhaldi og viðgerðum á loðnu- 
nótum, síldarnótum og flottrollum. Ásamt framleiðslu á fiskitrollum og þjónustu við fiskeldi.   

Starfið felur í sér vinnu á netaverkstæði ásamt ábyrgð á rekstri verkstæðisins; skipulagning framleiðslu og þjónustu, gerð teikninga, tilboða, 
pantana og samskipti við viðskiptavini og birgja.  Starfið felur einnig í sér yfirumsjón með netaverkstæði Fjarðanets á Fáskrúðsfirði.  
Viðkomandi vinnur í nánu samstarfi við aðra verkstjóra Fjarðanets og Hampiðjuna.

Við leitum að lærðum netagerðarmanni eða manni með langa reynslu af veiðarfæragerð.  Við leitum að, sjálfstæðum, jákvæðum, og  
þjónustuliprum einstaklingi sem á gott með mannleg samskipti.  Æskilegt er að viðkomandi hafi góða almenna tölvukunnáttu.

Nánari upplýsingar gefur Jón Einar Marteinsson í síma 4 700 802 eða 856 0802. Umsóknir ásamt starfsferilskrá skulu 
sendar, fyrir 15. september til Fjarðanets hf, Strandgötu 1, 740 Neskaupstað eða í tölvupósti á joneinar@fjardanet.is

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 
með kennsluréttindi
 
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS)  
ásamt Hornafjarðarsöfnum auglýsa eftir bókasafns-  
og upplýsingafræðingi, æskilegt er að viðkomandi hafi 
kennsluréttindi.Um er að ræða 100%  ótímabundið 
stöðugildi við framhaldsskólann og Hornafjarðarsöfn. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst,  
en eigi síðar en í janúar 2014. 
Starfslýsing
Sér um rekstur bókasafns skólans
Annast bókakaup, flokkun, skráningu, frágang og útlán  
á gögnum safnsins
Sér um safnkynningar í samráði við kennara og  
aðstoðar nemendur og kennara við verkefnavinnu,  
eimildaleitir og gagnaöflun
Aðstoð við Héraðsskjalasafn Hornafjarðarsafna
Kennsla við Framhaldsskólann í áföngum sem lúta að 
rannsókna- og verkefnavinnu
Það sem fellur til innan safns og skóla í samvinnu við 
aðra starfsmenn
 
Hæfnis- og menntunarkröfur
Reynsla í starfi bókasafns- og upplýsingafræðings
BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði ásamt  
kennsluréttindum
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
Frumkvæði í starfi
Hæfni í mannlegum samskiptum

 
Umsóknarfrestur er til 25.september 2013
Frekari upplýsingar veitir Vala Garðarsdóttir for-
stöðumaður Hornafjarðarsafna í síma 4708052 eða 

á netfanginu vala@hornafjordur.is

Leiðbeinandi í æskulýðs-  
og tómstundastarfi 
 Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftir starfsmanni 
til starfa í Vöruhúsi sem er vettvangur skapandi greina 
á Hornafirði. Þungamiðjan liggur í tómstundastarfi með 
ungmennum. Umsækjandi þarf hafa frumkvæði, skipu-
lagshæfileika, búa yfir ákveðinni festu, vera lipur í mann-
legum samskiptum og hafa hreint sakavottorð. Æskilegt 
er að umsækjandi hafi menntun á sviði tómstundafræða 
eða aðra þá menntun sem nýtist í starfi.
 
Ábyrgðar- og starfssvið:
Er undirmaður tómstundafulltrúa  
og umsjónarmanns Vöruhúss. 
Starfar að þróun list- og verkgreina. 
Skipuleggur starf félagsmiðstöðvarinnar Þrykkjunnar í 
samvinnu við Þrykkjuráð og tómstundafulltrúa.  
Starfar með börnum og unglingum í félags- og tóm-
stundastarfi.   
Hefur samskipti við skóla og félagasamtök vegna félags- 
og tómstundastarfs. 
Heldur utan um starf ungmennaráðs og starfar með því. 
Vinnur að forvörnum á breiðum grunni.  
 
Laun og starfskjör taka mið af samningum Launanefndar 
Sveitarfélaga og samningum viðkomandi stéttarfélaga.
 
Umsóknarfrestur er til  10. sept.  nk.
 
