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

Optima hefur starfað hér á landi yfir 55 ár og er eitt af þeim fyrirtækjum sem lengst
hafa starfað í þessum tæknigeira. Hjá Optima starfa nú 20 starfsmenn, sölu- og
tæknimenn til að sinna þeirri þjónustu sem viðskiptamenn fyrirtækisins óska eftir.
Þetta er öflugur hópur manna með margra ára reynslu af þjónustu og viðgerðum flókinna tækja. Það er trú okkar sem hjá Optima
störfum að árangur fyrirtækisins megi fyrst og fremst þakka samblandi af traustum tækjum, góðum viðskiptavinum og þeirri miklu
áherslu sem fyrirtækið leggur á hraða, fagmannlega og persónulega þjónustu.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Sölumaður

Umsóknarfrestur er til og með
3. október nk.

Optima óskar eftir að ráða sölumann.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Sala á tækjum frá RICOH, sem eru prentarar,
skannar, fax- og ljósritunarvélar, og öðrum búnaði
sem þeim tengjast t.d. hugbúnaði.

• Mjög góð reynsla af sölu á sambærilegum tækjum á
fyrirtækjamarkaði er skilyrði
• Starfið gerir kröfu til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Ert þú vélvirki
eða vélfræðingur?
Rio Tinto Alcan óskar eftir að ráða vélvirkja
eða vélfræðinga til að sinna fjölbreyttum störfum
á aðalverkstæði fyrirtækisins.
Starfssvið:
t 'ZSJSCZHHKBOEJWJ§IBMEPHSFLTUVSÈCÞOB§J
t «TUBOETTLP§VOÈCÞOB§J TTMFHVNMJOHBS IJUBNZOEVOP¢I
t "MNFOOWJ§HFS§BSWJOOBPHTNÓ§J
t 4BNTLJQUJWJ§GSBNMFJ§TMVEFJMEJS
Menntunar- og hæfniskröfur:
t 4WFJOTQSØGÓWÏMWJSLKVOF§BB§VNTLKBOEJTUFGOJB§TWFJOTQSØm
 JOOBOÈST
t 'SVNLW§J TKÈMGTU§WJOOVCSÚH§PHImMFJLJUJMB§WJOOBÓIØQJ
t (Ø§JSTBNTLJQUBImMFJLBS
t "MNFOOUÚMWV¢FLLJOHFSLPTUVS

Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Nánari upplýsingar veitir Ágúst Helgi Jóhannesson, leiðtogi á
aðalverkstæði í síma 560 7414.
Áhugasamir vinsamlegast fyllið út umsókn á heimasíðu okkar,
www.riotintoalcan.is fyrir 8. október 2010.
"MDBOÈ¶TMBOEJIGFS¢FLLJOHBSGZSJSULJTFNSFLVSÈMWFSÓ4USBVNTWÓL7J§CKØ§VNVQQÈ
NBSHCSFZUJMFHTUÚSG¢BSTFNIVHWJU ¢FLLJOHPHLVOOÈUUBTUBSGTNBOOBHFHOJSMZLJMIMVUWFSLJ
7J§MFHHKVNÈIFSTMVÈNBSLWJTTUGS§TMVTUBSG GSBNNJTUÚ§VIWFUKBOEJTUBSGTVNIWFSmPHHPUU
VQQMâTJOHBn§JÈTBNUULJGSVNUJMTUBSGT¢SØVOBS
7J§TFUKVNVNIWFSmT ÚSZHHJTPHIFJMCSJH§JTNÈMÓÚOEWFHJPHWJOOVNTUÚ§VHUB§VNCØUVN
ÈWFSLGFSMVNPHWJOOVB§GFS§VN7J§MFHHKVNÈIFSTMVÈB§TUBSGBÓHØ§SJTÈUUWJ§VNIWFSm§PH
TBNGÏMBHJ§TFNWJ§FSVNIMVUJBG

sími: 511 1144
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Lögfræðingar á skrifstofu laga og stjórnsýslu

Fyrirtækjaráðgjöf PwC leitar að sérfræðingum
Vegna aukinna umsvifa viljum við hjá Fyrirtækjaráðgjöf PwC stækka okkar góða ráðgjafahóp.
Fyrirtækjaráðgjöf PwC sinnir m.a. verkefnum á sviði stjórnunarráðgjafar, fjármálaráðgjafar, rannsókna og greininga.
Við óskum eftir að ráða reynda sérfræðinga til fjölbreyttra starfa. Þetta er tækifæri til að starfa í krefjandi og
ZWLUUHUKP\TO]LYÄxZSLUZRZVNHSôQ}óSLNZ]PóZRPW[HSxMZTLóôm[[[R\xMQSôQ}óSLN\ZHTZ[HYÄVNTN\SLPR\TmOS\[H
starfstímans ytra.
Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir kraftmiklum einstaklingum,
sem langar til að takast á við verðug og krefjandi
]LYRLMUP=PóRVTHUKPZ¤RPZ[LM[PYô]xHóS¤YHLUU
TLPYH[YPYô]xHóMYHTSHNOHUZOLUUHYZRPW[PTmSP
og einblínir á lausnir fremur en vandamál.
Aðrar kröfur eru:
 Háskólamenntun
 Reynsla af ráðgjafastörfum
 .L[HZûU[MY\TR]¤óPxZ[HYÄ
 Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
 :QmSMZ[¤ó]PUU\IYNóVNZRPW\SHNZO¤MUP

Hvað bjóðum við?
=PóIQ}ó\TôtYmO\NH]LY[Z[HYMOQmHSôQ}óSLN\M`YPY[¤RP
î]PUU\YxNYHUKPVNTHYNIYL`[PSLN\T]LYRLMU\TTLóN}ó\
fólki.





.}ó\YZ[HYMZHUKPVN[¤RPM¤YP[PSHó]H_HxZ[HYÄ
-QSIYL`[[]LYRLMUPôHYZLTôP[[MY\TR]¤óPUû[PZ[
:xTLUU[\UxHSôQ}óSLN\VNS¤YK}TZYxR\\TO]LYÄ
:]LPNQHUSLN\Y]PUU\[xTP

Umsóknir
<TZ}RUPY}ZRHZ[ZLUKHYî}Y\UUP(\ó\UZK}[[\YTHUUH\óZZ[Q}YH
fyrir 4. október nk. á netfangið storf@is.pwc.com

PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fyrirtækja-, skatta- og lögfræðiráðgjafar.
-`YPY[¤RPóLYxZSLUZR[VNLYOS\[PHMHSôQ}óSLNYPRLóQ\ZLTLYZZ[¤YZ[HmZxU\Z]PóPxOLPTPU\T7^*OLM\YôHóHóTHYRTPóPHó[Y`NNQH}O¤óP
VN[Y]LYó\NSLPRHxZ[YM\TZxU\TVN]LP[Hm]HSS[ILZ[\MHNSLN\ôQ}U\Z[\ZLT]SLYm(óNLUNPLY[Y`NN[HóUûQ\UN\TVNôY}\UxôQ}U\Z[\TLó
THYR]PZZ\PUUYHZ[HYÄLUK\YTLUU[\UVNôm[[[R\xHSôQ}óSLN\ZHTZ[HYÄ:[LYRZ[HóHM`YPY[¤RPZPUZI`NNPZ[M`YZ[VNMYLTZ[mHMI\YóHO¤ÄSLPR\TVN
YL`UZS\Z[HYMZTHUUH4PRPóLYSHN[\WWYô]xHóLÅHM}SRxZ[HYÄVN]LP[Hô]xIYH\[HYNLUNPPUUHUM`YPY[¤RPZPUZ

Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laus til umsóknar störf
tveggja lögfræðinga á skrifstofu laga og stjórnsýslu hjá
ráðuneytinu. Meginhlutverk skrifstofunnar er undirbúningur ákvarðana og ráðgjöf um lögfræðileg og
stjórnsýsluleg málefni ráðuneytisins, yfirumsjón með gerð
lagafrumvarpa og reglugerða og ábyrgð á stjórnsýsluúrskurðum.
Starfssvið:
Verkefni eru m.a. þátttaka í undirbúningi lagafrumvarpa,
samning reglugerða, samskipti við Alþingi, stjórnsýsluúrskurðir, afgreiðsla erinda á lögfræðisviði og verkefni
tengd EES-samningnum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Lögð er áhersla á þekkingu og/eða reynslu af störfum
innan stjórnsýslunnar
• Þekking á löggjöf á heilbrigðissviði og sviði
Evrópuréttar er æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
Samkvæmt lögum nr. 121/2010, um breytingu á lögum
um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, með síðari breytingum, verða heilbrigðisráðuneytið og félags- og tryggingamálaráðuneytið sameinuð þann 1. janúar 2011 í nýtt
velferðarráðuneyti. Frá þeim tíma verða þeir sem ráðnir
verða starfsmenn velferðarráðuneytisins.
Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Karlar, jafnt sem
konur, eru hvattir til að sækja um starfið.
Upplýsingar um starfið veita Una Björk Ómarsdóttir,
settur skrifstofustjóri laga og stjórnsýsluskrifstofu
(una.bjork.omarsdottir@hbr.stjr.is) og
Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri (sigurjon.ingi.
haraldsson@hbr.stjr.is)
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil
sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 3, 150
Reykjavík eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar en
11. október 2010.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu liggur fyrir.

