
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Hafnarfjarðarbær óskar eftir stuðningsfulltrúum til að starfa  
á frístundaheimilum fyrir 6-9 ára börn og frístundaklúbb fyrir 
fötluð börn á aldrinum 10-15 ára. Í boði eru fjölbreytt störf frá  
kl. 13-17 einn eða fleiri daga í viku eftir að hefðbundnum  
skóladegi lýkur.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á Skrifstofu æskulýðsmála  
í síma 585-5500. 
 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver 
Hafnarfjarðarbæjar merktar  
„Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum hætti 
á ith@hafnarfjordur.is. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Viltu vinna með flottum krökkum ? 

Applicon ehf.      Borgartún 37      Sími 563 6100 www.applicon.is

Applicon leitar að metnaðarfullum ráðgjöfum í krefjandi 
störf til að styrkja öflugan hóp SAP ráðgjafa

Starfslýsing og eiginleikar:

Ráðgjöf, uppsetning og þjónusta við SAP viðskiptahugbúnað

Þátttaka í innra starfi til eflingar SAP ráðgjafahópsins

Áhugi á að starfa í alþjóðlegu umhverfi

Áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun í viðskipta-, verk-, eða tölvunarfræði 

Reynsla á sviði hugbúnaðarráðgjafar er kostur

Enskukunnátta er krafa, dönsku- eða sænskukunnátta er kostur

Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

Þekking á SAP er mikill kostur

Applicon er hugbúnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki 
á sviði SAP og Microsoft lausna, sem starfar í 
þremur löndum með um 150 starfsmenn. Hjá 
Applicon á Íslandi starfa um 50 manns.

Applicon er hluti af Nýherjasamstæðunni. 
SAP er einn öflugasti framleiðandi viðskipta-
hugbúnaðar á heimsvísu og fjórði stærsti 
hugbúnaðarframleiðandi heims.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn K. Ögmundsson, 
hópstjóri  SAP ráðgjafar og þjónustu. Umsóknir 
skal senda á netfangið sko@applicon.is

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru trúnaðarmál 
og þeim svarað.

Icelandic Times , margmiðlunarfyrirtæki á sviði ferðaþjónustu og 
menningarmála, leitar að fjölhæfum einstaklingi með reynslu 
af sölu og markaðskynningum. Vinnan felst í sölu auglýsinga og 
kynninga í blöð okkar, tímarit og fjölsóttar netútgáfur;  Land og sögu 
(sérblað með Morgunblaðinu) og Icelandic Times. Þar að auki þarf 
viðkomandi að sinna sölustörfum fyrir kvikmyndadeild útgáfunnar á 
fagumfjöllunum á myndbandi fyrir í sjónvarp og netið.

www.icelandictimes.com - www.landogsaga.is  

Sendið inn umsóknir á netfang - info@icelandictimes.com

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 21. október 2013. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ:
Högun upplýsingatækniumhverfis innan 
 fyrirtækja Icelandair Group
Umsjón með rekstri vélbúnaðarumhverfis
Umsjón með högun, hönnun og rekstri vefja 
Samskipti við rekstrarþjónustu- og þróunaraðila
Þátttaka í mótun upplýsingatæknistefnu Icelandair Group
Verkefnastjórnun og þátttaka í verkefnum

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði, 
 eða önnur menntun sem gagnast í starfi
Reynsla í hönnun upplýsingatækniumhverfa
Þekking á almennri forritun og vefþjónustum
Frumkvæði og dugnaður
Greiningarhæfni
Jákvæðni og gott viðmót

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Björnsdóttir I starf@icelandair.is

Helsta hlutverk deildarinnar er að nýta upplýsingatæknina til að styðja við rekstur félagsins með sveigjanleika, hagræðingu og tækifæri að leiðarljósi. 
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem hefur jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund. Við bjóðum spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu og skemmtilegu 
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á vönduð og nákvæm vinnubrögð. 
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UPPLÝSINGATÆKNIDEILD ICELANDAIR LEITAR 
AÐ ÖFLUGUM VERKEFNASTJÓRA TIL STARFA



Gagnaveita Reykjavíkur leitar að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til liðs við 
Ljósleiðaradeild GR. Starfið felst í verkefnastjórn framkvæmdaverkefna við uppbyggingu á 
ljósleiðarakerfi GR og vinnur verkefnastjóri náið með öðrum sérfræðingum. Verkefnastjóri ber 
ábyrgð á skilgreindum verkefnum og tryggir að gæða-, kostnaðar- og tímaviðmið standist.

Meðal verkefna eru: 
Stýring verklegra framkvæmda
Að tryggja að markmiðasetning náist
Að tryggja gæði framkvæmda
Gerð tíma-, kostnaðar- og forðaáætlana
Umsjón með verklýsingum, útboðsgögnum og samningum
Innkaup á þjónustu
Upplýsingagjöf til stjórnenda

SJÓNVARP, SÍMI OG NET Á HRAÐA LJÓSSINS

VERKEFNASTJÓRA
VIÐ LEITUM AÐ
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Menntunar- og hæfniskröfur: 
Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða sambærileg menntun
Góð skipulags- og stjórnunarhæfni
Reynsla af verkefnastjórnun
Góð færni í íslensku, s.s. textagerð
Góð almenn tækni- og tölvukunnátta
Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Gagnaveita Reykjavíkur er fjarskiptafyrirtæki í eigu Orkuveitu Reykjavíkur, sjá nánar á gagnaveita.is.
Umsjón með ráðningunni hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is). 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2013. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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LEIKSKÓLASTJÓRI
Leikskólinn Tjarnarskógur á Egilsstöðum auglýsir eftir 
skólastjóra. Á  Tjarnarskógi  eru  um 170 börn á 8 deildum 
og tveimur starfsstöðvum, Tjarnarlandi og Skógarlandi. 
Tjarnarskógur horfir til fjölgreindarkenninga Gardners í 
sínum starfsaðferðum.  Gildi skólans eru Gleði, Virðing, 
Samvinna og Fagmennska.
 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
til að taka þátt í að stjórna og leiða gott faglegt starf í 
lýðræðislegu skólaumhverfi. Frumkvæði, góðir  
skipulagshæfileikar og  samstarfsvilji eru mikilvægir 
eiginleikar. Í Tjarnarskógi  leggjum við áherslu á  
samvinnu, nýtingu mannauðs og skapandi lausnaleit. 
Jákvæðni og lipurð í samskiptum eru eiginleikar  
sem við metum mikils. 
 
Hæfniskröfur byggja á 10. gr. laga um menntun og  
ráðningu  kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008. Reynsla 
af stjórnunarstörfum er mikilvægur kostur og fram-
haldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg. Laun skv. 
kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum og  
launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
 
Upplýsingar veita Guðný Anna Þóreyjardóttir,  
leikskólastjóri, í símum 4700650/4700660 eða á netfanginu 
gudnyanna@egilsstadir.is eða Helga Guðmundsdóttir, 
fræðslufulltrúi, í síma 4700700 eða á netfanginu  
helga@egilsstadir.is.
 
Umsóknir um stöðuna skulu berast til Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir eða á netfangið  
helga@egilsstadir.is  í síðasta lagi 28. október nk. 
Umsókninni skal fylgja greinargott yfirlit yfir  störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.
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Íslenskur aðili í Noregi
óskar eftir mönnum í smíðavinnu.  Aðallega er um 
að ræða stálgrindarhús.  Er með 3 stór verk í boði 

fyrir jól og meira ef vilji er fyrir hendi.   
 

Fyrirspurn sendist á eblosninger@eblosninger.no

Sölu og markaðsstjóri  - Radisson Blu 1919 hótel 
Radisson Blu 1919 hótel óskar eftir að ráða til sín sölu og markaðsstjóra. 
 
Radisson Blu 1919 Hótel er 4 stjörnu hótel, búið öllum helstu  þægindum Í  hjarta miðbæ Reykjavíkur. 1919 Hótel er 
nútímatímalegt hótel byggt á 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 í heiminum.  
 
Helstu verkefni: 

 Sjá um allt sem viðkemur markaðs- og sölustjórnun. 
 Miðla upplýsingum til hótelstjóra. 
 Taka þátt í að undirbúa árlega viðskiptaáætlun hótelsins. 
 Skipuleggja kynningarferðir fyrir væntanlega viðskiptavini. 
 Önnur tilfallandi störf. 

 
 

 
Hæfniskröfur: 

 Menntun / starfsreynsla sem nýtist í starfi.  
 Frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð. 
 Góð þekking á MS office og Opera hótel kerfi. 
 Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi og undir 

miklu álagi. 
 Góðir samskiptahæfileikar. 
 Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti. 

 

Umsóknarfrestur er til og með 21. október nk .Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á ensku á netfangið 
sigridur.valdimarsdottir@radissonblu.com 

 

Save the Children á Íslandi
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GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR 

www.hr.is

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða grafískan hönnuð í fullt starf á markaðs- 
og samskiptasviði háskólans. Starfið felur í sér fjölbreytt viðfangsefni sem snúa að 
kynn ingar málum skólans.

ÁBYRGÐARSVIÐ:
• Hönnun prentefnis háskólans, svo sem Tímarits HR, bæklinga og dreifirita.
• Hönnun auglýsinga háskólans í prentmiðla, á vef og skjámyndir.
• Vefhönnun og framþróun vefs HR, í samvinnu við vefstjóra.
• Hönnun bréfsefnis, umslaga og nafnspjalda.
• Samskipti við prentsmiðjur.
• Samskipti við birtingahús og fjölmiðla vegna auglýsingabirtinga.
• Önnur verkefni sem unnin eru í samráði við næsta yfirmann.