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá, berist til Vilhjálms 
Magnússonar tómstundafulltrúa á netfangið;   
vilhjalmurm@hornafjordur.is sem jafnframt veitir  
frekari upplýsingar, s: 470 8475/862-0648.  

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða/ sérhæfðs starfsmanns 
við sundlaug Grensáss.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Móttaka sundlaugargesta/ skráning
 » Öryggisvarsla og eftirlit með laugargestum
 » Aðstoð við böðun sjúklinga, klæðnað og flutning í og úr 
laug

 » Ýmis önnur verkefni er til falla innan sjúkraþjálfunar

Hæfnikröfur
 » Sjúkraliðamenntun eða reynsla af umönnun
 » Árvekni, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar
 » Góð sundkunnátta
 » Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2013. 
 » Starfshlutfall er allt að 95% og er starfið laust frá  
15. september 2013 eða eftir samkomulagi. 

 » Upplýsingar veitir Sigrún Knútsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, 
sigrunkn@landspitali.is, sími 543 9104.

SJÚKRAÞJÁLFUN GRENSÁSI

Sjúkraliði/ sérhæfður 
starfsmaður við sundlaug

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á skurð-
stofum Landspítala við Hringbraut.

Á skurðstofunum er veitt sérhæfð og umfangsmikil 
þjónusta við sjúklinga. Unnið er eftir hugmyndafræði um 
einstaklingshæfða hjúkrun. Vinnuskipulag tekur mið af 
vaktafyrirkomulagi skurðstofa. 

Við leitum eftir jákvæðum, duglegum og metnaðarfullum 
hjúkrunarfræðingi sem er tilbúinn að leggja okkur lið við 
að veita framúrskarandi þjónustu. Á deildinni ríkir góður 
starfsandi, hátt hlutfall reyndra hjúkrunarfæðinga og 
einhugur um að taka vel á móti nýjum hjúkrunarfræðingum 
til starfa.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Hjúkrunarfræðingur starfar í skurðaðgerðum samkvæmt 
teymisskipulagi deildar

 » Hjúkrunarfræðingur ákveður, skráir og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við þarfir skjólstæðinga 
og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu og 
vinnureglum deildar

Hæfnikröfur
 » Sérnám í skurðhjúkrun og/eða mikil starfsreynsla á 
skurðstofum

 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2013. 
 » Starfshlutfall er 80-100% og er starfið laust frá  
1. október 2013 eða eftir samkomulagi.

 » Upplýsingar veita Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri, netfang 
erlin@landspitali.is, sími 825 3588 og Helga Guðrún 
Hallgrímsdóttir, aðstoðardeildarstjóri, netfang 
helgahal@landspitali.is, sími 863 3155.

SKURÐHJÚKRUN

Hjúkrunarfræðingur

Kórdrengir óskast
 
Söngelskir og áhugasamir drengir á aldrinum 8-12 ára, 
velkomnir í áheyrnarprufu hjá Drengjakór Reykjavíkur í 
Hallgrímskirkju mánudaginn 2. september kl:17. Spennandi 
verkefni framundan.

 
Skráning er hjá kórstjóra Friðriki S. Kristinsyni  

á netfanginu fsk@kkor.is.                                                                           
Nánari upplýsingar um kórinn eru á heimasíðu hans  

www.drengjakor.is

Vantar þig bókara eða skrifstofumann
Töluglöggan viðskiptafræðing af endurskoðunarsviði með 
mikla reynslu getur bætt við sig sem svarar til hálfsdags 

vinnu hvort sem er í skamman eða langan tíma og jafnvel 
hjá fleirri en einum aðila. Hef mikla reynslu við bókhald, 

fjármál minni fyrirtækja og skipulagningu þeirra.
Ég get bæði unnið hjá þér eða á minni skrifstofu. 

Hef unnið bæði sjálfstætt og undir annarra stjórn.

Fyrirspurnir eða nánari upplýsingar fást á netfanginu 
Gunnar@sulta.is.
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www.vedur.is
522 6000

Starfsmaður í mötuneyti
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneyti. Hjá stofnuninni starfa um 
135 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. 
Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið  
af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands óskar eftir því að ráða 
starfsmann í mötuneyti og er vinnutími frá 
11:00 til 15:00 eða 10:00 til 14:00. 