Ritstjóri Eyjunnar
Á Eyjunni getur fólk alltaf sagt það sem segja þarf, hver sem á í hlut –
og þar eiga öll sjónarmið heima.
Á Eyjunni sjá Íslendingar allt það áhugaverðasta í fréttum og umræðu
hverju sinni og þar tjáir fólk sig um efnið og tekur þátt í skoðanaskiptum.
Daglega skrifa lesendur Eyjunnar um 1.000 ummæli við fréttir og gefa
umræðunni allt að 3.000 einkunnir. Eyjan er og vill vera gagnvirkasti
frétta- og skoðanavefur landsins með mikilli daglegri þátttöku lesenda.

Eyjan auglýsir eftir ritstjóra
með leiðtogahæfileika, sem
stýrir henni daglega og
leiðir þróun hennar.
Starfið er sveigjanlegt og
býður ýmsa útfærslumöguleika.

Á Eyjunni eru margir helstu bloggarar landsins sem með
skrifum sínum hafa áhrif á þjóðmálaumræðuna.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október n.k.
Umsóknir óskast fylltar út á www.intellecta.is. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að sinna starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 578 1145.

Þú þarft að:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjá tækifærin í að leiða Eyjuna inn í framtíðina
Þekkja og hafa áhuga á netinu sem miðli
Eiga gott með að vinna með fólki
Hafa framkvæmdavilja
Hafa gott og óflekkað orðspor
Eiga gott með að tjá þig í rituðu og mæltu máli
Hafa gott læsi á þjóðfélags- og efnahagsmál
Vera jákvæð(ur) og skapa góða stemmningu
Grafika 10

Eyjan hóf göngu sína árið 2007. Hún er í eigu einstaklinga óháð
stjórnmálaöflum og viðskiptablokkum.
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Vefdeild 365 miðla leitar að liðsstyrk

! "

Vefdeild 365 ber ábyrgð á þróun og rekstri nokkurra af vinsælustu vefsvæðum landsins.

*' !("""! 
% (" # &!!  
Við erum lítill en öflugur hópur með brennandi áhuga á vefmálum og lausnum þeim tengdum. Meðal verkefna eru þróun á vísir.is og
stöð2.is auk annarra vefja sem tengjast fyrirtækinu á einn eða annan hátt, vinna við innri kerfi fyrirtækisins sem eru áskriftar- og
upplýsingakerfi, upptökukerfi, streaming-kerfi til beinna útsendinga á Netinu o.fl.

Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
•Háskólamenntun
tölvunarfræði/verkfræði.
" í 
! $    
• Minnst þriggja ára reynsla af forritun og gerð vefhugbúnaðar.
&
#
!!
   
• Reynsla af HTML, XML,
XSLT, CSS
og Javascript til að gerðar notendaviðmóts í veflægu umhverfi.
• Reynsla af .Net og C#, Java, Python og Django, Ruby on Rails eða öðru forritunarumhverfi.

 ! %& ## #
• Reynslu af notkun SQL-gagnagrunna.

+"
#
í gegnum
! )"%$$$
!(%!"!
"
Eingöngu er
tekið við umsóknum
vef 365 miðla - www.365midlar.is.
Umsóknarfrestur er 26. september.
Frekari
upplýsingar veitir
Kjartan Sverrisson
vefmiðlunar
kjartans@365.is.
%"
#!
'deildarstjóri
"
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Starfólk í heilbrigðisþjónustu
óskast til Grænlands
Har du overvejet at arbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen?
Vi har brug for både læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter samt tandlæger som
trives med faglige udfordringer og kan kommunikere på dansk/svensk.
Du kan høre mere om dine muligheder i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på et af vores informationsmøder.
Vi glæder os til at se dig:

•

Mandag d. 4. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Akureyri
Fundurinn er haldinn í nýbyggingu Háskólans á Akureyri í stofu M203. Gengið inn um aðalinngang.

•

Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 17 - 20 i Reykjavik

Náms- og
rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir 2010.
Styrkurinn nemur 1.000.000 kr.
Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi, og
tengist Suðurlandi og þjóni ótvíræðum atvinnu- og/
eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta
Suðurlands.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2010, nánari
upplýsingar á www.fraedslunet.is og www.hfsu.is.

Fundurinn er haldinn í Háskóla Íslands, Árnagarði, þriðju hæð, stofu 311.

gjob.dk
GRØNLAND – HER ER TIDEN EN ANDEN
For at se ledige stillinger og læse mere se www.gjob.dk

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Okkur vantar eldhuga!
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna á Íslandi (UNICEF)
leitar að ábyrgu, kraftmiklu og jákvæðu fólki sem
vill leggja málstað samtakanna lið í október og
nóvember. Starfið felst í því að ganga í hverfi í
Reykjavík, kynna starf UNICEF, og bjóða fólki að skrá
sig sem mánaðarlega styrktaraðila og styðja þannig
fjölda þurfandi barna um allan heim. Vinnutíminn
er á eftirmiðdögum og á kvöldin, þrjá til fjóra daga
vikunnar eftir samkomulagi.
Við bjóðum þér starf með tilgang. Á móti vonumst
við til að þú sért gædd/ur réttlætiskennd og
sannfæringarkrafti, eigir auðvelt með að tengjast fólki
og miðla mikilvægum málstað til annarra.

Upplýsingatækni

Áhugasamir sendi ferilskrá á floki@unicef.is.
Nánari upplýsingar í síma 552 6336.

- rafræn stjórnsýsla
Ríkisskattstjóri leitar að öflugum og jákvæðum starfsmanni til starfa
við verkefnastjórn á sviði upplýsingatækni.
Æskilegt er að umsækjandi hafi próf í tölvunarfræði eða kerfisfræði
eða búi yfir staðgóðri þekkingu og reynslu sem fellur vel að starfsemi
tæknisviðs embættisins.
Krafa er gerð um skipulögð vinnubrögð og góða samskiptahæfni.
Kostur er að umsækjandi búi yfir þekkingu og reynslu í eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•

Samþættingu kerfa
Viðskiptagreind
Gagnagrunnshögun
Oracle / PLSQL
Lotus Notes
.NET / C# / ASP.NET
JAVA

Verkefnastjóri gæðamála
Starfssvið:
• Kynningar á FOCAL Gæðakerfum, en þau eru
Gæðahandbók, Úttektarkerfi og Ábendingakerfi
• Innleiðing gæðakerfa og notendaþjónusta
• Námskeiðahald á sviði gæðastjórnunar
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og góð enskukunnátta
• Þekking á gæðastjórnun og ISO 9001-2008
• Þekking á hugbúnaði til gæðastjórnunar
• Reynsla í verkefnastjórn og kennslu
• Sjálfstæði, samskiptahæfni og drifkraftur
• Viðhald og rekstur gæðakerfis FOCAL

Upplýsingar um starfið veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri RSK
í síma 563-1151.
Umsóknir er hafi að geyma ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf,
meðmælendur og annað er máli kann að skipta, sendist til ríkisskattstjóra
á tölvupóstfangið starf@rsk.is eða með bréfi til RSK, Laugavegi 166, 150 Reykjavík,
merkt starfsmannastjóra, fyrir 3. október 2010.
Gerð er krafa um hreint sakavottorð.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.




Áhugasamir leggi inn umsókn á www.focal.is fyrir 11. okt.
(um hlutastarf er að ræða)

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess http://www.rsk.is/.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.
Ríkisskattstjóri hefur á að skipa samhentum og fjölbreyttum hópi á fjölmennum vinnustað.
Áhersla er lögð á að öllum lögboðnum verkefnum sem ríkisskattstjóra eru falin sé sinnt vel
og að embættið sé góður vinnustaður.

