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Verkfræðingur/tæknifræðingur

Óskum eftir að ráða

Starfið

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Guðný Harðardóttir ir
stra@stra.is

www.stra.is.

rafmagnsverkfræðing eða rafmagnstæknifræðing til starfa
hjá Netorku.

felst meðal annars í raforkuspágerð og rekstri spákerfis, móttöku, miðlun
og úrvinnslu mæligagna ásamt umsjón með stjórnkerfi upplýsingaöryggis í
samræmi við ISO27001. Viðkomandi mun einnig hafa aðkomu að ýmsum
verkefnum Netorku í tengslum við raforkumarkaðinn á Íslandi.

eru að umsækjendur hafi menntun á sviði rafmagnsverkfræði,
rafmagnstæknifræði eða sambærilega menntun, en reynsla og þekking á sviði
raforkumála er æskileg. Áhersla er lögð á skipulagshæfni, fagleg vinnubrögð og
ríka þjónustulund. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi.

er til og með 22. ágúst nk. Gengið verður frá ráðningu sem
fyrst. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ MRI.

.

veit nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl. 13-15.
Vinsamlega sendið starfsferilskrár til ásamt viðeigandi prófgögnum.
Einnig er hægt að nálgast umsóknir á heimasíðu

Starf hjá Netorku

Hæfniskröfur

Starf hjá Netorku

Hæfniskröfur

Netorka hf. er hluta-
félag í eigu raforku-
fyrirtækja sem safnar,
vinnur úr og miðlar
mæli- og uppgjörs-
gögnum fyrir íslenskan
raforkumarkað.

Rekstur sameiginlegs
m æ l i g a g n a g r u n n s
Netorku og notkun
fullkominna upplýsinga-
kerfa tryggir að samskipti
og uppgjör á íslenskum
raforkumarkaði eru í
senn einföld og skilvirk.

Netorka rekur stjórn-
kerfi upplýsingaöryggis
samkvæmt ISO27001
staðlinum.

www.netorka.is

Netorka hf. er hluta-
félag í eigu raforku-
fyrirtækja sem safnar,
vinnur úr og miðlar
mæli- og uppgjörs-
gögnum fyrir íslenskan
raforkumarkað.

Rekstur sameiginlegs
m æ l i g a g n a g r u n n s
Netorku og notkun
fullkominna upplýsinga-
kerfa tryggir að samskipti
og uppgjör á íslenskum
raforkumarkaði eru í
senn einföld og skilvirk.

Netorka rekur stjórn-
kerfi upplýsingaöryggis
samkvæmt ISO27001
staðlinum.

www.netorka.is

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.is

Fagmennska í yfir ár25Fagmennska í yfir ár25

Veitingastjóri er leiðtogi á sínum 
vinnustað. Hún er fremst meðal jafn-
ingja, tekur þátt í öllum daglegum 
störfum, ber ábyrgð á starfsfólki og 
sér um allan rekstur staðarins eins 
og heimili.

EIGINLEIKAR STARFSMANNS ERU:
• Minnst 35 ára 
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Með "mömmu" eiginleika
• Reynsla af heimilisrekstri
• Metnaður og áhugi
• Sjálfstæði, mikil ábyrgðar-
   tilfinning og hæfni í mannlegum  
   samskiptum
• Reynsla af svipuðu starfi æskileg 
   en ekki skilyrði
• Mannblendni og umburðarlyndi

Vinnutími er: 
mánudagar - föstudagar  9 –17

Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig: 
atvinna@foodco.is
Umsóknir: http://umsokn.foodco.is
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Fáðu nánari upplýsingar hjá Herwig:uFáðu nána g:
atvinna@foodco.isinna@fo
Umsóknir: http://umsokn.foodco.isUmsóknir: h p://umsokn.foodco.is
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Höfuðborgarstofa
Bókhalds- og þjónustufulltrúi
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Lagerstarfsmaður
  
Númer starfs: 565880

Starfslýsing: Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða til sín starfsmann í almenn lagerstörf. 

Í starfinu felst m.a. móttaka, tiltekt, afgreiðsla á vörum 
og innkaup. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir frumkvæði, 
árangursdrifni og góðum samskiptahæfileikum. 
Viðkomandi þarf að vera með réttindi á sendibíl allt 
að 5 tonna þunga (meirapróf) og geta sinnt afleysing-
um í útkeyrslu. 

Um framtíðarstarf er að ræða og er vinnutími alla 
virka daga frá klukkan 8.00 - 17.00. 

Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina

Umsækendur hafi samband við vinna.is sími  511 1144

Leikskólinn Skerjagarður í Skerjafirði!
Er að leita að leikskólakennara eða áhugasömum starfsmanni sem 
sýnir frumkvæði, er jákvæður og hefur brennandi áhuga á að 
vinna með börnum. Leikskólinn er einkarekinn, lítill og heimilis-
legur, tveggja deilda fyrir börn á aldrinum 18. mánaða til 6 ára. Lögð 
er áhersla á faglegt starf, þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín í 
notalegu og öruggu umhverfi.

Allar nánari uppl. í s. 848 5213 og 822 1919
skerjagardur@skerjagardur.is

 

Framtíðarstörf og afleysingar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fólk í störf á heimilum 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði og á heimili fólks með geðfötlun. 
Bæði vantar í störf þroskaþjálfa eða starfsfólk með sambæri-
lega menntun og einnig vantar í störf ófaglærðra starfs-
manna. Í boði er vaktavinna í mismunandi starfshlutföllum. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.hafnarfjordur.is  undir 
laus störf.

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.