Helstu verkefni 
Helstu verkefni eru að annast öll almenn störf 
í eldhúsi í samráði við matráð.

Um er að ræða 50% starf og fara laun 
eftir kjarasamningi ríkisins og viðeigandi 
stéttarfélags. 

Hæfniskröfur 
  Óskað er eftir einstaklingi sem er röskur, 

skipulagður og ábyrgur ásamt því að hafa 
góða færni í mannlegum samskiptum.

  Farsæl reynsla af eldhússtörfum er 
nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um störfin veita  
Ingveldur Jónsdóttir, hópstjóri rekstrar 
(ingveldur@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 
næstkomandi.

Við erum að leita að 
fólki sem kann að 
meta vont veður

Hæfniskröfur:

Brennandi áhugi á útivist  
og hreyfingu
Þátttaka í starfi björgunar - 
sveitanna er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Kunnátta í Norðurlandamáli, þýsku 
eða öðrum tungumálum er kostur
Þjónustulund og jákvætt viðmót
Reynsla af sölustörfum
Stúdentspróf
Framhaldsmenntun er kostur

66°NORÐUR leitar að dugmiklum útivistargörpum 
til starfa í verslunum sínum á höfuðborgarsvæðinu. 
Við sækjumst eftir metnaðarfullu fólki í fullt starf, 
hlutastarf og helgarvinnu.
66°NORÐUR hefur verið í fararbroddi í framleiðslu útivistarfatnaðar á Íslandi allt frá árinu 1926.  
Við bjóðum skemmtileg og krefjandi störf hjá vaxandi fyrirtæki í alþjóðlegu umhverfi.

Starfið snýst um þjónustu og sölu til viðskiptavina í verslunum 66°NORÐUR.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is 
fyrir 8. september.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, hildur@radum.is,  
sími 519 6770.
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www.gardabaer.is

Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra 

er stærsti þéttbýliskjarni sveitar-

félagsins með um 600 íbúa en 

íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. 

Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 

6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. 

tveggja klst. akstursfjarlægð frá 

Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn 

opinber þjónusta auk annarrar 

fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 

til útivistar, íþrótta, afþreyingar 

og félagsstarfa eru fjölmargir og 

því er Húnaþing vestra góður bú-

setukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. 
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum 
aðila til að stýra sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber 
ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuð-
ningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings vestra er til og með 24. september nk. Umsóknir skulu vera 
skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður 
svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Eydís Aðalbjörnsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í símum 455-2400 og 845-1345 og  
Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 455-2400 og 864-4806.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra   

undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði  

sveitarfélagsins ásamt sveitarstjóra, 
sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs 
og sviðsstjóra framkvæmda- og um-
hverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með 
fjárreiðum fjölskyldusviðs í samræmi við 
samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjár-
hagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum 
sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á 
þjónustuþörf

• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldu-
sviðs sveitarfélagsins

• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í 
starfsmanna-, rekstrar- og þjónustumálum 

• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og 

hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði 

við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs er jafnframt 

starfsmaður fræðsluráðs og félagsmála-
ráðs sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/

eða fræðsluþjónustu sveitarfélaga æskileg
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun 

æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

er  æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  

skipulagshæfni
Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu 
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 

Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Ráðgjafi á velferðarsvið

· Sérkennslustjóri, leikskólinn Baugur

· Starfsmenn í dægradvöl, Hörðuvallaskóli

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Rótgróinn fasteignasala leitar eftir 
öflugum liðsauka.

Starfssvið: Sala fasteigna

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund,jákvæðni og hæfni í  
 mannlegum samskiptum.
• Metnað til að ná árangri, góða skipulagshæfni, og geta  
 unnið sjálfstætt.
• Reynsla af sölu fasteigna æskileg. Reynsla af  
 sölumennsku skilyrði.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendast á box@frett.is merkt  „Sala fasteigna“ 
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Auglýsing um deiliskipulag við 
Jökulsárlón 

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á 
fundi sínum 20. júní 2013 deiliskipulag við Jökulsárlón 

samkvæmt 25.gr. skipulags-og byggingarlaga.  
Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu 
athugasemdir verið send umsögn bæjarstjórnar. 

Deiliskipulagstillagan var auglýst samkvæmt 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010 og hefur hlotið þá meðferð 

sem skipulagslög gera ráð fyrir. 
Skipulagstofnun hefur afgreitt deiliskipulagið. 