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
 • Menntun á sviði grafískrar hönnunar.
• Reynslu sem nýtist í starfi.
• Þekkingu á vefhönnun. 
• Hæfileika til að vinna sjálfstætt og næmt auga fyrir smáatriðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og vilja til að vinna í hóp.
• Fagleg vinnubrögð.
• Hæfileika til að hugsa út fyrir boxið og leita nýrra lausna.

Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2013. 
Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík:  ru.is/lausstorf
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hjá HR; johannavigdis@ru.is

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði 
fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi.

Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og
viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf
og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.

Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3400 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við 
háskólann, auk fjölda stundakennara.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími  599 6200

Ertu með mikla þjónustulund og ert jákvæð 
með góða hæfni í mannlegum samskiptum? 
Þá erum við að leita að þér til að hjálpa okkur 
að þjóna viðskiptavinum okkar betur, sinna 
almennum afgreiðslustörfum, vörumót-
töku, framsetningu vara, afgreiðslu á kassa 
og almennu viðhaldi á útliti verslunarinnar. 
Verslunin sérhæfir sig í kvenfatnaði fyrir allar 
konur sem nota stærðir 38-58. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið:  
box@frett.is merkt „Tíska 1210“

Hefur þú brennandi áhuga á tísku?

Save the Children á Íslandi

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

Starfssvið
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Isavia óskar eftir að ráða deildarstjóra fjárreiðudeildar           
á skrifstofu félagsins á Reykjavíkurflugvelli

Í boði er krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi hjá ört vaxandi 
fyrirtæki. Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur, skipulagður og 
ekki síst skemmtilegur og vinna vel í hópi. Deildarstjóri fjárreiðu- 
deildar heyrir undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs Isavia.
Starfssvið og helstu verkefni:
Greining og stýring á fjárhagsáhættu, sjóðstýring og ávöxtun á lausu 
fé, eftirlit með fjárfestingum, tryggingar og innkaup.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólapróf, t.d. á sviði viðskiptafræða og viðeigandi fjármálatengd 
starfsreynsla svo sem við áhættu- og fjárstýringu. Góð tölvukunn- 
átta er nauðsynleg ásamt öguðum og skipulögðum vinnubrögðum.      
Umsækjandi þarf að búa yfir góðri íslensku- og enskukunnáttu geta 
sýnt frumkvæði í starfi.

Viltu þjóna flugi með okkur?

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia starfa um 650 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri 
flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk yfir- 
flugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 27. október. Umsóknum skal skila inn rafrænt á www.isavia.is/atvinna.  Þar er hægt að fá nánari upplýsingar 
um starfið sem og með því að senda tölvupóst á sveinbjorn.indridason@isavia.is.

Langar þig að breyta til  
og fara út á land?

Við leitum eftir að ráða fólk í okkar rækjuvinnslu  
á Hólmavík. Um er að ræða almenn framleiðslustörf.

Frekari upplýsingar um verkefni, vinnufyrirkomulag  
og launakjör veitir. Þorsteinn rekstrarstjóri  
(S:  455-3200 eða netfang thorsteinn@holm.is)

Viðkomandi þarf að búa yfir:
 
      •   Stundvísi
      •   Samviskusemi
      •   Sveigjanleika og hæfni í mannlegum samskiptum
      •   Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

 Kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir vönum kranamanni til starfa sem fyrst 
vegna verkefna fyrirtækisins

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar.  eykt@eykt.is 
undir „Atvinna“  fyrir 18. Oktober 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

Laus er staða sérfræðings í barnalækningum, eða barna- og unglingageðlækningum, við Þroska- og hegðunarstöð  
Heilsugæslunnar (ÞHS) frá  1. janúar 2014. Um er að ræða 100% starfshlutfall eða eftir nánara samkomulagi.  

Umsóknarfrestur er til 2. nóvember 2013.

ÞHS er miðlæg, sérhæfð starfseining innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og sinnir greiningu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu, 
rannsóknum, framþróun og starfsþjálfun í tengslum við börn sem hafa frávik í þroska, hegðun og/eða líðan.  

Nánari upplýsingar finnast á www.heilsugaeslan.is/throskaoghegdunarstod 

Starf læknis felst einkum í greiningu, ráðgjöf og meðferð barna með þroska- og hegðunarvanda í þverfaglegu samstarfi við aðra 
sérfræðinga stöðvarinnar. Boðið er upp á fjölbreytt starf í örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 

Æskilegt er að umsækjandi sé sérfræðingur í barnalækningum eða barna- og unglingageðlækningum. Mikilvægur eiginleiki er 
færni í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að starfa í þverfaglegu teymi. Til greina kemur að ráða sérfræðing í heimilis-
lækningum eða almennan lækni með áhuga á greiningu og meðferð vegna þroska- og hegðunarfrávika barna. Leiðsögn reynds 
barnalæknis og þátttaka í rannsóknarverkefnum er fyrir hendi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Katrín Davíðsdóttir barnalæknir, staðgengill forstöðumanns á Þroska- og hegðunarstöð  
í síma 585-1350 eða katrin.davidsdottir@heilsugaeslan.is  

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is). 
Umsókn skulu fylgja staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er 
hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 
109 Reykjavík, fyrir 2. nóvember. n.k.. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavík, 12. okt. 2013
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

www.heilsugaeslan.is/
Álfabakka 16, 109 Reykjavík

Barnalæknir  
við Þroska- og hegðunarstöð Heilsugæslunnar
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Landhelgisgæsla Íslands leitar að fjölhæfum starfsmanni til að 
sjá um viðhald kerfa og eftirlit með mannvirkjum á ratsjár- og 
fjarskiptastöðinni á Bolafjalli við Bolungarvík.  Um er að ræða 
viðhald mannvirkja, kerfa og búnaðar þ.m.t. eru varaaflsvélar, 
órofavaraaflskerfi, kælikerfi og annar vélbúnaður, ásamt 
daglegu viðhaldi á mannvirkjum og búnaði samkvæmt 
leiðbeiningum. 

Meðal helstu verkefna má nefna:

samskiptum við aðrar deildir Landhelgisgæslunnar og 

fjargæsla kerfa.

Menntunar- og hæfniskröfur:

vinnubragða, reglusemi og stundvísi.

Um starfið gildir að starfsmaður þarf að vera til taks vegna útkalla 

stöðvarinnar. 

bakgrunnsskoðun skv. lögum nr. 34/2008 og reglugerðum 
nr. 959/2012 og 985/2011.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Landhelgisgæslunnar við ráðningar 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags 
og fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs.  Um er að ræða fullt starf. 

umsokn@lhg.is.  Umsóknarfrestur er til og með 28. október nk.  

Ratsjár- og 
fjarskiptastöðin 

Bolafjalli 
Staðarhaldari

Skógarhlíð 14   105 Reykjavík 
Sími 545 2000   Fax 545 2001   www.lhg.is

Landhelgisgæsla Íslands

        

Skautasamband Íslands (ÍSS) óskar eftir að ráða 
framkvæmdastjóra til að stýra daglegum rekstri sambandsins. 
Um hlutastarf er að ræða.Framkvæmdastjóri heyrir undir 
stjórn ÍSS. Skautasamband Íslands hefur aðsetur í Reykjavík. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. október. 
Umsókn skal skilað á netfangið  
skautasamband@skautasamband.is. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  
Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. 

Helstu verkefni
 •    Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri ÍSS,   
  s.s. fjármál, gerð fjárhags- og starfsáætlana,  
  samningagerð og umsjón með heimasíðu. 
 • Undirbúningur og framkvæmd móta sambandsins. 
 • Samskipti við aðildarfélög ÍSS, ÍSÍ og aðra aðila sem   
  tengjast starfsemi sambandsins.
 • Umsjón og ábyrgð á markaðsmálum.
 • Fylgir eftir og innleiðir stefnu ÍSS.
 • Vinnur að eflingu skautaíþróttarinnar og 
  að öflun styrktaraðila. 
 • Starfar með stjórn ÍSS, samræmir verkefni 
  og fylgir þeim eftir.  

Menntunar- og hæfniskröfur
 •    Haldgóð menntun sem nýtist í starfi. 
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt. 
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.   
 • Góð íslensku- og enskukunnátta,í töluðu og rituðu máli.  
 • Þekking og reynsla af íþrótta- og félagastarfi er kostur.

Framkvæmdastjóri  
Skautasambands Íslands

REYKJAVÍKURFLUGVELLI  I  101 REYKJAVÍK
SÍMI 50 50 250 I  WWW.FJARVAKUR.IS

Laus störf hjá Fjárvakri

Fjárvakur leitar að fjórum öflugum starfsmönnum í launadeild, upplýsingatæknideild, innheimtudeild og viðskipta-
bókhald. Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála frá árinu 2002.  
Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns á Íslandi og í Eistlandi sem búa yfir áralangri reynslu í rekstri kerfa og framleiðslu 
fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu, 
starfsmannaþjónustu og flugmiðaþjónustu. Áhersla er lögð á gott starfsumhverfi, starfsánægju  
og starfsþróun. Nánari upplýsingar um Fjárvakur er að finna á www.fjarvakur.is.

Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir „Laus störf“. Umsóknarfrestur er til 25. október. 
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs, Halldóra Katla Guðmundsdóttir, í síma 5050 250  
eða dora@fjarvakur.is. Öllum umsóknum er svarað og farið er með þær sem trúnaðarmál.

Launafulltrúi
Launadeild sinnir launavinnslu og tengdum verkefnum fyrir um 40 viðskiptavini Fjárvakurs.  
Í dag eru rúmlega 5.000 starfsmenn á launaskrá.  

STARFSSVIÐ
II Undirbúningur og skráning launa
II Samlestur og leiðrétting í launaprufu
II Skil og frágangur launagagna
II Upplýsingagjöf til viðskiptavina
II Útgáfa á ýmsum vottorðum
II Móttaka og afhending skattkorta
II Aðstoð við kjarasamninga og túlkun þeirra
II  Aðstoð við gerð ráðningar- og starfsloka-

samninga

HÆFNIKRÖFUR
II Reynsla af launavinnslu æskileg
II Reynsla af H3 Launum og H3 Mannauði kostur
II Góð Excel kunnátta
II Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
II  Við leitum að nákvæmum og töluglöggum  

einstaklingi
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Verkefnastjóri í IT deild
Upplýsingatæknideild sinnir alhliða notendaþjónustu fyrir rúmlega 400 notendur um allan heim, 
þróun upplýsingakerfa í samstarfi við notendur, verkefnastjórnun og þarfagreiningum, innleiðingu og 
uppsetningu nýrra kerfa og samskiptum við samstarfsaðila í upplýsingatækni. Rekstri vinnustöðva og 
hýsingu netþjóna er úthýst.

STARFSSVIÐ
II Dagleg þjónusta við notendur hugbúnaðarkerfa 

Fjárvakurs
II Umsjón og skipulagning á uppfærslu og þróun 

kerfa og lausna
II Skipulagning og framkvæmd námskeiða fyrir 

starfsmenn og viðskiptavini varðandi kerfi og 
nýjungar

II Aðstoð við kynningar á þjónustu og lausnum 
Fjárvakurs

II Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
II Önnur verkefni sem úthlutað er af deildarstjóra 

upplýsingatæknideildar

HÆFNIKRÖFUR
II Háskólapróf/diplóma á sviði tölvunarfræði eða 

sambærilegt nám og umtalsverð starfsreynsla
II Þekking og reynsla í forritun, XML og SQL 

gagnagrunnum
II Þekking og reynsla af fjárhagskerfum og/eða 

bókhaldi æskileg
II Mjög góð Excel þekking
II Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Fulltrúi í innheimtudeild
Innheimtudeild Fjárvakurs sinnir innheimtu krafna fyrir viðskiptavini sína, allt frá fruminnheimtu til 
lögfræðiinnheimtu.

STARFSSVIÐ
II Ber ábyrgð á og hefur umsjón með daglegri 

innheimtu fyrir viðskiptavini
II Ber ábyrgð á gæðum og tímanleika verkefna
II Færsla innborgana
II Samskipti við viðskiptavini og lögfræðinga
II Þátttaka í uppbyggingu og þróun 

innheimtuþjónustu
II Önnur tilfallandi verkefni innan fjármálaþjónustu

HÆFNIKRÖFUR
II Mjög mikil reynsla í innheimtu
II Mjög góð þekking á innheimtulögum og reglum
II Góð enskukunnátta
II Góð Excel þekking
II Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
II Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

Starfsmaður í viðskiptabókhaldi
Deildin sér um almenna bókun, reikningagerð og afstemmingar.

STARFSSVIÐ
II Bókun söluuppgjöra
II Færsla, afstemmingar og úrvinnsla bókhalds
II Reikningagerð
II Samskipti við viðskiptamenn
II Önnur tilfallandi verkefni innan  

fjármálaþjónustu

HÆFNIKRÖFUR
II Reynsla og þekking í bókhaldi
II Góð Excel þekking
II Skipulögð vinnubrögð
II Viðkomandi þarf að vera töluglöggur og 

þjónustulundaður einstaklingur



Fasteignasalan Eignamiðlun ehf. leitar að öflugum sölumönnum til að sinna sölu 
á atvinnu- og íbúðarhúsnæði.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. október. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Helstu verkefni og hæfniskröfur
 • Sala og tilboðsgerð
• Góð samskiptahæfni og þjónustulund 
 • Reynsla af sambærilegu starfi 
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Þekkir þú fasteignamarkaðinn vel?

Eignamiðlun ehf. er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi stofnuð árið 1957. Starfsfólk Eignamiðlunar 
býr yfir mikilli reynslu og sérþekkingu á sviði fasteignaviðskipta. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins má 
nefna einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, fjármálafyrirtæki, hið opinbera og sveitarfélög. Stærstu verkefni 
Eignamiðlunar eru sala á íbúðar- og atvinnuhúsnæði og verðmöt á fasteignum.

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 20. október nk.  

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

VR var stofnað 1891 af launþegum og atvinnurekendum í verslunarstétt sem Verzlunarmannafélag Reykjavíkur 
og varð hreint launþegafélag 28. febrúar 1955. Nafni félagsins var breytt í VR á aðalfundi 26. apríl 2006. 

Tilgangur félagsins er að vinna að bættum kjörum og auknum réttindum félagsmanna sinna. 
Sjá nánar á www.vr.is. 

VR óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing sem m.a. mun sinna verkefnum á sviði starfsmenntamála, 
hafa umsjón með námskeiðum og taka þátt í ýmsum tilfallandi verkefnum á Þróunarsviði félagsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. kennaramenntun
• Starfsreynsla á sviði fullorðinsfræðslu
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund
• Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

Helstu verkefni sérfræðingsins verða:
• Vinna á sviði starfsmenntamála og fræðslu, s.s. þróun 
   starfsmenntunar/fagmenntunar fyrir verslunar- og  
   þjónustugreinar
• Vinna við kynningarmál til einstaklinga og fyrirtækja,  
   s.s. með greinaskrifum og heimsóknum til fyrirtækja
• Samskipti við stofnanir á sviði endur- og símenntunar
• Vinna við umsjón námskeiða og funda á vegum félagsins
• Vinna með trúnaðarmönnum

Sérfræðingur á Þróunarsvið

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar. Leitað er að 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. Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, 
sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.

Upplýsingar veita:

Ásthildur Magnúsdóttir fræðslustjóri, 
s. 433 7100, asthildur@borgarbyggd.is 

Inga Steinunn Arnardóttir, ráðgjafi 
Hagvangs, inga@hagvangur.is

Æskilegt er að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst.  

Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Borgarbyggðar eru bæði konur og 
karlar hvött til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
24. október nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið og meginhlutverk
 • Skólastjóri ber faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
   skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
   og framgang faglegrar stefnu. 
 • Meginviðfangsefni skólastjóra er faglegt leiðtoga-
   hlutverk. Hann vinnur náið með starfsfólki að því að 
   skapa frjóar námsaðstæður og leiðir og hvetur og 
   styður kennara með þeim hætti að hvert barn nái 
   góðum árangri í námi. 
 • Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og 
   daglegri starfsemi hans.
 • Hann ber jafnframt ábyrgð á starfsmannamálum og 
   samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
 • Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi
 • Menntun á sviði rekstrar er kostur
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í starfsmannastjórnun
 • Lipurð og færni í samskiptum
 • Vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf
 • Sveigjanleiki og víðsýni
 • Reynsla af starfi í skólum
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar er æskileg

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

Í Borgarnesi búa rúmlega 1800 íbúar og er bærinn rómaður fyrir fagurt bæjarstæði og umhverfi. Bærinn er miðstöð 
þjónustu fyrir Borgarbyggð og fjölmargir íbúar á Vesturlandi öllu nýta sér ýmiskonar þjónustu sem þar er í boði.   
Í Borgarnesi er góð aðstaða til íþróttaiðkunar, menningarlíf öflugt og fjölbreytt félagslíf. Þar er nýr og glæsilegur 
menntaskóli og í nágrenninu eru háskólarnir á Bifröst og Hvanneyri. 
   
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður grunnskóli og í dag eru nemendur tæplega 300 og fjöldi starfsmanna er 
um 60. Skólinn vinnur samkvæmt Uppbyggingarstefnunni, er Heilsueflandi grunnskóli og Grænfánaskóli. Skólinn 
hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru; 
sjálfstæði, ábyrgð, virðing og samhugur. Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um 
hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi Grunnskólans í Borgarnesi þróast undir sinni stjórn.



| ATVINNA | 

Kerfisstjóri
Grindavíkurbær auglýsir starf kerfisstjóra Grindavíkurbæjar 
laust til umsóknar.

Helstu verkefni kerfisstjóra
• Annast daglegan rekstur net-, síma- og tölvukerfis  

Grindavíkurbæjar.
• Uppsetning á vél-, hug- og jaðarbúnaði.
• Umsjón með tölvum og öðrum vélbúnaði.
• Notendaumsýsla, stofnun og viðhald notenda.
• Eftirlit með hugbúnaði.
• Umsjón og eftirlit með fjárhagskerfum bæjarins.
• Umsjón með afritun og geymslu rafrænna gagna.
• Innkaup og ráðgjöf vegna vél- og hugbúnaðar fyrir stofnanir 

bæjarins.
• Ábyrgð á að tölvudeild sé innan fjárheimilda hverju sinni.
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við starfsmenn bæjarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði upplýsingatækni, svo sem kerfisfræði,  

kerfisstjórnun eða sambærilegt. 
• MCSA, MCSE eða MCITP vottun æskileg. Haldbær reynsla af 

sambærilegu starfi við rekstur tölvukerfa.
• Góð net- og hugbúnaðarþekking og þekking á vélbúnaði. Góð 

þekking á helstu stýrikerfum.  Þekking á SQL server, Exchange 
server, Windows o.fl

Lögð er áhersla á frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, sveigjan-
leika sem og afbragðs  þjónustulund, og færni í mannlegum 
samskiptum. 