Hlutverk FOCAL er að vera leiðandi í lausnum fyrir fyrirtæki og
stofnanir sem vilja ná betri tökum á gæða- og skjalastjórnun með
hugbúnaði, ráðgjöf eða þjálfun.
Viðskiptavinir FOCAL eru traust og öflug fyrirtæki,
opinberri stjórnsýslu. Fyrirtækið var stofnað 1995.

mörg hver í

Kjarnastarfsemi FOCAL
• FOCAL hugbúnaðargerð: Gæða-, skjala- og mannauðskerfi í
Lotus Notes, Vef og fyrir SharePoint
• FOCAL Ráðgjöf: Veitir ráðgjöf á sviði gæða-, skjala- og
mannauðsstjórnunar
• FOCAL Gæðastjórnunarskólinn: Býður námskeið í hugbúnaði
og aðferðafræði gæða-, skjala- og mannauðsstjórnunar
Hópvinnukerfi ehf – Hlíðasmára 14 – S:5400 900 -- 201 Kópavogur
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Hjólbarðaverkstæðið NESDEKK
óskar eftir duglegum dekkjamönnum
Hjólbarðaverkstæðið Nesdekk, Fiskislóð 30 óskar eftir
duglegum dekkjamönnum. Um er að ræða bæði störf til
framtíðar sem og í skemmri tíma.

Leitum eftir ábyrgri manneskju í saumaog afgreiðslustarf

Reynsla á sviði hjólbarðaþjónustu æskileg en ekki
nauðsynleg.

RYK er verslun sem hannar, framleiðir og selur íslenska hönnun fyrir konur á öllum aldri.

Umsóknir berist til Nesdekk, Fiskislóð 30, 101 Reykjavík
eða á tölvupóstfangið nesdekk@nesdekk.is

Starfsemi fyrirtækissins má kynna sér á www.ryk.is og nánari
upplýsingar um starﬁð veitir Kristín í síma 862 6368.
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á ryk@ryk.is.

Ertu um eða yﬁr þrítugt?
Vantar þig vinnu?
Það er laust hjá okkur um helgar og seinni part á
þriðjudögum.
Hafðu samband: skrifstofa@pier.is

Re

yk

jav
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Greinandi í
viðskiptastjórnun

NESDEKK - FISKISLÓÐ 30 - 101 REYKJAVÍK - 561 4110
Nesdekk@nesdekk.is

Sérfræðingur
í internetlausnum

Óskað er eftir greinanda í teymi viðskiptastjórnunar
á upplýsinga- og tæknisviði Arion banka.

EC Software leitar að hæfileikaríkum
hugbúnaðarráðgjafa og verkefnastjóra
sem þrífst í krefjandi umhverfi.

Hafðu samband

`~ZV !!! $  N_V\[ON[XVV`

Starfslýsing og helstu verkefni:






Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf, sölu
og þjónustu á hugbúnaðarlausnum EC Software.
Viðkomandi þarf að hafa haldbæra reynslu og
þekkingu á vefmálum og viðskiptalausnum.

4_RV[V_ N_SV_ [\aR[QN \T R_ aR[TVYVb_ RV__N ~ cR_XRS[NaRfZV
s b]]Y`V[TN \T aªX[V`cVV
@z_ bZ cVaXb]_SN[V_ \T TR_ ]_SN[NTNT[N
@XV]bYRTTb_ \T OR_ sOf_T s WsYSb[ [\aR[QN
@z_ bZ N ON aVY S_bZTR_V_ \T Xf[[N Sf_V_ [\aR[QbZ
2_ c_b`aW_V RV[`aNX_N XR_SN

Sóst er eftir umsækjanda með menntun eða
reynslu sem nýtist í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í
samskiptum er skilyrði.







Nánari upplýsingar um starfið veitir
Rafn Rafnsson, rafn@ec.is
sími 893 9404
Fullum trúnaði heitið og öllum umsóknum svarað.
Leitum að starfsmanni sem getur hafið störf sem
fyrst en umsóknarfrestur er til 10. október 2010.

5s`XYN]_S `RZ [aV`a ~ `aN_SV `` aYcb[N_S_ªV
cV`XV]aNS_ªV cR_XS_ªV RN `NZOª_VYRTa [sZ
4\aa cNYQ s _Vabb ZsYV OªV ~`YR[`Xb \T R[`Xb
5ªS[V ~ ZN[[YRTbZ `NZ`XV]abZ \T aRfZV`cV[[b
" s_N _Rf[`YN NS `a_SbZ ~ T_RV[V[Tb ª`XVYRT
RXXV[T V[[N[ SWs_ZsYNTRV_N[` ª`XVYRT

Um fyrirtækið :
EC Software þróar verslunarlausnir og rafrænar
bæklingalausnir fyrir netið og styður viðskiptavini
sína í að ná árangri á netinu.

;s[N_V b]]Y`V[TN_ bZ `aN_SV cRVaV_ @VTb_b_ ?[N_``\[
cV`XV]aN`aW_V s b]]Y`V[TN \T aªX[V`cVV `~ZV 444 8453,
[RaSN[T sigurdur.runarsson@arionbanki.is.

Hjá EC Software starfa um hundrað sérfræðingar
á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtækið er
stofnað á Íslandi með viðskiptavini beggja vegna
Atlantshafsins.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október 2010.
Umsækjendur sæki um starfið á vef bankans, www.arionbanki.is

www.ecsoftware.is

Nánari upplýsingar veitir:

Skrifstofumaður
Embætti ríkissaksóknara óskar að ráða skrifstofumann til starfa í fullt starf.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf um næstu áramót.
Starfssvið:
•
•
•
•
•
•

Símsvörun
Almenn skrifstofustörf
Skráning mála
Skjalavarsla
Ritvinnsla
Ýmis samskipti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf æskilegt
• Góð íslenskukunnátta
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og þjónustulipurð

Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
9. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Auglýsir eftir skólaliða
í Grunnskóla Seltjarnarness
um 50% stöðugildi er að ræða
Óskað er eftir að ráða skólaliða sem hefur m.a.
umsjón með þrif og gæslu í frímínútum
og á göngum.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Samstarfshæfni, stundvísi, sveigjanleiki og frumkvæði
• Hefur reynslu eða áhuga á að vinna í skóla
Umsóknarfrestur er til 30. september 2010.
Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir
nemendur í 7. - 10. bekk.
Nánari upplýsingar veitir Þorvaldur Skaftason umsjónamaður
húseigna í síma 822 9125 eða á netfangið thorvaldurs@
grunnskoli.is
Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarnarnesbæjar

www.grunnskoli.is

Leikskólinn Lækjarbrekka á
Hólmavík auglýsir eftir
leikskólastjóra.
Í skólanum eru um 30 börn í tveimur
deildum og þar dvelja börn frá 1 árs
aldri. Einkunnarorð skólans eru:

Gleði – Virðing – Vinátta.
www.lyfja.is

- Lifið heil

Lyfjafræðingur – Austurlandi
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum lyfjafræðingi til starfa á
Egilsstöðum og á Neskaupstað, með aðsetur á Egilsstöðum.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir
viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.
Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan lyfjafræðing.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott vinnuumhverfi.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Leikskólastjóri
á Hólmavík
Meginhluverk leikskólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,
fjármálum og rekstri skólans
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi við
sveitarstjórn
Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Menntun, hæfni og reynsla í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á börnum og samskiptum við þau
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileikar, frum
kvæði og metnaður í starfi
Hólmavík er í 234 km fjarlægð frá Reykjavík og
tilheyrir sveitarfélaginu Strandabyggð sem rúmlega
500 manns búa í. Þar er góð þjónusta, öflugur
grunn- og tónlistarskóli, fjölbreytt menningarstarf og
góð íþrótta- og útivistaraðstaða í einstaklega fallegu
umhverfi.
Nánar á www.strandabyggd.is og
www.123.is/laekjarbrekka.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 51678 09.2010

Umsóknarfrestur er til 11. október næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri,
sími 530-3800, hallur@lyfja.is
Umsóknarfrestur er til 9. október 2010 og farið verður með allar
Við leitum að sjálfstæðu,

umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

skipulögðu og metnaðarfullu
starfsfólki sem hefur áhuga á að
ganga til liðs við framsækið og

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

spennandi fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

Umsóknir, ásamt ferilskrá og meðmælendum, berist
á skrifstofu Strandabyggðar, Hafnarbraut 19, 510
Hólmavík, netfang: holmavik@holmavik.is, sem
einnig gefur nánari upplýsingar, s. 451 3510.