Deiliskipulagið öðlast nú þegar gildi. 

F.h. bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar 

Hjalti Þór Vignisson bæjarstjóri

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

 
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum 
og styrkumsóknum með umsóknarfrest 
þann 7. október 2013.

NORA styrkir samstarf 
á Norður-Atlantssvæðinu

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo 

Menningar- og minningarsjóður kvenna 
auglýsir eftir styrkumsóknum vegna  

ársins 2013
Auglýst er eftir umsóknum vegna ársins 2013. Að þessu sinni 
er sjóðurinn opinn fyrir umsóknum frá konum sem hafa verið 
atvinnu lausar í eitt ár eða lengur og hafa ekki lokið formlegri 
menntun umfram grunnskólapróf.

Styrkurinn er ætlaður til að styðja þær til að sækja nám eða  
styttri námskeið sem þurfa þó að vera a.m.k. 40 tímar hjá 
viðurkenndum fræðsluaðila, s.s. framhaldsskóla eða símennt-
unarmiðstöð og vera til þess fallin að styrkja stöðu þeirra í 
atvinnuleitinni. 

Heildarstyrkupphæð ársins er 750 þúsund og áskilur stjórn 
sjóðsins sér rétt til að ákveða fjölda styrkþega. Styrkur verður 
greiddur út þegar staðfesting á skóla eða námskeiðsþátttöku 
liggur fyrir. 

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:

Staðfesting frá skóla eða námskeiðshaldara um skólavist hafi 
hún borist Skattaskýrsla vegna tekna árið 2012.

Upplýsingar um aðra styrki vegna námsins ef um þá er að 
ræða Tekjuáætlun ársins 2013.

Umsóknareyðblöð má nálgast á heimasíðu Kvenréttindafélags 
Íslands www.krfi.is

Í umsókn skulu koma fram helstu upplýsingar um umsækjanda 
og aðstæður hans og fjölskylduhagi og hvaða skóla eða nám-
skeið sótt er um. 

Umsóknarfrestur er til 16. sept. nk.  

Umsóknum skal skilað til Menningar- og minningarsjóðs kvenna, 
Hallveigarstöðum við Túngötu 14, 101 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu KRFÍ og á netfanginu krfi@krfi.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið óskar eftir ráðgjafa  

Menntunar og hæfniskröfur
 Starfsréttindi í félagsráðgjöf eða önnur 
sambærileg menntun.

 Mikil færni í samskiptum.
 Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum.
 Samstarfshæfni.
 Reynsla af starfi í félagsþjónustu er æskileg.

Helstu verkefni
 Vinna með einstaklingum og fjölskyldum í vanda.
 Veita upplýsingar og ráðgjöf í fjárhagslegu og 
félagslegu tilliti.

 Útbúa og fylgja eftir einstaklingsáætlunum.
 Afgreiða fjárhagsaðstoð.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 13. sept. 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rannveig 
María Þorsteinsdóttir deildarstjóri ráðgjafa og 
íbúðadeildar, í síma 570-1500, eins má beina 
fyrirspurnum á póstfang:  rannveig@kopavogur.is 

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

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

Ráðgjafi

Save the Children á Íslandi
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Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á haustönn 2013  
er til 15. október n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána hjá LÍN 
geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. Styrkurinn 
ræðst af búsetu og er fyrir þá sem verða að stunda nám fjarri 
heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri 
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám frá 
lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að kynna 
sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd

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

Tilboð óskast í jarðirnar Hlíðarberg og 
Leiti í Sveitarfélaginu Hornafirði. 

15471 – Hlíðarberg í Hornafirði. Um er að ræða útihús og 
jörð sem talin er vera 17 ha. Landið er tvískipt samkvæmt 
afsali frá árinu 1998. Þá er um að ræða tvö hesthús, hlöðu, 
alifuglahús og tæplega þúsund fermetra andahús sem 
hentað getur vel fyrir þá sem hyggja á loðdýraræktun. 
Húseignirnar eru til sýnis í samráði við  Reyni Sigursteins-
son í síma 478 1015. 