Kerfisstjóri hefur starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu  
Grindavíkurbæjar. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja og þarf  
umsækjandi helst að geta hafið störf 1. desember 2013. 

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla á 
fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í skóla og 
leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 170, en bærinn 
býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. Starfsmenn  
Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi sem unnið er 
eftir í starfsemi bæjarins: jafnræði, jákvæðni, þekking,  
framsækni og traust. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.
Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. 
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar merkt 
„Kerfisstjóri“ eða í netfangið jont@grindavik.is.
 
Nánari upplýsingar um starfið gefur kerfisstjóri Grindavíkurbæ-
jar, í síma 660-7326 eða í tölvupósti:  tolvudeildin@grindavik.is, 

Jón Þórisson
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Hugbúnaðarsérfræðingur í UT deild

· Náttúrufræðingur á Náttúrufræðistofu   
 Kópavogs

· Starfsmaður á heimili fyrir fatlaða

· Skólaliði í Lindaskóla

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar

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

SÉRKENNSLUSTJÓRI
Leikskólinn Hulduheimar auglýsir eftir sérkennslustjóra

Starfssvið: 
• Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, 

annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra starfsmanna 
leikskólans. 

• Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð 
einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu. 

• Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sér- 
kennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf. 

• Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður 
felur honum 

• Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, 
lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga,  
aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar.

• Vinnur að framkvæmd og þróun skólaþjónustunnar  
í samstarfi við leikskólastjóra og ráðgjafa.

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum 
• Reynsla af starfi með börnum 
• Færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2014 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 

Frekari upplýsingar veitir Eygló Aðalsteinsdóttir, leikskólastjóri, í síma 4803282 eða með netfangi: eyglo@arborg.is. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til Eyglóar Aðalsteinsdóttur leikskólastjóra fyrir 
15. nóvember. nk. Umsóknareyðublöð liggja frammi í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2, Selfossi og á heimasíðu Sveitarfélagsins 

Controlant ehf.  |  Grensásvegi 7  |  108 Reykjavík  |  sími 517 0630  |  www.controlant.com

Controlant leitar að reyndum sölustjóra til að leiða 
sölustarf fyrirtækisins á erlendum mörkuðum. Um er 
að ræða lykilhlutverk í vexti og þróun fyrirtækisins.
Controlant er íslenskt hátæknifyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir í rauntímavöktun verðmæta.

Lausnir fyrirtækisins hafa náð útbreiðslu á innlendum og erlendum lyfja- og matvælamarkaði. Þær hafa 

samkeppnisforskot og byggja á þráðlausri tækni, hugbúnaðarlausnum og miðlægu gagnagrunnskerfi 

sem fyrirtækið hefur þróað á undanförnum árum. Sjá nánar um fyrirtækið á www.controlant.com.

Sölustjóri

Controlant óskar eftir að ráða sölustjóra með áherslu á matvælamarkað og matvælaiðnað.

Sölustjóri er staðsettur á Íslandi en starfið mun krefjast ferðalaga.

Starfssvið

 Leiða uppbyggingu sölustarfs 

 Bein sala, samningagerð og umsjón með 

 stærri sölum

 Val samstarfs- og endursöluaðila, samningar 

 við þá og stuðningur til að ná árangri

 Virk þátttaka í frekari þróun fyrirtækisins

Hæfniskröfur

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Reynsla af sambærilegu starfi, þ.e. árangursrík 

 sölureynsla og uppbygging sölustarfs á 

 erlendum mörkuðum

 Leiðtogahæfileikar 

 Öguð vinnubrögð og góð enskukunnátta 

 í ræðu og riti

Leiðtogi í 
uppbyggingu
alþjóðlegs 
sölustarfs

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún 

Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 21. október nk. 

Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 

kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 20. október 2013.

STARFSSVIÐ:  
Uppfærsla viðhaldskrafna
Framsetning viðhaldsfyrirmæla í tölvukerfi 
félagsins
Skýrslugerð
Samskipti við Flugmálastjórn 
Umsjón með ,,line manual'' fyrir vélar Icelandair 
og viðskiptavini Icelandair. 

  

HÆFNISKRÖFUR:
Próf í verkfræði, tæknifræði eða flugvirkjun með 
sérþekkingu á þessu sviði

Þekking og reynsla í viðhaldskerfum 
flugvéla æskileg
Góð enskukunnátta er nauðsynleg
Mjög góð tölvukunnátta er nauðsynleg, 
sérstaklega í Excel
Góð hæfni í samskiptum 

Nánari upplýsingar veita 
Unnar M. Sumarliðason I unnar@its.is og Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

STARFSSVIÐ:  
Eftirlit og ráðgjöf varðandi viðgerðir og 
endurbætur
Afgreiðsla lofthæfifyrirmæla og breytinga 
frá framleiðendum
Umsjón með tæknigögnum er varða viðvarandi 
lofthæfi flugvéla
Samskipti við framleiðendur
Verkefnastjórnun, áætlanagerð og kostnaðareftirlit 

  

HÆFNISKRÖFUR:
Próf í vélaverkfræði, véltæknifræði, flugvélaverkfræði 
eða flugvirkjun með sérþekkingu á þessum sviðum
Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur  
Mjög góð enskukunnátta í bæði töluðu og rituðu 
máli
Góðir samskiptahæfileikar
Öguð og vönduð vinnubrögð
Frumkvæði og sjálfstæði 

STARFSMAÐUR TÆKNIÞJÓNUSTU
Í VERKFRÆÐIDEILD 

SÉRFRÆÐINGUR Í VERKFRÆÐIDEILD

STÖRF HJÁ ICELANDAIR 
Tæknideild Icelandair á Keflavíkurflugvelli leitar að öflugum liðsmönnum í spennandi og krefjandi störf í góðu 
starfsumhverfi. Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingum með framúrskarandi samskipta-
hæfileika sem finnst gott að vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er rík áhersla 
á öguð og sjálfstæð vinnubrögð, samviskusemi og eftirfylgni.

STARFSLÝSING

Umsjón með skipulögðum hlutaskiptum
Vera tengiliður milli skipulagsdeildar og 
viðgerðarsviðs
Skráning og uppfærsla á söluskrá
Eftirfylgni með hlutum sem eru í ábyrgð

HÆFNISKRÖFUR:

Háskólamenntun á sviði viðskipta eða reksturs
Mjög góður talnaskilningur
Mjög góðir samskiptahæfileikar
Góð enskukunnátta og skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar veita
Elentínus Margeirsson I elentinus@its.is og Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is

SÉRFRÆÐINGUR Í VIÐHALDSSTÝRINGU 
VARAHLUTA Í INNKAUPADEILD
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

· Matreiðslumenn á vaktir
· Matreiðslumenn í hlutastarf
· Morgunverðarkokka
· Aðstoðarfólk í eldhús
· Vana þjóna í fullt starf og í hlutastarf
· Uppvaskara 

K-Bar er nýr spennandi veitingastaður 
í hjarta Reykjavíkur. Maturinn sem 
er undir áhrifum frá kóreönskum 
götumat er allur gerður frá grunni á 
staðnum. Mikil áhersla er lögð á bjór, 
við verðum með yfir 100 tegundir 
af bjór á listanum ásamt kynlegum 
kokkteilum. 

Einungis harðduglegt og reglusamt fólk með 
reynslu kemur til greina. Starfsmenn þurfa að 
hafa gott vald á ensku og lipurð í mannlegum 
samskiptum.

Vinsamlegast sendið umsóknir á:
oli@kbar.is

Okkur vantar fólk í 
eftirfarandi stöður:
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Gæðastjóri Tollstjóri Reykjavík 201310/035
Umsjónarmaður rekstrar Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201310/034
Barnalæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201310/033
Tæknimaður HÍ, Líf- og umhverfisvísindastofnun Reykjavík 201310/032
Tækjavörður HÍ, Líf- og umhverfisvísindastofnun Reykjavík 201310/031
Forstöðumaður HÍ, MARK Reykjavík 201310/030
Sjúkraliði á skurðstofu LSH, augnskurðstofur Reykjavík 201310/029
Deildarlæknar í starfsnámi LSH, aðstoðarlæknar lyflækninga Reykjavík 201310/028
Sérfræðilæknir LSH, svæfinga- og gjörgæslulækn. Reykjavík 201310/027
Skurðhjúkrun LSH, skurðstofur LSH Reykjavík 201310/026
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201310/025
Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201310/024
Matráður Landmælingar Íslands Akranes 201310/023
Starfsmaður í dægradvöl Sólvangur Hafnarfjörður 201310/022
Vélamaður Vegagerðin Patreksfjörður 201310/021
Starf í móttöku Rannsóknamiðstöð Íslands Reykjavík 201310/020
Skrifstofumaður Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201310/019
Móttökuritari Heilsugæslustöðin í Laugarási Suðurland 201310/018
Lögfræðingur Matvælastofnun Selfoss 201310/017

Systurfyrirtækin Heimsferðir, Terra Nova og Primera Travel Group óska eftir matráði til starfa. Við leitum að 
starfsmanni sem hefur mikinn áhuga á matargerð, er þjónustulundaður og tilbúinn að leggja sitt af mörkum 
til að stuðla að góðum starfsanda. Þú verður hluti af frábærum hópi sem í dag telur um 40 starfsmenn. Um 
hlutastarf er að ræða og er vinnutími alla virka daga frá kl. 08.00-13.30. 