800 7000 – siminn.is

Tækniþjónusta Símans í Reykjavík

Nýtt fólk í sterkan hóp
Síminn leitar að nýjum liðsmönnum til eftirtalinna starfa. Ef þú leitar að starfi í krefjandi starfsumhverfi, hefur brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem tengist því þá erum við með rétta starfið fyrir þig.
Síminn sérhæfir sig í hýsingu og rekstri tölvukerfa. Með því að fela Símanum tölvureksturinn geta fyrirtæki
einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni og látið sérfræðinga Símans sjá um tölvukerfin.
Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni sem byggir á öflugri liðsheild.
Við leitum að starfsmönnum með afbragðs þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Sérfræðingur í afritunarlausnum

CISCO netsérfræðingur

Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á afritunarlausnum Símans sem byggja á Tivoli
Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM.

Starfslýsing:
Rekstur staðarnets og hýsingarnets ásamt ráðgjafarhlutverki við innri og
ytri viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager afritunarlausna
• Samviskusemi og vandvirkni er skilyrði
• Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt
• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur

Hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðigráða
• 3ja ára reynsla af rekstri netkerfa og próf á
t.d. Cisco CCNP eða Cisco CCIE
• Þekking á Cisco/Broadsoft VoIP lausnum ásamt öryggisstöðlum
(ISO27001; PCI_DSS) er æskileg
• Góð samskiptahæfni og geta til að sýna frumkvæði

Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á afritunarlausnum Símans sem byggja á Tivoli
Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM, einnig rekstur og umsjón
með APC vélasalalausnum.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager afritunarlausna
• Samviskusemi og vandvirkni er skilyrði
• Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt
• Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur
• Þekking á APC vélasalalausnum er kostur
• Menntun á sviði rafvirkjunar eða rafiðnaðar er æskileg

Microsoft sérfræðingur
Starfslýsing:
Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa Símans, bæði innra kerfis og
hýsingarumhverfis. Samskipti og samvinna við aðrar deildir Símans sem
og viðskiptavini fyrirtækisins.
Hæfniskröfur:
• Mjög góð þekking á MS stýrikerfum nauðsynleg
• Þriggja til fimm ára reynsla af rekstri, hönnun og
uppsetningu tölvukerfa
• Microsoft vottun, t.d. MCSE eða MCITP, Microsoft Certified IT
Professional - Enterprise Administrator
• Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá A- Ö ásamt
hæfileikum til þess að vinna í hópi
• Þekking á MS OCS og MS Sharepoint er æskileg og þekking á MS
Exchange, Terminal Server, MS SQL, IIS og BES Server er kostur
• Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður

Umsóknarfrestur er til 4. október 2010
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga.
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli sem og nöfn og
símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu berast á
rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Það er

ENNEMM / SÍA / NM43706

Sérfræðingur í afritunarlausnum ásamt umsjón
með APC hýsingarumhverfi
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Ráðningarþjónusta

Lagerstarfsmaður

Auðarskóli Dölum

Eitt öflugasta sölu- og markaðsfyrirtæki landsins óskar eftir að ráða lagerstarfsmann á
næturvaktir. Í boði er mjög fullkomin vinnuaðstaða, góður aðbúnaður fyrir starfsfólk,
samhentir og skemmtilegir vinnufélagar.
Vinnutími er frá kl. 23:00 til kl. 07:00. Unnið er 5 daga vikunnar frá sunnudagskvöldi
til föstudagsmorguns.

Starfssvið

Við Auðarskóla í Dölum vantar vegna
forfalla umsjónarkennara í 6. bekk.
Auðarskóli er samrekinn skóli í þægilegu og friðsamlegu umhverﬁ við Breiðafjörðinn. Áhugasamir haﬁ
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma
899 7037 eða á netfangið eyjolfur@dalir.is

Hæfniskröfur

· Vörumóttaka

· Lyftarapróf kostur

· Pantanatiltekt

· Stundvísi og reglusemi

· Almenn lagerstörf

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

GAULANDI GARNIR!
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH RáðgjöftFiskislóð 81t101 ReykjavíktSími: 561 5900tFax: 561 5909thhr@hhr.istwww.hhr.is

CAOZ leitar að matarmanneskju í hlutastarf sem sæi
um léttan og hollan hádegismat fyrir starfsfólk.
Vinnan felst í að kaupa í matinn, hafa hann til og
ganga frá. Starfsmaðurinn þarf að hafa bíl til umráða.
Að meðaltali yrðu um 25 manns í mat á dag.
Viðkomandi þyrfti að geta byrjað sem fyrst að seðja
sárasta hungrið.
Umsóknir sendist á netfangið info@caoz.com
CAOZ vinnur að framleiðslu á fyrstu íslensku tölvugerðu teiknimyndinni í fullri lengd sem kemur út haustið 2011. www.caoz.com

Úrskurðarnefnd
almannatrygginga
Úrskurðarnefnd almannatrygginga óskar eftir að ráða
tvo lögfræðinga til starfa. Starfshlutfall 80-100%. Önnur
staðan er tímabundin. Verkefnin felast aðallega í túlkun
og beitingu réttarreglna á sviði almannatrygginga, sjúklingatryggingar og stjórnsýslu og í undirbúningi úrskurða
fyrir úrskurðarnefndina.
Starfið krefst lipurðar í samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og sjálfstæðis til verka. Umsækjendur skulu
hafa lokið embættisprófi í lögfræði. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið stöf í nóvember nk.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf berist til úrskurðarnefndar almannatrygginga, Vegmúla 3, Reykjavík, eigi síðar en 7. október 2010.

S TARFATORG.IS

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur
verið tekin um ráðningu.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Agnes Þorsteinsdóttir
framkvæmdastjóri í síma 551 8200.

Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Nýtt
Lögfræðingar
Heilbrigðisráðuneytið
Flokksstjóri og vélamaður
Vegagerðin
Kerfisfræðingur
Landgræðsla ríkisins
Starfsmaður
HÍ, menntavísindasvið
Framhaldsskólakennarar
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Yfirþroskaþjálfi
Sv.skrifst. mál. fatl. í Reykjavík
Læknir
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Sérfræðingur
Jafnréttisstofa
Geislafræðingar
Landspítali
Starfsm. í eftirliti og upplýsingagjöf Veðurstofa Íslands
Aðstoðarmenn sérfræðinga
Fjármálaeftirlitið
Sérfræðingar
Fjármálaeftirlitið
Sjúkraliði, heimahjúkun
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Staður

Nr. á vef

'EISLAFRINGAR
Reykjavík
Reyðarfjörður
Gunnarsholt
Laugarvatn
Reykjavík
Reykjavík
Blönduós
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hv.g., Þorl.h.

201009/029
201009/028
201009/027
201009/026
201009/025
201009/024
201009/023
201009/022
201009/021
201009/020
201009/019
201009/018
201009/017

Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

'EISLAFRINGARÈØSKASTÈTILÈSTARFAÈÉÈMYNDGREININGARDEILDÈ,ANDSPÓTALAÈ
!NNARSÈVEGARÈERÈUMÈAÈRAÈÈFRAMTÓARSTARFÈÓÈVAKTAVINNUÈOGÈHINSÈ
VEGARÈAFLEYSINGARSTÚRFÈTILÈSKEMMRIÈTÓMA

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
&JÚLBREYTTÈSTARFÈÉÈMYNDGREININGARDEILD ÈMAÈALMENNARÈRÚNTGENRANNSØKNIRÈOGÈ
SÏRHFARIÈVERKEFNIÈSEMÈHEYRAÈUNDIRÈSTARFSEMIÈDEILDARINNAR