15506 – Leiti í Suðursveit, Hornafirði. Um er að ræða 
ríkis- og eyðijörð sem er 10,91 ha. heimaland og einnig á 
Leiti ítök í sameiginlegu beitarlandi Kálfafellstorfunnar og 
neðan vegar er óskipt land, rúmir 400 ha. að stærð. Húsin 
eru öll nánast ónýt að undanskildum tveimur útihúsum 
sem telja má nothæf. Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá 
Ríkiskaupum í síma 530 1400. 
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Gögnin eru aðgengileg á  heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is. 
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105  
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 3. september 2013 þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

Til Sölu

Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda 2014–2015

Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum um 
námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda grunnskóla 
skólaárið 2014–2015. Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við 
úthlutun verði sett í forgang nám sem tengist 
 • kennaranum/stjórnandanum sem leiðtoga  
  í lærdómssamfélagi
 • mati á námi með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá  
  grunnskóla

Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
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. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2013.

Umsækjandi, sem æskir námsleyfis, skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum, sbr. reglur um 
Námsleyfasjóð: 
 a) Hafa gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, ráðgjöf  
  eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en hálfu starfi,  
  og verið í starfi sl. fjögur ár.
 b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða aðila  
  sem stofnað er til með samstarfi sveitarfélaga og  
  taka laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
  íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara  
  eða kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga  
  og Skólastjórafélags Íslands. 
 c) Ljúka 60 ECTS eininga háskólanámi eða sambærilegu  
  námi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal námið miða  
  að því að nýtast viðkomandi í því starfi sem hann er  
  ráðinn til að sinna. 
 d) Að loknu námsleyfi skal námleyfishafi senda stjórn  
  sjóðsins innan fjögurra mánaða staðfest vottorð  
  skóla um nám í námsleyfinu. 
 e) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi en  
  sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi  
  viðkomandi. 
 f) Laun í námsleyfi miðast við starfshlutfall námsleyfis- 
  þega næsta ár áður en námsleyfi hefst eða meðaltal  
  síðustu þriggja ára ef það er hærra. 

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

Bjarkargata - virðulegt hús í nágrenni Tjarnarinnar.

Einstakt útsýni!

Mjög glæsilegt og vel með farið hús á þessum einstaka stað í miðbæ Reykjavíkur. Heildar stærð hússins er 243,3 fm.  
Í dag skiptist húsið í tvær 3ja herbergja íbúðir, risloft með tveimur herbergjum og tveggja herbergja íbúð í kjallara.

 Húsið er laust nú þegar  Verð 79,8 millj. 
 Eftirtaldir fasteignasalar gefa frekari upplýsingar um húseignina 

Viltu læra á píanó?
Kenni nemendum á öllum stigum

og á öllum aldri, ungum sem öldnum.

Upplýsingar í síma 696 3993 og senjonas@gmail.com

Jónas Sen

Rannsóknasjóður síldarútvegsins

Rannsóknasjóður síldarútvegsins auglýsir styrki sem skipt 
er í tvo flokka:

a) Rannsóknaverkefni vegna nýsköpunar, vöruþróunar og 
markaðsöflunar í sjávarútvegi. Styrkinum er úthlutað til 
doktorsverkefna og heitir Sigurjónsstyrkur eftir  
prófessor Sigurjóni Arasyni. 

b) Fræðslu- og kynningarverkefni í sjávarútvegi. Sjóðurinn 
styrkir námsefnisgerð í grunnskólum og fyrir sjávar-
útvegstengt nám á framhaldskólastigi. Gerð er krafa um 
að fræðslu- og kynningarefni styrkt af sjóðnum verði 
öllum aðgengilegt á netinu án gjalds.

Umsóknarfrestur er 10. október og nánari upplýsingar er 
að finna á vef sjóðsins hjá Samtökum fiskvinnslustöðva 
(www.sf.is) 

Fullbúin veitingasala

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Til sölu eða leigu 60 fm 
fullbúin aðstaða fyrir 
veit inga sölu. Í dag er þar 
rek inn veitingastaðurinn 
FISH í Ing ólfs stræti.  Unnt 
er að setja upp hvers kon-
ar veitingasölu í að stöð-
unni.