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með mynd ásamt 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og fleira. Upplýsingar eru 
ekki veittar í síma. Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknarfrestur er til 26. október.

Umsókn sendist til:
Heimsferðir, Skógarhlíð 18, 105 Reykjavík eða á netfang starf@heimsferdir.is

Matráður óskast

Helstu verkefni:
• Undirbúningur og framreiðsla hádegisverðar
• Frágangur, uppvask og þrif
• Umsjón með innkaupum

Söluráðgjafi

Starfssvið: 
 •  Hafa samband við og heimsækja viðskiptavini reglulega 
 •  Leita nýrra vara og greina markað fyrir vöru fyrirtækisins
 •  Vinna að gerð söluáætlunar 
 •  Ábyrgð og umsjón með samskiptum við birgja
 •  Vinna að markaðsáætlun í samvinnu við aðra söluráðgjafa  
     og sölu- og markaðsstjóra

Katla matvælaiðja ehf óskar eftir að ráða  
árangursdrifinn söluráðgjafa til starfa.

Hæfniskröfur:
 •  Æskilegt að hafa þekkingu eða innsýn í matvælaiðnaðinn
 •  Árangursrík reynsla af sölustörfum 
 •  Geta til að sýna frumkvæði að nýjungum
 •  Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og dugnaður
 •  Eiga gott með að vinna sem hluti af liðsheild
 •  Almenn tölvuþekking
 •  Skipulögð vinnubrögð

Katla er fyrirtæki sem var stofnað árið 1954 og hefur fyrirtækið lagt áherslu á gæðavörur fyrir neytendur, 
en það sérhæfir sig einnig í framleiðslu og þróun lausna fyrir bakarí, kjötiðnað og fiskiðnað.

Nánari upplýsingar veitir Gísli V. Jónsson  í síma 824 4340.   
Umsóknir  ásamt ferilskrá skulu sendast á sala@katla.is  fyrir 18. okt

Laust er til umsóknar starf skurðhjúkrunarfræðings á 
skurðstofum LSH við Hringbraut. Á skurðstofum LSH er 
veitt sérhæfð og umfangsmikil þjónusta við sjúklinga. 
Unnið er eftir hugmyndafræði um einstaklingshæfða 
hjúkrun. 

Við leitum eftir jákvæðum, duglegum og metnaðarfullum 
hjúkrunarfræðingi sem er tilbúinn að leggja okkur lið við 
að veita framúrskarandir 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
 » Skurðhjúkrunarfræðingur starfar í skurðaðgerðum 
samkvæmt teymisskipulagi deildar

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

Hæfnikröfur
 » Sérnám í skurðhjúkrun
 » 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
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2013. 
 » Starfið er laust frá 1. nóvember 2013 eða eftir 
samkomulagi. 

 » Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði, 
vinnuskipulag tekur mið af vaktafyrirkomulagi skurðstofa. 

 » Upplýsingar veita Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri, netfang  
erlin@landspitali.is, sími 825 3588 og Helga G. Hallgríms-
dóttir, aðstoðardeildarstjóri, netfang helgahal@landspitali.is, 
sími 863 3155.

SKURÐHJÚKRUN
Hjúkrunarfræðingur

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á augnskurðstofum 
LSH við Hringbraut. Starfið er fjölbreytt og krefjandi.  
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra 
starfsmanna. 

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Aðstoð á skurðstofum á augnskurðdeild
 » Undirbúningur fyrir og eftir aðgerðir

Hæfnikröfur
 » Sjúkraliðamenntun
 » 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
 » Umsóknarfrestur er til og með 26. október 2013. 
 » Starfshlutfall er 60%, unnið er í dagvinnu.
 » Starfið er laust frá 1. nóvember 2013 eða eftir nánara 
samkomulagi.

 » Upplýsingar veitir Erlín Óskarsdóttir, deildarstjóri, netfang 
erlin@landspitali.is, sími 825 3588.

AUGNSKURÐSTOFUR
Sjúkraliði
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UMF Stjarnan leitar að framkvæmdastjóra til þess að leiða starf félagsins á spennandi tímum. 
Um er að ræða áhugavert og krefjandi starf í skemmtilegu og fjölbreyttu starfsumhverfi. Innan 
Stjörnunnar er rekið öflugt barna-, unglinga- og afreksstarf og innan félagsins starfar sterkur hópur 
starfsmanna, þjálfara, iðkenda og sjálfboðaliða. Leitað er að öflugum einstaklingi með frumkvæði 
og áhuga á að leiða sterka liðsheild. 

Starfssvið
  Mótun og innleiðing á stefnu Stjörnunnar 

   í samvinnu við aðalstjórn félagsins
Daglegur rekstur Stjörnunnar
Samskipti við iðkendur, sjálfboðaliða, 

   íþróttahreyfinguna og Garðabæ.
Starfsmannastjórnun
Samskipti við styrktaraðila

Hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi
Reynsla af rekstri, t.d. íþróttafélaga
Reynsla af starfi íþróttafélaga 

   og/eða félagasamtaka
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Frumkvæði og leiðtogahæfileikar

Framkvæmdastjóri Stjörnunnar

Umsóknum auk ferilskrár skal skilað á stjarnan.starf@gmail.com 
eigi síðar en 28. október 2013.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Steinar Ingimundarson, formaður Stjörnunnar.
Sími 860 4186 - tölvupóstur stjarnan.starf@gmail.com

FAGMENNSKA 
SAMVINNA

GLEÐI
ÁRANGUR

Þjónustufulltrúi - hlutastarf
 

Við óskum eftir starfsfólki, ekki yngri en 20 ára,  
í afgreiðslu á þjónustuborð í verslun okkar um helgar. 

Einnig óskum við eftir starfsfólki, ekki yngri en 20 ára,  
í afgreiðslu á þjónustuborð í timbursölu  

seinnipart dags og um helgar. 

                Umsóknarfresturinn er til og með 19/10 2013 

Vinsamlegast sendið umsóknir á cim.reykjavik@bauhaus.is 

Starf í mötuneyti
 
Aðföng óskar eftir aðstoðarmanni í mötuneyti.  
Vinnutími er frá 10-14 virka dag.   
Nánari upplýsingar gefur Svala í síma 530-5611.

Umsóknir sendist á heida@adfong.is

Þjónusta við fagmenn í yfir 
50 ár með pípulagnaefni m.a 

Við leitum að fagmanni!
teymi Vatnsvirkjans? 

palli@vatnsvirkinn.is  

starf 
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Helstu viðfangsefni eru:

- Hönnun lagna- og loftræsikerfa í byggingar.
- Ráðgjöf, áætlanagerð og þátttaka í framkvæmdaeftirliti.

Leitað er að fólki sem býr yfir:

- Metnaði og vilja til að þroskast í starfi.
- Kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
- Góðum hæfileikum til að tjá sig í ræðu og riti.
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.

A.m.k. 3-5 ára starfsreynsla er ótvíræður kostur.  
Æskilegt er að viðkomandi séu reiðubúnir til að sinna verkefnum bæði hér á landi og í Noregi.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 
1958 og er eitt af rótgrónustu 
verkfræðifyrirtækjum landsins.   
Mikil  áhersla er lögð á fagleg 
vinnubrögð og góða þjónustu.  

Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar eru nú 
um 60 og sinna alhliða hönnun og 
ráðgjöf vegna hverskonar mann-
virkjagerðar, skipulags og umhverfis-
mála.

Verkefni stofunnar eru á Íslandi, 
Norðurlöndunum og víðar um heim. 

VSÓ er í samstarfi við erlend 
ráðgjafarfyrirtæki og VSO Consulting 
AS er dótturfyrirtæki VSÓ í Noregi.

Verkfræðingum og/eða tæknifræðingum 
við hönnun lagna- og loftræsikerfa

VSÓ Ráðgjöf býður starfsmönnum sínum samkeppnishæf kjör,  góða vinnuaðstöðu,   fjölskylduvænan vinnustað,  góða vinnufélaga     
og fjölbreytt verkefni.  Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast á netfangið umsokn@vso.is  fyrir 27. október 2013.

Rafmagnsverkfræðingum og/eða 
rafmagnstæknifræðingum
Helstu viðfangsefni eru:

- Hönnun rafkerfa og lýsingar í húsbyggingum og öðrum mannvirkjum. 
- Lýsingarhönnun gatna, stíga og umhverfis.
- Ráðgjöf, áætlanagerð og þátttaka í framkvæmdaeftirliti.

Vegna aukinna umsvifa vill VSÓ Ráðgjöf bæta við sig nýjum liðsmönnum:

Jötunn Vélar er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. 
Fyrirtækið hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja 
sem fyrirtækið er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer og McHale. Auk þess er varahlutaþjónusta við önnur 
vörumerki ört vaxandi. Má þar nefna New Holland, Zetor, Case, Steyr, Fendt, Terex, JCB, Ford. Jötunn Vélar eru með starfssöðvar á Selfossi 
og Akureyri og mun Reykjavík bætast í hópinn innan skamms. Hjá fyrirtækinu starfa 27 manns.