(FNIKRÚFUR
»È 3TARFSLEYFIÈSEMÈGEISLAFRINGUR
»È 3JÉLFSTIÈÓÈSTARFIÈOGÈGØÈSAMSKIPTAHFNI

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
»È 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ
,ANDSPÓTALA ÈWWWÈLANDSPITALIIS
5PPLâSINGARÈVEITIRÈ(ANSÓNAÈ3IGURGEIRSDØTTIR ÈDEILDARSTJØRI ÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ
NETFANG ÈHANSINA LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈ
»È 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈTILÈ(ANSÓNU È
MYNDGREININGARDEILDÈ% È,ANDSPÓTALAÈ&OSSVOGI
,AUNÈ ERUÈ SAMKVMTÈ GILDANDIÈ KJARASAMNINGIÈ VIKOMANDIÈ STÏTTARFÏLAGSÈ OGÈ FJÉRMÉLARÉHERRAÈ
3ØTTÈ ERÈ UMÈ STARFIÈ RAFRNTÈ ÉÈ HEIMASÓUÈ ,ANDSPÓTALA È WWWLANDSPITALIISÈ %INNIGÈ MÉÈ NÉLGASTÈ
UMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUT ÈÉÈMANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈOGÈÈ
ÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALAÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈÈ
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Fræðsluskrifstofa Kópavogs óskar eftir
sérkennsluráðgjafa
Kópavogsbær auglýsir stöðu sérkennsluráðgjafa á leikskólaskrifstofu.
Í starfinu felst sérkennsluráðgjöf til starfsmanna leikskóla
en meginverkefni starfsins er að veita starfsmönnum og foreldrum ráðgjöf vegna barna með einhverfu.
Hugsanlegt er að starfið muni breytast með tilkomu nýrra
verkefna.
Starfshlutfall: 100%
Menntunar og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af einhverfuráðgjöf og æskilegt að hafa þekkingu á viðurkenndum kennsluaðferðum sem
eru TEACCH og ABA.
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfni og geta unnið
skipulega.
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir umsagnaraðila.
Þau sem ráðin eru til starfa í leikskólum Kópavogs og leikskólaskrifstofu þurfa að skila sakavottorði eða veita heimild til
að leitað sé upplýsinga af sakaskrá.
Nánari upplýsingar
Laun skv. kjarasamningi Félags leikskólakennara og Launanefndar sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2010
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt í gegnum
www.kopavogur.is
Konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.
Upplýsingar gefa Sesselja Hauksdóttir, leikskólafulltrúi og
Anna Karen Ásgeirsdóttir, sérkennslufulltrúi í síma 570 1500.
Einnig má senda fyrirspurnir á sesselja@kopavogur.is og
annak@kopavogur.is
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EKRON, atvinnutengd endurhæfing óskar
eftir að ráða iðjuþjálfa til starfa í 50-100 %
stöðu, og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

6ÁLAVERKST¾ÈI (JALTA %INARSSONAR Å
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að leitaT¾KJUM
að vélvirkjum,
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&R¾SI OG BORVERKJUM ER SKIPAÈ H¾ÙLEIKARÅKUM OG FRAMS¾KNUM
Starfsemi Vélaverkstæðis
Hjalta MYNDA
Einarssonar
er mjög
fjölbreytt
en fyrirtækið
sinnir
STARFSMÎNNUM
SEM SAMAN
ÎÚUGA
HEILD
OG GËÈAN
STARFSANDA

Umsækjandi þarf að vera með starfsréttindi í
iðjuþjálfun.
Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa
frumkvæði og hæfni til að vinna að skýrslugerðum o.fl. Æskilegt er að umsækjandi hafi
þekkingu á vímuefnamálum.
Í boði er áhugavert og krefjandi starf á sviði vímuefnamála.
Umsóknarfrestur er til 30 september 2010.
Umsóknir og upplýsingar um starfið sendist á
netfangið svennik@ekron.is
eða Grensásvegi 16a, 108 Reykjavík.

ýmsum smíða- viðhalds- og þjónustuverkefnum ásamt hönnun og smíði véla og
vélbúnaðar fyrir álver hér á landi og erlendis.
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Akureyrarkaupstaður óskar tilboða
í verkið Sorphirða í Akureyrarkaupstað
- móttaka og ﬂutningur úrgangs.
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Verkið felst í:
Móttöku á óﬂokkuðum úrgangi.
Flutningi úrgangs á urðunarstað í 155 km fjarlægð.

VERKSTJÓRI
Grunnskóli Fjallabyggðar
Kennara vantar vegna forfalla
Vegna forfalla vantar kennara á unglingastigi
strax. Um er að ræða dönskukennslu í 7.-9. bekk
og enskukennslu í 10. bekk.

Þekkt iðn-og þjónustufyrirtæki í Reykjavík með
15 starfsmenn óskar að ráða vanan verkstjóra til
framtíðarstarfa. Verður að vera reyklaus.
Upplýsingar um aldur, fyrri vinnustaði og launakröfu
sendist á eh@evhf.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Útboðsgögn fást á skrifstofu Framkvæmdadeildar
Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 600 Akureyri frá og
með þriðjudeginum 28. september 2010 gegn greiðslu
skilatryggingar kr. 5.000 í peningum og skráningu á
samskiptaaðila bjóðanda í útboði.
Opnun tilboða verður 12. nóvember 2010, kl 14:00
í Bæjarstjórnarsal í Ráðhúsi Akureyrarkaupstaðar,
Geislagötu 9, 600 Akureyri.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri 845-0467
eða í gegnum netfangið jonina@fjallaskolar.is
og aðstoðarskólastjóri 844-5819 eða í gegnum
netfangið rikey@fjallaskolar.is
Skólastjóri

Hrafnista Reykjavík
Hjúkrunarfræðingar.

Í VARAHLUTAVERSLUN

Dvalarheimili Hrafnistu í Reykjavík óskar eftir hjúkrunarfræðingi í vaktavinnu. Starfshlutfall er samkomulag. Við leitum af jákvæðum einstaklingi sem er tilbúin
að taka þátt í metnaðarfullri starfsemi deildarinnar.
Nýbúið er að gera gagngerar breytingar á stórum hluta
dvalarheimilisins og er vinnuaðstaða til fyrirmyndar.

Bernhard leitar að starfsmanni í varahlutaverslun
fyrirtækisins. Starfið felur í sér sölu til viðskiptavina,
verkstæða og þjónustuaðila, móttöku sendinga og
lagerhald.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Upplýsingar veitir Unnur Guðmundsdóttir, deildarstjóri
í síma 585-9450 eða
unnur.guðmundsdottir@hrafnista.is

STARFSMAÐUR

Um er að ræða 100% starf þar sem vinnutíma er skipti
milli starfsmanna vikulega ýmist frá kl. 08:00 til kl. 17:00
eða frá kl. 09:00 til kl. 18:00

Hæfniskröfur:
r Góður sölumaður með ríka þjónustulund.
r Hafa óbilandi áhuga á vara- og aukahlutum
jafnt í bíla sem og mótorhjól.
r Geta sýnt frumkvæði og sköpun í starfi
r Góð tölvukunnátta.
r Stundvís og reyklaus.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Farið er
með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur
er til 15. október nk. Upplýsingar eru ekki gefnar í síma
en sótt er um starfið á heimasíðu fyrirtækisins
www.bernhard.is/storf eða á gylfi@bernhard.is

Sjúkraliðar
Hrafnista leitar að sjúkraliðum til að fylla í stöður sem
hafa losnað. Í boði er vaktavinna en starfshlutfall er
samkomulag.Nýbúið er að gera heilmiklar endurbætur
á stórum hluta heimilisins og er vinnuaðstaða góð.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélagi Íslands.
Upplýsingar veitir á mannauðsdeild Hrafnistu í
585 9529 eða hrafnista@hrafnista.is

Hrafnista í Hafnarfirði
Hjúkrunarfræðingar.
Laus er staða hjúkrunarfræðings á næturvaktir. Starfshlutfall er samkomulag og er staðan laus nú þegar.
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af öldrunarhjúkrun.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Félags
íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Upplýsingar veitir Lovísa A. Jónsdóttir, forstöðumaður í
síma 585 3000 eða Lovisa.jonsdottir@hrafnista.is
Hægt er að sækja um störf á heimasíðu Hrafnistu
www.hrafnista.is

Vatnagörðum 24 - 26 t Sími 520 1100 t www.bernhard.is

Sem leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra er stjórnendum
Hrafnistu annt um velferð allra þeirra sem starfað er fyrir og með.
Þekking, reynsla og ánægja starfsfólks Hrafnistu tryggir gæði þeirrar
þjónustu sem veitt er.

Sérfræðingur
í internetlausnum
EC Software leitar að hæfileikaríkum
hugbúnaðarráðgjafa og verkefnastjóra
sem þrífst í krefjandi umhverfi.

Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf, sölu
og þjónustu á hugbúnaðarlausnum EC Software.
Viðkomandi þarf að hafa haldbæra reynslu og
þekkingu á vefmálum og viðskiptalausnum.
Sóst er eftir umsækjanda með menntun eða
reynslu sem nýtist í starfi.
Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í
samskiptum er skilyrði.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Rafn Rafnsson, rafn@ec.is
sími 893 9404
Fullum trúnaði heitið og öllum umsóknum svarað.
Leitum að starfsmanni sem getur hafið störf sem
fyrst en umsóknarfrestur er til 10. október 2010.
Um fyrirtækið :
EC Software þróar verslunarlausnir og rafrænar
bæklingalausnir fyrir netið og styður viðskiptavini
sína í að ná árangri á netinu.
Hjá EC Software starfa um hundrað sérfræðingar
á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtækið er
stofnað á Íslandi með viðskiptavini beggja vegna
Atlantshafsins.
www.ecsoftware.is
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Starfið felst í kynningu og sölu á hárvörum o.fl. Um hlutastarf er
að ræða. Menntun í hársnyrtiiðn æskileg.
Þarf að búa yfir jákvæðni, skipulagshæfni og góðri þjónustulund.
Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á box@frett.is merkt
„sölumennska – 2509“
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Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar óskar eftir að ráða til starfa verkfræðing eða
tæknifræðing á rafmagnssviði.
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smíði á vélum og búnaði, hönnun og smíði á sérhæfðum mælibúnaði og margt
fleira.
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vélbúnaðar fyrir álver hér á landi og erlendis.
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Vi søker kloke hoder!
Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har ca 1100 ansatte med flerfaglig kompetanse, som
håndterer komplekse oppdrag innen forretningsområdene bygg og eiendom, industri, olje og gass, samferdsel og infrastruktur, energi og miljø og naturressurser.

Vi søker etter personer til vårt STAVANGER kontor som ønsker utfordringer og videreutvikling i et av
landets beste og største rådgivermiljøer.
PROSJEKTSTYRING

ANLEGGSKONSTRUKSJONER

GEOTEKNIKK

Har du lyst å jobbe med prosjekteringsledelse
av ﬂerfaglige oppdrag innen bygg, anlegg,
industri, olje og gass, så har vi de rette
utfordringene for deg.

Har du erfaring og har lyst å jobbe med
prosjektering av tyngre samferdselskonstruksjoner
så som kaier og bruer, ta kontakt.

Sivilingeniør eller tilsvarende som
ønsker å jobbe med geoteknisk
rådgivning, prosjektering og oppfølging,
inklusive planlegging og oppfølging av
grunnundersøkelser.

Kontakt:
Siv.ing. Gisle Myklebust, 51 22 46 15 / 91 35 60 45
gisle.myklebust@multiconsult.no

BYGGETEKNIKK
Dine arbeidsoppgaver vil spenne fra
prosjektering til oppdragsledelse i alle faser av
et prosjekt.
Vi legger stor vekt på bruk av moderne verktøy,
modelleringer og analyseprogrammer.
Kontakt:
Siv.ing. Hans Dale, 97 70 72 56 / 99 22 43 18
hans.dale@multiconsult.no

BYGNINGSFORVALTNING
Sivilingeniør/ingeniør som ønsker selvstendige
og varierte arbeidsoppgaver tilknyttet
eksisterende bygningsmasse. Praktisk erfaring
er en fordel.
Kontakt:
Siv.ing. Torill Sande, 51 22 45 56 / 99 22 43 18
torill.sande@multiconsult.no

Kontakt:
Siv.ing. Arne Øvstebø, 98 40 09 54 / 90 17 48 81
arne.oevsteboe@multiconsult.no

VA-TEKNIKK
Er du en erfaren og dyktig VA ingeniør som
har lyst på nye utfordringer i Rogalands mest
tverrfaglige og kompetente rådgivningsmiljø?
Da er dette miljøet for deg.
Kontakt:
Siv.ing. Thor-Inge Thrana, 51 22 47 33 / 41 55 59 18
thor.inge.thrana@multiconsult.no

VVS – TEKNIKK
Erfaren og selvstendig person innen VVS som
ønsker å jobbe med rådgivning, prosjektering
og oppdragsledelse.
Kontakt:
Aina Sunde Dahl, 51 22 47 73 / 90 01 51 63
aina.sunde.dahl@multiconsult.no

INGENIØRGEOLOGI

AKUSTIKK

Sivilingeniør eller tilsvarende som ønsker
å jobbe med rådgivning, prosjektering og
oppfølging innen ingeniørgeologi / bergteknikk.

Sivilingeniør/ingeniør innen akustikk som
ønsker å jobbe med lydmålinger, rådgivning og
prosjektering.
Erfarne ønskes fortrinnsvis, men nyutdannede
kan også søke.

Kontakt:
Siv.ing. Øyvind Riste, 51 22 46 06 / 90 85 15 25
oyvind.riste@multiconsult.no

Kontakt:
Britt-Irene Skår, 51 22 47 86 / 92 23 57 65
britt.irene.skaar@multiconsult.no

Kontakt:
Siv.ing. Ove Færgestad, 51 22 46 07 / 92 62 54 98
ove.faergestad@multiconsult.no

MILJØGEOLOG
Sivilingeniør eller tilsvarende som ønsker
å jobbe innen fagfeltet miljøteknikk med
spesiell vekt på forurensning i jord.
Kontakt:
Siv.ing. Ragnhild Bjørnå,
51 22 47 37 / 41 63 38 22
ragnhild.bjoernaa@multiconsult.no

BORLEDER/MEKANIKER
Selvstendig person, gjerne med maskineller landbruksmekanisk bakgrunn, som
med tiden kan fungere som borleder i vår
grunnundersøkelsesavdeling.
Kontakt:
Siv.ing. Ove Færgestad, 51 22 46 07 / 92 62 54 98
ove.faergestad@multiconsult.no

Vi tilbyr:
Et meget godt arbeidsmiljø
Gode sosiale ordninger
Konkurransedyktige betingelser
Gode pensjons- og forsikrings-ordninger
Fem uker ferie – pluss fri mellom jul og nyttår og i påsken
Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø
Gode muligheter for personlig utvikling i et sterkt fagmiljø og
samarbeid med andre seksjoner/regioner
Les mer om stillingene og lever søknad på
www.multiconsult.no
Søknadsfrist 22.10.2010
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Klausturbleikja leitar að nýjum hluthöfum

Hjúkrunarforstjóri óskast

Klausturbleikja (Glæðir ehf.) leitar áhugasömum aðilum til
að koma að fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins í
samstarfi við núverandi eigendur.

Vilt þú vera þátttakandi í spennandi uppbyggingu á
þjónustu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Naust á
Þórshöfn?

Klausturbleikja er rótgróið fyrirtæki sem hefur frá 1992
verið leiðandi í eldi og vinnslu á bleikju. Klausturbleikja
er sterkt vörumerki með jákvæða og vistvæna ímynd,
sem hefur lagt grunninn að vaxandi sölu á kröfuharðan
erlendan markað samhliða aukinni eftirspurn á innanlandsmarkaði.

Sveitarfélagið Langanesbyggð óskar eftir að ráða
hjúkrunarforstjóra. Um er að ræða framtíðarstarf.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Sveitarfélagið Langanesbyggð rekur Hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust sem er með 13 hjúkrunarrými, 4 dvalarrými
og 2 dagvistarrými. Unnið er að endurskipulagningu
starfseminnar.
Helstu verkefni eru:
• Fagleg, stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á
hjúkrunarþjónustu.
• Ábyrgð á gæðastarﬁ.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslensk hjúkrunarréttindi.
• Starﬁð krefst hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum
ásamt frumkvæði, jákvæðni og lipurðar í mannlegum
samskiptum.
• Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Nánari upplýsingar um starfsemina, kaup og kjör veitir
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í síma: 468 1220 /
821 1646 og á netfangið: sveitarstjori@langanesbyggd.is.

býður upp á tólf spora starf í vetur. Tækifæri til að
taka til í vistaverum hugans og uppskera aukin
lífsgæði bæði félagslega og tilfinningalega.
Annar opni kynningarfundurinn verður haldinn í
kirkjunni í kvöld 28. september, kl. 20:00-22:00.

Fundirnir verða á þriðjudagskvöldum í vetur.
Nánari uppl. www.viniribata.is og www.frikirkjan.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Rannsóknarsjóður Öldrunarráðs
Íslands auglýsir eftir umsóknum
um styrk úr sjóðnum
Úr 5. gr. skipulagsskrár Rannsóknarsjóðsins:
Hlutverk sjóðsins er að styrkja rannsóknir í öldrunarmálum
á Íslandi svo og þau verkefni sem stjórn sjóðsins ákveður.

Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2010 og skulu
umsóknir sendar til Öldrunarráðs Íslands,
Hrafnistu við Laugarás, 104 Reykjavík.
Frekari upplýsingar veitir Pétur Magnússon, formaður
stjórnar Öldrunarráðs. Hægt er að senda fyrirspurnir á
netfangið petur.magnusson@hrafnista.is
Stjórn Öldrunarráðs Íslands

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í
desember. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Auglýsing vegna úthlutunar atvinnuleyfa til aksturs leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 20 leyfi til leiguaksturs á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og
1 leyfi á Akureyri.
Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda akstur
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi þurfa
umsækjendur að uppfylla skilyrði leyfis skv. 5. gr. laga
nr. 134/2001 og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari breytingum.
Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við
akstur leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar
nr. 397/2003.
Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfisveitingar, eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar
Borgartúni 7 í Reykjavík.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Í málaraiðn
í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.
Í málmiðngreinum í janúar.
Umsóknarfrestur til 1. desember.

Hrun efnahagskerfisins 2008 hafði afar slæm áhrif á
fjárhagsstöðu félagsins og til að bregðast við því hefur
verið unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu í samstarfi við helstu lánardrottna þess.
Klausturbleikja leitar nú að áhugasömum fjárfestum til að
taka þátt í uppbyggingu félagsins og spennandi verkefnum framundan.
Áhugasamir hafi samband við Hjört Jónsson hjá ALM
Fjármálum í síma 860 6440.

Umsóknir berist skriﬂega til:
Sveitarfélagið Langanesbyggð. Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn
Umsóknarfrestur er til 7. október 2010.
Athugið að öllum umsóknum verður svarað.

Félagið stefnir að lífrænni vottun afurða, m.a. til að
opna nýja markaði og mæta aukinni eftirspurn erlendra
kaupenda.

Umsóknarfrestur er til 4. október. 2010.

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Í snyrtigreinum í janúar.
Umsóknarfrestur er til 1. desember.
Í bílgreinum í janúar/febrúar.
Umsóknarfrestur er til 1. desember.
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu skóla á því að nemi muni
útskrifast í desember 2010.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir iðngreinum.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Umhverfis- og samgöngusvið

Hvíldar –
og menningarferð
í sólina.
Ferð til Tenerife
1. – 8. mars 2011
Nánast allt innifalið.
Fararstjóri Friðrik G. Friðriksson

Iðan fræðslusetur
Skúlatún 2
105 Reykjavík
Sími: 590 6400
www.idan.is

Skráning og upplýsingar hjá Vita
í síma 5704444 ( Silja Rún/Guðný)
Nefndin, http://orlofrvk.123.is

Auglýsing á sértækum
starfsleyfisskilyrðum
Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eða
mengandi starfsemi, munu drög að starfsleyfisskilyrðum fyrir
neðangreind fyrirtæki liggja frammi hjá Þjónustuveri Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 24. september til
24. október 2010.
Fyrirtæki/gildistími
starfsleyfis í árum

Almenn
skilyrði

Sértæk
skilyrði

Reglugerð
785/1999

Staðsetning

Vífilfell hf.

X

X

X

Stuðlaháls 1

Ölgerðin Egill
Skallagrímsson ehf.

X

X

X

Grjótháls 7-11

X

X

X

Köllunarklettsvegur 8

Gosverksmiðjan
Klettur ehf.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og
starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum
vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og sendast Reykjavikurborg Umhverfis- og samgöngusviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík,
í síðasta lagi 24. október 2010.
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SAMT ÕMSUM ÎÈRUM BÒNAÈI

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

TIL LEIGU - Vegmúli 2 - Reykjavík.

Lætur þú fagmann …

… selja eða leigja fasteignina?
20% afsláttur af söluþóknun og ég sýni.
Ég sé um málin og þú verður ekki fyrir áreiti.

Frítt verðmat fyrir sölu
Hringdu núna

4IL SÕNIS OG SÎLU AÈ
&ISKISLËÈ  Å DAG LAUGARDAG
 SUNNUDAG  

✆ 893 1819

5PPLÕSINGAR Å S  

Eggert Ólafsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
eggert@remax.is
RE/MAX-LIND • Hlíðasmára 6 • 201 Kópavogur • Þórarinn Jónsson hdl og lgf

Auglýsingasími

Til leigu skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Vegmúla 2 í Reykjavík,
þar sem SPRON var til húsa. Húsið er allt nýinnréttað á glæsilegan hátt.
Efsta hæð 140 fm. og jarðhæð 120 fm. Jarðhæð tilvalin fyrir hárgreiðslueða snyrtistofu. Nánari upplýsingar veita Gunnar í síma 693-7310
eða Hilmar í síma 896-8750.

Til hamingju

World Class
World Class opnaði nýverið tvær nýjar heilsuræktarstöðvar í húsnæði Reita í Ögurhvarﬁ og Kringlunni.
World Class stöðvarnar eru þar með orðnar 9 talsins.
Reitir óska World Class til hamingju með nýju
stöðvarnar. Það er ávallt markmið okkar að leggja
grunn að frekari vexti okkar viðskiptavina.

www.reitir.is
Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Reitir Fasteignafélag / Sími: 575 9000 / Kringlunni 4–12 / 103 Reykjavík
Fasteignafélagið Reitir er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yﬁr að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið.

sími: 511 1144
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Stærð: 174,3 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1948
Brunabótamat: 0

Laugateigur 50
104 Reykjavík
Einbýli á vinsælum stað

Senter

Opið
Hús

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir

Gunnar Sverrir

899 6753

Hagasel 20
109 Reykjavík
Mikið endurnýjað raðhús

862 2001
Stærð: 184,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978
Brunabótamat: 34.400.000

Opið hús á mánudaginn kl 19.00 - 19.30

Fannafold 138
Senter

112 Reykjavík
Fallegt og vel viðhaldið parhús

Opið
Hús

opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

Suðurhlíð 38D
105 Reykjavík
Íbúð í vönduðu fjölbýli

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001

opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Fjólugata 19A
Senter

101 Reykjavík
Falleg sérhæð í miðbæ Reykjavíkur

Opið
Hús

RE/MAX SENTER KYNNIR: Fallega íbúð á vinsælum stað með góðu útsýni.
Þriggja herbergja 102 fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í bílageymslu á góðum stað með fallegu útsýni yfir
voginn.
lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Þaðan er gengið inn í hol og úr því í aðrar vistarverur
íbúðar. Stofan er með stórum vesturgluggum og útgengt út í sérgarð með hellulögn að hluta og útsýni út
voginn. Í stofu er gert ráð fyrir arni. Opið er úr eldhúsi í stofuna. Góð eikarinnrétting á tveimur veggjum og góð
tæki. Herbergin eriu tvö. Hjónaherbergið með góðum skápum á hurðarveggnum og gluggum í vestur. Minna
herbergið er með austurglugga og tvöföldum skáp. Gott rými er fyrir fram hjónaherbergið sem gæti nýst sem
tölvuaðstaða, sjónvarpshol eða vinnuaðstaða t.d. Baðherbergið er í flísalagt og velútbúið með sturtu.
Íbúðin á 3,9 fm geymslu inn af einkabílastæði íbúðar í lokaðri bílageymslu. Í kjallaranum er einnig sameiginleg
hjóla og dekkjageymsla og garðhúsgagnageymsla.

arg@remax.is

Stærð: 207,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988
Brunabótamat: 39.900.000

Senter

Verð: 44.900.000

RE/MAX SENTER kynnir: Fallegt og vel viðhaldið endaraðhús á 3. pöllum á vinsælum stað í Grafarvoginum.
Rúmgóð eign með 3 svefnherbergjum og rúmóðu eldhúsi og stofu. Skv. FMR er stærð hússins 207,9 fm og
þar af er bílskúr 26,5 fm
Lýsing: Flísalögð forstofa með gestasalerni innaf. Hol með flísum þar sem opið er inn í bjart og rúmgott eldhús
með eyju og miklu skápaplássi. Innangengt úr holi í gott þvottahús með innréttingum. Úr holi er gengið upp á
miðpall í parketlagða stofu með arni, einnig er útgengi úr stofu út á sólpall sem snýr í suður og þaðan í góðan
garð. Á miðpalli er einnig borðstofa með parketi. Á efsta pallinum er gangur opinn yfir stofuna. Rúmgott
hjónaherbergi með skápum, parket á gólfi. Baðherbergi með baðkari, innréttingu og góðum sturtuklefa,
flísalagt.
Við enda gangsins er sjónvarpshol/skrifstofuaðstaða.Tvö parketlögð barnaherbergi innaf
sjónvarpsholi og er búið að útbúa milliloft inni á báðum herbergjum. Góð aðkoma er að húsinu, bílaplan
hellulagt. Stutt er í flest alla þjónustu, skóla, leikskóla og fl.