Nánari upplýsingar gefur 

fyrirtækjaráðgjafinn 

Óskar hjá 

Fasteignasölunni Bæ  

í síma 659 2555 eða  

512 3428.  Einnig er hægt 

að senda fyrirspurn á 

oskar@fasteignasalan.is

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi

FR
U

M

Nýtt

 í sölu

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Vel staðsett og gott einbýlishús á tveimur hæðum með innbyg-
gðum bílskúr. Nýtt eldhús, arinn í stofu. Sólpallur með heitum 
potti. Verð 61,9 millj. Dan Wiium verður á staðnum.

Húseign, kjallari og tvær hæðir, heildarstærð 150 fm. Húsið er 
í góðu ástandi og hentar einkar vel til útleigu fyrir náms- og 
ferðamenn. Verð 43,5 millj. Dan Wiium verður á staðnum.

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 16:30-17:00
SKRIÐUSTEKKUR 16, REYKJAVÍK

LAUST TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG KL. 15:00-16:00
ÞINGHOLTIN – BRAGAGATA 29, REYKJAVÍK 

LAUST TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

31. ágúst 2013  LAUGARDAGUR



Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús á sunnudag frá kl 16:00 til 17:00

Heiðargerði 110  -  Rvk. 

219 fm einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr við Heiðargerði 
í Reykjavík.  Aðalíbúðin er á tveimur hæðum, fjögur svefnherbergi 
og tvær stofur, minni íbúðin er 2ja herb. með sérinngangi og 
bílskúrinn er 42 fm.  Húsið er í ágætu ástandi en þarfnast stand-
setningar að innan.   
Verð 45,9 milj, 

Uppl. veitir Heiðar  
í s:693-3356 eða  
heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða mjög fallegt og vel með farið 220 fm pallaraðhús 
neðan við götu ásamt 23 fm bílskúr á þessum frábæra stað í 
Fossvoginum. Stórar stofur. 4 svefnherbergi. 4 bílastæði fylgja 
eigninni. Suður svalir. Stór og fallegur garður í suður með timbur-
verönd. Verð 63,9 millj.
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur.

Giljaland 33 
Fossvogi – Raðhús  

Opið hús sunnudag 1. september á milli kl. 14 og 15
OPIÐ HÚS

Jöfur atvinnuhúsnæði   //   Ármúla 7, 2. hæð   //   108 Reykjavík   //   www.jofur.is

534 1020

Skrifstofuhúsnæði
Möguleiki á að leigja allt að 2.000 fm 
Leigist í einu lagi eða hlutum
Uppl. um verð í síma: 534 1023 / 824 6703

Borgartún 27

TIL LEIGU

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði sem skiptist í opin rými, lokaðar skrifstofur og fundarherbergi. Móttaka er á hæð. 
Möguleiki á að fá afnot af móttöku í anddyri, matsal á efstu hæð og kennslurými.
Parket á gólfi, kerfisloft og lagnastokkar með veggjum. Loftræstikerfi er í húsinu. Bílastæðakjallari. Laust strax.

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Opið hús - Baugakór 7 - 203 Kópavogur
Glæsileg 140,1 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í 
mjög góðu fjölbýlishúsi með lyftu ásamt stæði í bíla-
geymslu. Þrjú svefnherbergi, stór og björt stofa, eldhús 
með vönduðum innréttingum, baðherbergi flísalagt í 
hólf og gólf, þvottaherbergi í íbúð. Stæði í bílageymslu. 
Sérlega vönduð og falleg íbúð á þessum vinsæla stað. 
Örstutt í leik- og grunnskóla. Verð 39,7 millj.
Íbúðin verður sýnd í dag, laugardag, milli kl. 13:00 og 13:30. 

Asparteigur - 270 Mosfellsbær
Glæsilegt og nánast fullbúið 223,5 fm parhús með 
innb. bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ. Rúmgóð 
stofa, fallegt eldhús með útgangi á afgirta verönd, þrjú 
svefnherbergi, sjónvarpshol, vandað baðherbergi, gesta-
snyrting og þvottahús. Parket og flísar á gólfum.  
Verð 47,5 millj.

Borgarholtsbraut - 200 Kópavogur
Vandað 284 fm tvílyft einbýlishús í vesturbæ Kópavogs. 
Stórar stofur, arinn. Fjögur svefnherbergi. Eldhús með 
borðkrók. Stórt þvottahús og tvær geymslur. Bílskúr 
fyrir tvo bíla. Möguleiki á að skipta húsinu í tvær íbúðir. 
Húsið er nýlega steinað að utan. Fallegur gróinn garður. 
Verð 55 millj.