Hæfniskröfur:

Þann 1. nóvember nk. munu Jötunn Vélar ehf. taka við sem umboðsaðili Toro á Íslandi. Í tilefni 
þess munu Jötunn Vélar opna starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu á næstunni. Toro er leiðandi   
á heimsvísu í framleiðslu á tækjum og búnaði fyrir golfvelli og græn svæði. Fyrirtækið var stofnað 
árið 1914 og er stærsti framleiðandi á sínu sviði í heiminum. Aðalstöðvar Toro eru í Bandaríkjunum.

Óskum eftir að ráða starfsmann í varahluta- og viðgerðarþjónustu
með aðsetur í Reykjavík.

Starfssvið:

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.

Reykjavík

Northern Partners óskar eftir smiðum til vinnu í Stavanger og 
Oslo. Verkefnin dreifast yfir veturinn og er um að ræða bæði 
akkorð og/eða tímavinnu. Mögulegt er að semja um verktöku  
til skemmri tíma og mikil vinna í boði fyrir rétta aðila.

Vinsamlega sendið umsókn með upplýsingum til: 

atvinna@northernpartners.no 

Ertu frábær kokkur?
Eitt af betri veitingahúsum í miðborg Reykjavíkur  

vantar matreiðslumann fljótlega.

Leitum að aðila sem ekki er bara frábær að elda 
mat heldur getur tekið ábyrgð, 

er vinnusamur, stundvís og virðir starfið sitt.   
Góð laun fyrir réttan aðila.

Öllum fyrirspurnum verðum svarað. 

Áhugasamir vinsamlega sendið línu á 
box@frett.is merkt „kokkur 1210“ 

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi
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Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur 
innan spítalans verður einkum við Hringbraut en einnig í 
Fossvogi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s. 
vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á 
útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun 
bráðra og langvinnra verkja

 » Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum 
samkvæmt  vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar

 » Þátttaka í kennslu  og vísindavinnu í samráði við yfirlækna 
og prófessor 

Hæfnikröfur
 » Íslensk sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum

 » Frekari sérhæfing í barnasvæfingum og/eða 
gjörgæslulækningum er æskileg en ekki skilyrði

 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði
 » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna 
deildarinnar

 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í 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 26. október 2013.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Starfið veitist frá 1. janúar 2014 eða eftir nánara 
samkomulagi. 

 » Upplýsingar veitir Gísli Vigfússon, yfirlæknir, netfang 
gislivig@landspitali.is, sími 543 1000.

 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum 
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi 
kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast, í tvíriti, LSH Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A 
Hringbraut, 101 Reykjavík.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á 
innsendum umsóknargögnum. 

 » Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í 
starfið byggir einnig á þeim.

 » Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. 

SVÆFINGA- OG 
GJÖRGÆSLULÆKNINGAR

Sérfræðilæknir

• Þjónn í sal – 100% starf
Hamborgarafabrikkan í Reykjavík leitar að metnaðarfullum  
og hressum þjóni í 100% starf.
Ef þú ert heiðarlegur og jákvæður einstaklingur með jákvætt 
viðhorf til lífsins hvetjum við þig til að sækja um. 

 
Umsóknir ásamt mynd sendist á atvinna@fabrikkan.is 

Hamborgarafabrikkan

Viltu byrja  
með okkur?

Smiðir
Vestfirðirnir kalla!  Vantar nokkra smiði í  

uppsteypuverkefni á Vestfjörðum
Upplýsingar í s. 897 5307 eða heimab@simnet.is

Tollstjóri leitar að öflugum gæðastjóra til liðs við sérfræðinga embættisins í 
upplýsinga- og skjalastjórnun, gæðastjórnun og verkefnastjórnun.

Starfssvið
>>   Hefur umsjón með innleiðingu vottaðs gæðastjórnkerfis samkvæmt ISO 9001 staðlinum, 
      rekstri og þróun þess
>>   Leggur fram tillögur um fræðslu sem tengist gæðastjórnun og annast kynningar/þjálfun eftir 
      því sem við á
>>   Fylgir umbótaverkefnum eftir
>>   Hefur umsjón með endurgjöf frá viðskiptavinum, þar með talið þjónustukönnunum
>>   Vinnur úr upplýsingum og lykiltölum til að meta árangur gæðastarfs

Hæfniskröfur
>>   Háskólamenntun, meistaragráða er kostur
>>   Reynsla af innleiðingu gæðastjórnkerfis, rekstri og þróun þess
>>   Reynsla af verkefnastjórnun
>>   Þekking á aðferðafræði og stöðlum gæðastjórnunar
>>   Greiningarfærni
>>   Leiðtoga- og stjórnunarfærni
>>   Færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti, hvoru tveggja á íslensku og ensku
>>   Þjónustulund
>>   Sjálfstæði
>>   Jákvæðni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Rut Benediktsdóttir, forstöðumaður þróunarsviðs, í 
síma 560-0385. Umsókn merkt „Gæðastjóri“ skal skila rafrænt á netfangið starf@tollur.is fyrir 
26. október nk.

TOLLSTJÓRI,  Tryggvagötu 19,  101 Reykjavík,  sími: 560 0300,  vefur: www.tollur.is

Við verndum samfélagið og tryggjum ríkinu tekjur
Traust - Samvinna - Framsækni

starf@tollur.is

Stefna Tollstjóra er að vera framsækin ríkisstofnun sem er þekkt fyrir að standa vörð um hagsmuni almennings og 
atvinnulífs, veita góða og skilvirka þjónustu og hlúa að mannauði sínum.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðeigandi stéttarfélags. Um starfskjör, 
réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

GÆÐASTJÓRI

ISS Ísland óskar eftir að ráða 
stjórnanda í þvottahús og lager
 Helstu verkefni
 Kennsla og þjálfun 
 Samskipti við birgja og samstarfsmenn
 Umsjón með innkaupum og lager
 Almenn vinna í þvottahúsi og lager
 
 Almenn kunnátta umsækjanda
 
   Starfsmaður þessi  þarf að vera sérlega 
    liðlegur í mannlegum samskiptum og 
    hafa ríka þjónustulund
   Reynsla af stöfum í þvotthúsi er kostur
   Almenn færni á tölvu er skilyrði (Exel, Word 
    og gott ef einhver þekking á Navision)
   Vinnutími er full vinna á tímabilinu 8:00-18:00
 
 Umsóknum á að skila á skrifstofu ISS eða 
 á netfangið frida@iss.is
 
 Umsóknarfrestur er til 23. október
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Störf deildarlækna í starfsnámi í almennum lyflækningum 
á lyflækningasviði Landspítala eru laus til umsóknar.

Miðað er við að ráðningartími sé eitt ár í senn, í allt að 
þrjú ár en unnt er að ljúka 3 árum sem nýtast til veitingu 
sérfræðileyfis í almennum lyflækningum. Einnig er 
möguleiki á styttri ráðningu sem nýtist til náms í öðrum 
sérgreinum. 

Námið og skipulag þess hefur verið endurskoðað m.a. 
kennsluteymin, sjá nánari upplýsingar á vefsíðu Landspítala  
www.lsh.is/framhaldsnamilyflaekningum

Nýtt vaktakerfi hefur verið tekið í notkun sem miðar að 
fjölskylduvænni vinnutíma og lengri samfelldri dvöl á 
hverri deild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfsnámið er alhliða þjálfun í almennum lyflækningum. 
Námslæknar starfa á flestum deildum lyflækningasviðs. Sérstök 
áhersla er lögð á starf á dag- og göngudeildum. Námslæknar 
eru einnig hvattir til að sinna vísindarannsóknum á námstíma. 

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi á Íslandi
 » Brennandi áhugi á lyflækningum og undirgreinum þeirra
 » Jákvætt viðmót 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
 » Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2013. 
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Störfin veitast frá 1. desember 2013 eða eftir 
samkomulagi. 

 » Upplýsingar veita Már Kristjánsson, yfirlæknir og 
framhaldsmenntunarstjóri lyflækningasviðs, netfang 
markrist@landspitali.is, sími 824 5607 og Rafn 
Benediktsson, yfirlæknir, rafnbe@landspitali.is, sími 824 
5929.

LYFLÆKNINGAR
Deildarlæknar í starfsnámi

VIÐ LEITUM AÐ DUGLEGUM STARFSMÖNNUM Í HEILSDAGS- OG 
HLUTASTÖRF, HVETJUM FÓLK 25 ÁRA OG ELDRI TIL AÐ SÆKJA UM! 

Hjá A4 leggjum við metnað okkar í að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-, föndur- og hannyrðavara og við leggjum 
áherslu á góða og trausta þjónustu við viðskiptavini.

Köllunarklettsvegi 10, 104 Reykjavík, sími 580 0000

Helstu verkefni:
  Ráðgjöf  og þjónusta til viðskiptavina
 Vöruframsetning
 Almenn verslunarstörf
 Önnur tilfallandi verkefni

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á umsokn@a4.is fyrir 21. október merkt 
„umsókn um starf í verslun“

Hæfniskröfur:
  Reynsla af verslunarstörfum
  Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
  Brennandi áhugi á sölumennsku
  Þjónustulund, stundvísi og skipulag
  Stúdentspróf kostur

sími: 511 1144

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Kynningarfundur um umferðarkerfi  
í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar

Almennur kynningarfundur verður um endurskoðað 
umferðarkerfi í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar, en  
heildarendurskoðun þess stendur nú yfir. Kynnt 
verður gatna- og stígakerfi ásamt  
almenningssamgöngum.
 