gunnar@remax.is

Stærð: 101,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 26.040.000

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Opið
Hús

Verð: 37.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS Á GÓÐUM STAÐ.
Fallegt raðhús á tveimur hæðum með bílskúr. Gengið er inn í forstofu með skápum. Úr anddyri er komið inn í
rými efri hæðar sem er mjög opið og bjart með mikilli lofthæð að hluta. Rýmið skiptist í stofu, borðstofu og
eldhús. Gestasnyrting er einnig á eftir hæð. Úr stofu er gengið út á svalir. Gólf á efri hæð eru flotuð með
dökkgráu flotefni og hefur hæðin verið endurnýjuð að miklu leyti. Úr miðrými á efri hæð er gengið niður stiga
niður í sjónvarpshol. Innangengt er úr holinu í rúmgott þvottahús og stóra geymslu. Jafnframt er á neðri hæð
rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi og tvö barnaherbergi. Baðherbergi er endurnýjað með sturtu og
baðkari ásamt innréttingum. Hellulögð innkeyrsla með hitabræðslu. Garður er skjólgóður.
Viðhald á eigninni hefur verið gott. Skipt var um allt þakið í sumar ásamt því að mála húsið að utan. Einnig var
skipt um glugga og gler að hluta.
Stutt í flest alla þjónustu skóla og leikskóla. Teikningar á skrifstofu.

Verð: 56.900.000

Fallegt einbýlishús á þessum eftirsótta og gróna stað. Eignin skiptist í 2 hæðir. Gólfefni og hurðar eru úr
eik. Á efri hæð eru tvær stofur, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.Neðri hæð, 3 herbergi,
baðherbergi,þvottahús og geymsla. Húsið hefur allt verið endurnýjað á undanförnum árum. Eignin er í
dag nýtt sem einbýlishús en gott skipulag gefa möguleika á að breyta eigninni í tvær íbúðir.

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 139,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1952
Brunabótamat: 21.250.000

Senter

Opið
Hús

Verð: 39.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001

opið hús á sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

gunnar@remax.is

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30-16.00 RE/MAX SENTER KYNNIR: FALLEGA SÉRHÆÐ í GLÆSILEGU
HÚSI MEÐ BÍLSKÚR, 140 FM EFRI HÆÐ Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ Í MIÐBORGINNI Á
EIGNARLÓÐ.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753

Lýsing eignar: Komið er inn í fallega sameign með teppalögðum stigi upp á stigapall. Gestasnyrting á
stigapalli sem er í dag nýtt sem þvottahús fyrir hæðina, en einnig er sameiginlegt þvottahús í sameign. Hol er
parketlagt og veggir klæddir með virðulegri kassettu-viðarklæðningu að hluta, úr holi eru fallegar vængja
glerhurðir eru út á suðaustur svalir. Þrjár samliggjandi stofur, parket á gólfi. Góðar flísalagðar suður svalir eru
út af borðstofu. Eldhúsið er með upprunalegri innréttingu með góðu skápaplássi. Baðherbergið er með
rúmgóðri sturtu og er flísalagt í hólf og gólf. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Barnaherbergi er rúmgott,
en ein af stofunum er nýtt í dag sem svefnherbergi. Teikningar á skrifstofu.

arg@remax.is

Verð: 41.900.000

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is
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með lykilinn að þínu heimili

Gnitakór14
203 Kópavogur

Opið hús Mánudaginn 27. september frá kl. 20:30 - 21:00

(%+[b2 einbýli
'!-"(!(bZigVad[i]²
.]ZgWZg\^
HigWah`g

RE/MAX SENTER KYNNIR:
Einstaklega vandað og glæsilegt 306 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Gnitakór í Kópavogi.
Húsið er innst í botnlangagötu með fallegt útsýni
til vesturs yfir borgina.

IkVg^chi²^
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Gunnar Sverrir
862 2001
gunnar@remax.is

Ekkert var til sparað í innréttingar og tæki.
Stór steypt verönd er á neðri hæð ásamt steyptum
skjólveggjum. Stórar svalir eru frá stofu efri hæðar.
Mikið útsýni er frá báðum hæðum. 2,8 metra
lofthæð er á neðri hæð og 3,3 metrar á efri hæð.
Nánari upplýsingar á www.remax.is

Ástþór Reynir
899 6753
arg@remax.is
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Silfurteigur 6
105 Reykjavík
Snyrtileg íbúð í teigunum!

Stærð: 88,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947
Brunabótamat: 14.750.000

Senter

með lykilinn að þínu heimili

Opið
Hús

Arnar Júlíusson
Sölufulltrúi
844 9797
arnar@remax.is

Sunnudaginn 26 september kl:15-15:30

Verð: 18.900.000

Mjög góð þriggja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi á þessum frábæra stað. Eldhúsið er rúmgott
með borðkrók, snyrtilegri innréttingu og dúk á gólfi. Holið er flísalagt. Góð stofa með parketi á gólfi.
Herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt á gólfi og veggjum, með léttri innréttingu og
nýlegu baðkari. Þak og skólplagnir nýlega endurnýjað. Húsið málað fyrir 2 árum. Allar frekari
upplýsingar veitir Arnar í síma 844 9797 eða á arnar@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

Fyrirframgreidd ársleiga í boði.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Grundartangi 25
270 Mosfellsbær

Stærð: 223 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 50.150.000
Bílskúr: Já

Er með áhugasama aðila sem
óska eftir hæð eða sérbýli til leigu
miðsvæðis í Reykjavík

Bær

Opið
Hús

Á morgun sunnudag milli kl: 17 og 18.

Verð: 55.000.000

Glæsilegt einbýlihús á tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr alls 223,1 fm. við Grundartanga í
Mosfellsbæ. Um er að ræða steinhús teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt og var húsið byggt 1983.
Lóðin er teiknuð og hönnuð af Stanislav Bohic, landslagsarkitekt. Stór timburverönd er bak við húsið
ásamt heitum potti. Að sunnanverðu, framan við húsið er mikill trjágróður og aðkoman glæsileg. Stór og
fallegur arinn í stofu. Húsi og garði hefur verið vel við haldið.

Efstidalur lóð 33
801 Selfoss
Vinalegt sumarhús á útsýnislóð.

Hafðu samband í
síma 862 2001

Stærð: 42,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 10.150.000

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali
512 3460
pall@remax.is

Ástþór Reynir
899 6753
arg@remax.is

Furugerði 21
Bær

108 Reykjavík
Útsýnisíbúð miðsvæðis í Reykjavík

Gunnar Sverrir
862 2001
gunnar@remax.is
Stærð: 96,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 19.400.000

Senter

Magnús Ninni
Sölufulltrúi
6949999
maggi@remax.is

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi
7772882
thora@remax.is

Bókið skoðun í síma 8648090

Opið hús sunnudaginn kl. 17.00-17.30

Verð: 12.900.000

Sumarhús í Efstadalsskógi, ca 10 km frá Laugarvatni. Viðhald hússins er mjög gott. Lóðin er leigulóð
5.075 fm með nýjum 25 ára leigusamningi. Lóðin er skógi vaxin, í fjallshlíð og er útsýni sérlega fallegt.
Skipulag hússins: Forstofa, eldhús og stofa í opnu rými, tvö herbergi og baðherbergi með sturtu. Góður
pallur, geymsla við húsið og frístandandi verkfæraskúr. Húsið er kynnt með rafmagni en í Efstadal er
hitaveita sem hægt er að taka inn ef vill. Gæða eign á góðum stað.

Snorri
Lögg. fasteignasali
8648090
ss@remax.is

Verð: 24.900.000

RE/MAX SENTER og Þóra kynna fallega útsýnisíbúð miðsvæðis í Reykjavík.
Íbúðin er á þriðju hæð þó aðeins þurfi að ganga upp 3 palla (1 1/2 hæð) frá inngangi.
Eignin hefur öll verið endurnýjuð á undanförnum 5 árum, eikarinnrétting frá InnX, baðherbergi flísalagt í
hólf og gólf með tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Hjónaherbergi með góðum skápum, tvö
barnaherbergi, annað með skáp. Góð stofa, mikið útsýni og svalir í suður.
Upplýsingar veitir: Þóra í síma 777-2882 eða thora@remax.is

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

RE/MAX Senter óskar sölufulltrúa
sínum til hamingju með
glæsilegan árangur 2009 og 2010

Vernharð Þorleifsson
“RE/MAX International
Hall of Fame award 2010”