Bræðraborgarstígur - 101 Reykjavík
Sérlega glæsileg og algjörlega endurnýjuð 179,6 fm 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir 
örfáum árum á afar vandaðan og fallegan hátt. Mjög 
stórar stofur ásamt stórri bókastofu, eldhús með svölum 
út af, svefnherbergi með fataherb. Eikarparket á gólfum. 
Eign í sérflokki. Verð 68 millj.

Nökkvavogur - 104 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft ein-
býlishús ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi 
stofur, gengið úr setustofu niður í fallegan og gróinn 
garð með heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og gesta-
snyrting. Frábær staðsetning á kyrrlátum og rólegum 
stað. Verð 59,5 millj.

Hrauntunga - 200 Kópavogur
Glæsilegt og mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús 
í suðurhlíðum Kópavogs. Stórar stofur, sólstofa m.30 
fm suðursvalir útaf, 4 svefnherbergi, tvö flísalögð bað-
herb. Stór innbyggður bílskúr með miklu geymslurými 
þar fyrir innan. Gólf eru granítlögð. Eign í sérflokki. 
Verð 57,9 millj.

Skaftahlíð 40 
OPIÐ HÚS

Skaftahlíð 40 - Opið hús - laugardag, milli kl. 15:00 og 16:00, og næstkomandi mánudag milli kl. 17:30 og 18:00. 
Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi innst í botnlanga í grónu og fallegu umhverfi. Samliggjandi stofur, 
hol, gestasnyrting, eldhús með góðum borðkrók. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi á svefngangi. Svalir út af hjónaherbergi. 
Parket og linoleum dúkur á gólfum. Frábær staðsetning, stutt í grunnskóla, menntaskóla og alla verslun og þjónustu.  
Verð 44,5 millj.

OPIÐ HÚS



Um er að ræða húseign við Bergstaðastræti í Þing-
holtunum sem hefur algjörlega verið endurnýjað. 
Góðar leigutekjur af eign sem mögulegt er að auka. 
Sjö stórglæsilegar íbúðir sem eru allar innréttaðar á 
mjög smekklegan hátt. V. 290.- millj.

BERGSTAÐASTRÆTI - 7 ÍBÚÐIR

Mjög sjarmerandi og vel viðhaldið einbýlishús með 
bílskúr á þessum vinsæla stað í Þingholtunum í  
Reykjavík. Heildarstærð eignar er 118.3 fm gólf- 
flötur á rishæð er töluvert stærri en birtir fermetrar 
þar sem mikill hluti hæðar er undir súð.  
Stækkunarmöguleikar fyrir hendi. V. 43.9.- millj.

URÐARSTÍGUR - LAUS TIL AFH

Fjölskylduvænt parhús á 2 hæðum á vinsælum 
stað, rúmgóð suð-austur verönd er bakatil við hús 
og mjög skjólgott port sem snýr til vesturs er fra-
man við hús. Búið að útbúa 2ja herb.íbúð sem er í 
útleigu með góðum leigutekjum. V. 64.9.- millj.

AUSTURBRÚN - PARHÚS

Einbýli á jaðarlóð 2 hæðum á útsýnisstað innst í 
götu í Ásahverfinu í Hafnarfirði, stutt í útivistar og 
göngusvæði. Neðri hæð er 108.5 fm auk 36.9 fm 
bílskúrs, efri hæð er 103.6 fm auk 36.3 fm norð- 
austur svala. Eign er ekki fullbúin hefur fólk mögu- 
leika að klára og gera að sínu. 

FURUÁS - EINBÝLI

Glæsileg 118.7 fm 3ja herb. efri sérhæð í mjög 
fallegu húsi með bílskúr, samtals 118.7fm. Fallegar 
innréttingar og gólfefni, aukin lofthæð í íbúð sem 
gerir hana mjög skemmtilega. Frábær staðsetning í 
miðbænum. Leigutekjur af bílskúr. V. 44.9.- millj.

GARÐASTRÆTI - LAUS TIL AFH.

Vel skipulagt og fjölskylduvænt 211.1 fm einbýlis- 
hús á tveim pöllum við Hraunbraut í Kópavogi. Eign 
skiptist í 141 fm íbúð og 70 fm bílskúr að auki er ca. 
15 fm geymsluskúr sem ekki er inn í fermetratölu 
eignar. Miklir möguleikar til staðar með þessa eign. 
V. 49.9.- millj.