Fundurinn verður í Hafnarborg þriðjudaginn  
15. október kl. 16. 00.

 
Skipulags- og byggingarsvið.

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á ferða-

mannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri 

upphæð en 50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og 

trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis 

m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferða-

málaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, 

nýnæmis o.fl.

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða 

skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og 

merkinga koma m.a. fram í “Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ 

og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum 

og friðlöndum. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu  

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu. Þar 

eru jafnframt leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2013. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda 

á námskeiðum sem haldin verða til að leiðbeina 

umsækjendum gegnum umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Reykjavík 24. október kl. 13-15

Akureyri 25. október kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki 
vegna uppbyggingar á ferðamannastöðum til úthlutunar í desember 2013.

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501

FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI
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Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu
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Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Digranes – Lundur 22. Breytt deiliskipulag. 
Mál nr. 1309370
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Guðmundar Gunnlaugssonar, 
arkitekts f.h. lóðarhafa er varðar breytt deiliskipulag Lundar 22. Sótt er um að bæta við einni hæð og fjölga þar 
með íbúðum úr 6 í 8. Heildarstærð eykst um 320 m2. Nýtingarhlutfall lóðar breytist og verður 0.97 með kjallara.  
8 bílar verða í bílageymslu í kjallara en bílastæðum á lóð fækkar úr 12 í 8. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 17. september 2013. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Vatnsendi – Vallakór 2. Breytt deiliskipulag. 
Mál nr. 1210289
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Kristins Ragnarssonar, 
arkitekts f.h. lóðarhafa er varðar breytt deiliskipulag Vallakórs 2. Sótt er um að verslunarhúsnæði í norðvestur 
hluta lóðarinnar sem er á einni hæð verði breytt í íbúðarhúsnæði með sex íbúðum á tveimur hæðum auk kjal-
lara.  Heildarfjöldi íbúða verður 52 og helst óbreyttur. Í kjallara verða geymslur og bílageymsla fyrir sex bíla. 
Heildarbyggingarmagn hækkar úr 8.200 m2 í 8.350 m2.  Heildarfjöldi bílastæða verður 105 stæði þar af 37 stæði í 
bílakjallara.

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 30. september 2013. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00  
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 14. október 2013. Einnig má sjá  
tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega 
Umhverfissviði, Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 26. nóvember 2013. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.

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

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

Skaftahlíð - 105 Reykjavík 
Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjór-
býlishúsi 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 43,5 millj.

Nökkvavogur - 104 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft ein-
býlishús ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár sam-
liggjandi stofur, gengið úr setustofu niður í fallegan og 
gróinn garð með heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og 
gestasnyrting. Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar. 
Þvottahús með góðum innréttingum. Parket, flísar og 
teppi á gólfum. Tveir inngangar. Garður og stétt með 
hitalögn undir að hluta. Frábær staðsetning á kyrrlátum 
og rólegum stað. Verð 56,9 millj.

Fremristekkur - 109 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt 313,5 fm tvílyft einbýlishús 
ásamt innbyggðum bílskúr. Íbúð er 267,6 og bílskúr 
45,9 fm, jafn stór hæð er undir bílskúr sem ekki er 
tilgreind í heildar fermetratölu hússins, sem er því rétt 
tæpir 360 fm. Á aðalhæð eru rúmgóð stofa og bóka-
herbergi, stórt eldhús, gestasnyrting, baðherbergi og 
tvö svefnherbergi, svalir út af hjónaherbergi. Neðri hæð, 
stofa, eldhúskrókur, þrjú svefnherbergi og þvottahús. 
Tvöfaldur bílskúr og jafnstórt óinnréttað rými þar undir. 
Verð 62,8 millj.

Mávanes - 220 Garðabær
Glæsilegt 262 fm einlyft einbýlishús ásamt tvöföldum 
bílskúr. Húsið skiptist þannig: Forstofa, gestasnyrting, 
setustofa, arinstofa og borðstofa, húsbóndaherbergi. 
Þrjú til fjögur svefnherbergi á svefngangi ásamt tveimur 
baðherbergjum. Eldhús, nýleg sprautulökkuð innrétting. 
Sjónvarpsherbergi samliggjandi við eldhús. Parket og 
flísar á gólfum. Frábær staðsetning á sunnanverðu 
Arnarnesinu. Fallegt útsýni til suðurs og vesturs. 

Opið hús - Þrastargata 8 - 107 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað 130,8 fm tvílyft einbýlis-
hús á eftirsóttum stað í Vesturborginni. Húsið skiptist 
þannig: Á neðri hæð er gó stofa, eldhús, 2 svefnher-
bergi, baðherb. þvottahús og geymsla. Í risi er gott 
herbergi og sjónvarpshol á palli. Byggt var við húsið 
um 1980 og þá var það allt tekið í gegn. Bílskúr og sér 
bílastæði fylgir húsinu. 
Fallegt og vel við haldið hús á kyrrlátum og skjólgóðum 
stað í næsta nágrenni við Háskóla Ísland, Melaskóla og 
Hagaskóla, og í göngufæri við Miðborgina. 
Verð 43,8 millj.
Húsið verður sýnt í dag, laugardag milli kl. 13:00 og 13:30

Opið hús - Laufásvegur 26 - 101 Reykjavík
Mjög góð 196,3 fm 7 herbergja neðri sérhæð ásamt 
hluta í kjallara í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í 
Þingholtunum. Íbúðin skiptist þannig. Forstofa, stein-
skífa. Við holið er lítil geymsla með glugga. Eldhús, 
ljós viðarinnrétting, steinskífa á gólfi. Samliggjandi 
stofur, parket á gólfi, steinflísar á innsta hluta setustofu. 
Í svefnálmu er rúmgott hjónaherbergi með góðum 
innbyggðum fataskápum. Tvö minni herbergi, nýlegir 
fataskápar í öðru herberginu. Baðherbergi, flísalagt í 
hólf og gólf. Í kjallara fylgja tvö stór íbúðarherbergi. 
Parket á báðum herbergjum. Falleg eign á frábærum 
stað. Verð 59,9 mill.
Eignin verður sýnd í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 15:30 og 
á mánudag milli kl. 17:30 og 18:00.

Opið hús - Bræðraborgarstígur 7 - 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. inn af, bað-
herbergi flísalagt í hólf og gólf, t.f. þvottavélum í lokuðu 
rými. Eikarparket á gólfum. Eign í sérflokki. 
Verð 64,9 millj. 
Íbúðin verður sýnd í dag, laugardag milli kl. 14:00 og 15:00.

Vitastígur - 101 Reykjavík
Mjög fallegt 119,2 fm tvílyft einbýlishús í hjarta 
borgarinnar. Efri hæð: Stór stofa og eldhús, opið út 
í eitt, mikil lofthæð. Neðri hæð: Tvö svefnherbergi, 
baðherbergi með hornbaðkari. Gegnheilt parket á 
gólfum, náttúrusteinn á baðherb. Húsið nýlega tekið í 
gegn að utan og málað. Einstök eign á frábærum stað.
Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
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Bolholt 4
105 Reykjavík
Til leigu !

Stærð: 464 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1962

Fasteignamat: 49.000.000
Bílskúr: Já

Verð: 675.000
RE/MAX Borg og Þóra kynna gott atvinnu- verslunarhúsnæði til leigu. Góð aðkoma að húsnæðinu frá
Bolholti þar sem bílastæði eru við innganginn. Jarðhæð (245 fm.) er hentug sem verslunarrými með
stórum gluggum, góðri lofthæð, lítilli skrifstofu- kaffiaðstöðu. Á annari hæð er 219 fm. lagerhúsnæði í
tveimur hólfum, einangrað með möguleika á loftkælingu, innkeyrsluhurð og gott aðgengi.
Allar frekari uppl. veitir Þóra Birgis. lögg. leigumiðlari og fasteignasali s. 777-2882 thora@remax.is

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

thora@remax.is

Til leigu miðsvæðis í Reykjavík

7772882

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni  
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum  
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl. 

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.   
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum  
og tólum. 
 
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.   
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi, 
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum. 

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með. 

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta  
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu  
íþróttahöll Asíu.
 
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.   
Sundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.
 
Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin  
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
 
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,  
jörð eða sumarhúsi.
 
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.   
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt  
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

THAILAND HEILLAR!

Guðbjörg Gylfad. Blöndal Sigurður O. Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali Simi: 616 - 8880

Ertu í Söluhugleiðingum? 
Nú getur þú pantað frítt verðmat  

á netinu kíktu á  www.verdmat.is 
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Guðbjörg Gylfad Blöndal Sigurður O Sigurðsson

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

• Einbýlishúsi sem má vera allt að 1000 fm.,  
 eða minna hús með byggingarétti.

 
      • Atvinnufasteign fyrir allt að 500 mkr. 

með leigusamningi, staðgreiðsla í boði.