HRAUNBRAUT - EINBÝLI

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Jófríðarstaðavegur - Hf.  
Einbýli/Tvíbýli

Nýkomið mjög fallegt tvílyft einbýli  með innbyggðum bílskúr samtals ca. 260 
fm. Húsið skiptist m.a. þannig. Efri hæð : stofur, eldhús, sjónvarpsskáli, 2-3 herb. 
Baðherbergi. Svalir ofl. Neðri hæð: Bílskúr, mjög góð 2ja herb.íbúð ofl.  
Fallegur garður,gróður hús. Róleg, góð og frábær staðsetning. Hornlóð. 
Útsýni yfir fjörðinn, Snæfellsjökul ofl. Verð 53,9 millj.
Allar frekari upplýsingar veitur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Sævangur - Hf. 
Einbýli

Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt pallbyggt einbýlishús með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr samtals 320 fm. Húsið nánast allt endur nýjað að innan síðan 
2008. Hiti í öllum gólfum. Einstök staðsetning. Hraunlóð. Útsýni. Góð eign.  
Allar frekari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Sléttahraun - Hf 
Einbýli

Nýkomið sérlega glæsilegt endurnýjað 286 fm einbýli á besta stað, miðsvæðis í 
Hafnarfirði. Eignin hefur öll verið endurnýjuð á liðnum árum og vandað til verks. 
Fjögur góð svefnherbergi, möguleiki á fl. Glæsilegar stofur og eldhús. Vönduð 
og góð eign. Verð 56,5 millj.
Allar frekari upplýsingar veitir Hilmar s. 892 9694

Erluás - Hf. 
Glæsilegt einbýli 

Frábær staðsetning og útsýni. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli með innbyggðum bílskúr 
samtals 286 fm. Húsið er glæsilega hannað af Sigríði Ólafsdóttur arkitekt.  
Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður og verandir.  
Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.

Mánastígur - Hf. 
Einbýli - Einstök staðsetning

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og virðulega húseign á þremum hæðum 
með innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. 
Tvímælalaust eitt allra fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í 
hrauninu. Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira.
Myndir á netinu. Verðtilboð.
 Allar frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Nesbali 4 - Seltjarnarnes
Opið hús á sunnudag 
á milli kl. 15 og 16:00

Í dag býðst þér og þínum að skoða þetta fallega  
203 fm raðhús. Innbyggður bílskúr. 

Stórar grill suður svalir. Fjögur til fimm herbergi,. 
Hér er á ferðinni frábært fjölskylduhús á friðsælum 
stað. Fallegt útsýni. Verð 59 millj. 

Helgi Jói tekur vel á móti ykkur s: 780 2700.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Stórikriki 2 - 270 Mosfellsbær

Eina alvöru penthouse íbúðin í Mosfellsbæ
Opið hús mánudaginn 2 sept. frá kl. 17:30 til 18:00  
Ný og glæsileg 247,5 m2 penthouse íbúð í 3ja hæða lyftuhúsi 
með bílakjallara við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðin er svotil 
fullbúin með gólfefnum og innréttingum, en efri hæð,  
baðherbergi og þvottahús eru ófrágengin. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvær rúmgóðar stofur, borðstofu, fjölskyldurými, eld-
hús, baðherbergi , þvottahús og fjögur rúmgóð svefnherbergi. 
Glæsileg eldhúsinnrétting og sérsmíðaður stigi á milli hæða. 
Svalir og þaksvalir.Glæsilegt útsýni.V. 49,9 m.

OPIÐ HÚS

DREYRAVELLIR 
HESTHÚS

Til sölu glæsilegt 20 hesta steinhús á Kjóavöllum  
á nýja svæði hestamannafélagsins Spretts. 

Húsið er mikið endurnýjað og er á góðu verði.  
Stærsta reiðhöll landsins er að rísa á svæðinu  
og er svæðið orðið mjög glæsilegt. 

Sjá myndir á www fasteignamidstodin.is 

Áhugasamir sem vilja skoða geta haft samband  
Ingibjörgu í síma 899-1993   

Tilvísunarnúmer 12-0304