Nánari upplýsingar í síma 535-1000

Höfum ákveðna kaupendur að 
neðangreindum eignum:

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Glæsileg neðri hæð í þessu vandaða húsi.  Einstaklega vel 
staðsett innst í botnlanga við opið grænt svæði.
Skiptist í 2 góðar stofur, sjónvarpshol, mjög vandað eldhús með 
borðkrók, 4 stór svefnherbergi og glæsilegt baðherbergi.  Þvot-
tahús og geymsla innan íbúðar.Allar innréttingar og gólfefni af 
vandaðri gerð.  Stór garður með hellulagðri verönd útí sólríkan 
garð.   Mjög björt, vel skipulögð, vel umgengin og vönduð eign.
Hitalögn í stéttum framan við húsið.  Verð kr. 43,8milljónir
Opið Hús á Sunnudag kl. 16:00 – 16:30.  
Agnar s. 820-1002 hjá Fasteignasölunni Húsið tekur á móti ykkur.  
Verið velkomin  

Lækjarsmári 92, Kópavogi -  OPIÐ HÚS

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

SIGURBERGUR GUÐJÓNSSON hdl.

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

• ERTU Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
•  GETUM BÆTT VIÐ OKKUR EIGNUM 
    TIL SÖLUMEÐFERÐAR.
•   FRÍ RÁÐGJÖF FYRIR ÁHUGASAMA.

ÍRIS HALL 
Löggiltur fasteignasali

irishall@landmark.is

SIGURÐUR FANNAR 
GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Skriða - 116 Reykjavík (Kjalarnes)

Fasteignasala TORG og Óskar Bergsson kynna 
einbýlishúsið Skriðu, ofan við Kollafjörð. Húsið er 
timburhús, hæð og ris á steyptum kjallara alls 205 fm 
ásamt 70 fm, tvöföldum bílskúr, sem búið er að innrétta 
að hluta sem skrifstofu. Lóðin er 1500 fm eignarlóð og 
8500 fm leigulóð til 99 ára. Frábær eign fyrir þá sem vilja 
friðsæld og frábært útsýni rétt við bæjarmörkin. 
Upplýsingar gefur Óskar Bergsson í síma 893 2499  
og oskar@fasttorg.is 

Óskar  
Bergsson 

sölufulltrúi

Opið hús á sunnudag 13. okt. kl. 15-15:30

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Sigurður  
Gunnlaugsson 

lögg. fasteignasali

EFSTASUND. 68 - 104 RVK
Opið hús sunnudaginn 13. okt milli kl 16-16:30

92,9fm 3ja herbergja íbúð á neðri hæð (kjallari) í tvíbýlishúsi.
Sérinngangur, rúmgóð herbergi, góðar innréttingar.
V. 23,9 millj

Kristberg. s: 892-1931

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

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

TIL SÖLU
Esjumelar, 116 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 150 fm. 
Verð kr. 18.500.000.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til sölu vandað 150 fm. iðnaðarbil. Grunnflötur um 100 fm. og milliloft um 50 fm. Frágangur á húsinu 
mjög góður, málað gólf, burðarmikið milliloft, hitablásari í lofti, 3ja fasa rafmagn til staðar og salerni. 
Möguleiki á að koma fyrir kaffiaðstöðu á millilofti eða á jarðhæð. Niðurföll eru í gólfi. Háar innkeyrsludyr 
eru á húsnæðinu ( 4,8 m.). Malbikað plan er við húsið.

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

GLÆSILEGT 150 fm
IÐNAÐARBIL





Þóra
Lögg. Fasteignasali

777 2882
thora@remax.is

Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum

Úlfars
braut 
98

RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnis-
staðí Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús  með stæði 
í bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur 
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir 
í Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu 
og yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.

Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og 
innviðir þess var hannað 2007.

Sölusýning sunnudaginn kl. 14.00-16.00

Opi
ð 

hú
s



Nýbýlavegur 8, 2. hæð - 200 Kópavogur

Óskar Már & Domusnova kynna í einkasölu Lindarvað 10 í Norðlingaholti um er að ræða 127.5 
m² eign með þremur svefnherbergjum í viðhaldslitlu tvíbýli með sérinngangi á jarðhæð með 
afgirtri verönd. Vandað hefur verið til verka og er baðherbergi flísalagt og eldhús vandað. 
Örstutt í skóla/leikskóla og alla þjónustu. Bókið skoðun hjá sölumanni í síma 6158200.   

Glæsilegt verslunar / iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg til sölu. Búið að taka allt húsnæðið 
í gegn frá a-ö. Óskar og Domusnova kynna í einkasölu glæsilegt 110.9 m2 verslunar 
og iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg. Glæsilegt verslunarhúsnæði með gluggum á allri 
framhliðinni. Húsið er vel staðsett í Smiðjuhverfinu og eru sér stæði fyrir framan húsnæðið. 
Parketbúðin er í þessu húsnæði í dag. Bókið skoðanir hjá sölumanni í síma 6158200

Nýinnréttað sumar/heilsárshús í Skorradal, húsið er í Hvammsskógi er á 3400 fm eignalóð, glæsi-
legt útsýni! Húsið er 69,9 fm en er með svefnlofti sem er ca 30 fm gólfflötur, extra einangrun er 
í lofti. Herbergin eru tvö með parketi, eldhús og stofa með parketi á gólfum, baðherbergi með 
innbyggðu klósetti og sturtuklefa, sérgeymsla er í húsi. Glæsileg verönd og víðáttumikið útsýni  
í allar áttir og er fallegur trjágóður á lóð. Möguleiki er á að húsgögn fylgi með í kaupunum.

íbúð á fyrstu hæð. Húsið er með glæsilegri sameign og þar er: Sundlaug og tveir heitir pottar, 
gufubað, æfingasalur, setustofur, samkomusalur með eldhúsi. Stofa og borðstofa eru í einu 
rými og er gott útsýni úr íbúðinni og er útgengt út á stétt. Hjónaherbergi með góðum skápum 
og er hurð út á stétt. Herbergi með skápum. Eldhús og baðherbergi verður skilað með nýjum 
innréttingum. Íbúðin verður öll nýmáluð og parket lakkað. Sérstæði er í bílakjallara

Lúxus-sumarhús á frábærum stað með miklu útsýni, mikill gróður ásamt stórglæsilegum sólpalli allt 
í kringum húsið. Húsið er á 5017 fm leigulóð (leigan 89.000 kr. á ári). Afhendist rúmlega fokhelt að 
innan, einangrun í útveggjum og lofti ásamt rakarvarnarlagi ofaná, milliveggjargrindur komnar 
upp fullbúið að utan. Ásamt geymslu/gesthúsi. Samtals 82 fm ásamt 8 fm gesthúsi. Gert er ráð fyrir 
3 stórum herbergjum, stofu, eldhúsi,baðherbergi samkvænt teikningum.

Glæsilegt 4-5 herbergja raðhús við Mýrarsel 4 í Seljahverfi um er að ræða mjög vel viðhaldið hús 
að utan og innan.Um er að ræða vandaða eign sem hefur verið vel viðhaldið á undanförnum 
árum og hefur eignin verið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt. Stutt er í alla þjónustu, skóla, 
íþróttastarf ofl. Skoðanir bókist hjá sölumanni í síma 6158200 eða á oskar@domusnova.is

Sérlega vel skipulögð 5 herbergja hæð, samtals 158,2 fermetrar - sem skiptast þannig að íbúðin  

gluggar. Tvær geymslur.  Falleg hæð á eftirsóttum stað. Nánari uppl. gefur Axel s. 647 2827.

Stærð: 127,5 fm
Herbergi:  3
Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 29.350.000

Stærð: 110,9 fm
Byggingarár: 1975
Fasteignamat: 10.695.000

Stærð: 69,9 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 2012
Fasteignamat: 16.990.000

Stærð: 82 fm
Herbergi: 4
Byggingarár: 2011

Stærð: 158,2 fm
Herbergi: 5
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 32.800.000

Stærð: 252fm
Herbergi: 5
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 40.700.000

Stærð: 125,6 fm
Byggingarár: 1975
Fasteignamat: 12.030.000

Lindavað 10
Reykjavík

Smiðjuvegur 6
Kópavogur

Dynhvammur 3
Skorradal

Klausturhvammur

Vatnsendahlíð 2
Skorradal

Smiðjuvegur 6
Kópavogur

Mýrarsel 4
Reykjavík 

Blönduhlíð 5
Reykjavík

Verð:
37.900.000

Verð:
26.000.000

Verð:
23.900.000

Verð:
48.000.000

Verð:
Tilboð

Verð:
21.000.000

Verð:
55.000.000

Verð:
43.000.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Axel Axelsson
Sölufulltrúi
axel@domusnova.is
Sími: 647 2827

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Fasteignasalar 
óskast til sölustarfa.

Mikil sala!

Glæsilegt verslunar / iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg til sölu. Óskar og Domusnova kynna í 
einkasölu glæsilegt 125,6 m2 verslunað og iðnaðarhúsnæði við Smiðjuveg. Glæsilegt verslunar-
húsnæði með gluggum á framhliðinni. Húsið er vel staðsett í Smiðjuhverfinu og eru sér stæði 
fyrir framan húsnæðið. Parketbúðin er í húsnæði við hliðina og notar þennan hluta sem lager. 
Bókið skoðun hjá sölumanni í síma 6158200   

Lækkað verð!

Stærð: 196,7 fm
Herbergi:  7
Byggingarár: 1981
Fasteignamat: 38.950.000

Helgi Þórhallsson
Sölufulltrúi
helgi@domusnova.is
Sími:  895 1999

www.domusnova.is