Hæfniskröfur:
• Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um störfin veita:
• Þórunn Sif Ingvarsdóttir, sími: 534-3891/664-5749, netfang: 

thorunnsif@hafnarfjordur.is 
• Matthildur Sigurðardóttir, sími: 565-5344/664-5730, net-

fang: matthildurs@hafnarfjordur.is 
• Linda Björk Holm, sími: 555-3881/664-5798, netfang: linda-

holm@hafnarfjordur.is 
• Jóhanna Erlendsdóttir, sími: 555-2181/664-5728, netfang: 

johannae@hafnarfjordur.is 
• Svanfríður Sigurðardóttir, sími: 555-6554/664-5720, net-

fang: svanfridurs@hafnarfjordur.is 
• Bryngerður Bryngeirsdóttir, sími: 565-4830/664-5716, 

netfang: binna@hafnarfjordur.is 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 

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

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2011. Umsóknum skal 
skilað til viðkomandi forstöðumanns.

 Félagsþjónustan í Hafnarfirði
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Starfs– og ábyrgðarsvið þjónustustjóra:
Aðstoða framkvæmdastjóra við daglegan rekstur flugvallarins.

Helstu verkefni: 

Menntunar- og hæfniskröfur:
arfi

r
r

rnunarkerfum
r

r

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst. Umsóknareyðublöð má finna á: www.isavia.is/atvinna

.ragnarsdottir@isavia.is

um allan reglulegan rekstur flugvallarins s.s.
sumar og og og
innan marka flugvallarsvæðisins. Isavia um og

rekstur flugvalla og veitir og millilandaflug auk
r

Isavia starfa um manns af um starfsmenn sem starfa
r

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Isavia óskar að ráða kraftmikinn og áhugasaman þjónustustjóra sem hefur hæfileika til að
byggja upp og þróa starfsemi á Keflavíkurflugvelli með því hæfa starfsfólki sem félagið hefur á
að skipa. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.
Þjónustustjóri er staðgengill framkvæmdastjóra Keflavíkurflugvallar.

Þjónustustjóri Keflavíkurflugvallar

»
»

»

»

»

»

»
»
»

»
»
»
»
»
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðla-
bankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki 
hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu 
fjármálakerfi , þ.m.t. greiðslukerfi  í landinu og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa á 
upplýsingasviði bankans. Starfið er tímabundið til tveggja ára. Um er 
að ræða 100% starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Viðfangsefni upplýsingasviðs er að annast öflun, skráningu og 
úrvinnslu tölfræðilegra gagna sem Seðlabankinn safnar vegna starf-
semi sinnar. Upplýsingasvið annast einnig rekstur, þróun og viðhald 
hug- og vélbúnaðarkerfa bankans auk gagnagrunna hans.

Seðlabanki Íslands hyggur á útboðsferli vegna kaupa á nýju viðskipta-
kerfi fyrir bankann. Gert er ráð fyrir að útboðið verði á haustmánuðum 
og í kjölfar þess hefjist vinna við mat tilboða, samninga gerð, innleið-
ingu og prófanir. Verkefnastjórar verða tveir, einn frá fjárhagssviði, 
sem mun sinna viðskiptahlið verkefnisins og annar frá upplýsinga sviði, 
sem mun sinna þeirri hlið verkefnisins sem lýtur að upplýsinga tækni. 
Auk ofangreinds verkefnis mun verkefnastjóri sinna verkefnastjórnun 
við önnur tilfallandi verkefni innan sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði verkefnastjórnunar
• Þekking og reynsla af innleiðingu viðskiptakerfa 
• Þekking og reynsla af upplýsingatæknimálum, helst fjármála-

fyrirtækja
• Framúrskarandi ritfærni, bæði á íslensku og ensku
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Einstök færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Ásta H. Bragadóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og Arnar Freyr Guðmundsson, 
forstöðumaður á upplýsingasviði, í síma 569-9600. 

Verkefnastjóri á upplýsingasviði

Með auglýsingu þessari er framlengdur áður auglýstur umsóknarfrestur um starfið sem birtist í Fréttablaðinu 30. júlí sl. Sótt 
skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 21. ágúst nk. Umsóknir gilda í sex 
mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Sölufulltrúar 
Við leitum eftir öflugu sölufólki í góð verkefni. 

Í boði eru krefjandi og áhugaverð verkefni bæði hér 
innanlands og erlendis. 

Góð vinnuaðstaða með skemmtilegu fólki og góð laun í boði 
fyrir árangursdrifna einstaklinga. 

Við erum að leita af sölufólki með reynslu í auglýsingasölu, 
sem geta unnið sjálfstætt og hafa háleit markmið. Ferðalög 

bæði hér innanlands og erlendis fyrir þá sem ná árangri. 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið umsokn@
sagaz.is fyrir 20. ágúst nk. Fyllsta trúnaðar er gætt.

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með 

umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin 

á víðtækri færni og menntun þeirra.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

LAUST STARF 

D R Ó M I 
LÁGMÚLI 6      108 REYKJAVÍK      SÍMI 540-5000 

Drómi hf er eignarhaldsfélag þrotabús SPRON 
sem stofnað var samkvæmt ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins. Hjá félaginu starfa um 50 
manns. 

Starfsmaður á lánasviði 
Helstu verkefni: 

 Þjónusta viðskiptavini 
 Skjalagerð 
 Framkvæmd greiðslumata 
 Vinnsla erinda fyrir lánanefnd 
 Skráningar í lánakerfið Libra 

Hæfniskröfur: 
 Reynsla af sambærilegum störfum 
 Góð þekking á Libra Loan 
 Viðskiptafræðimenntun æskileg 
 Sjálfstæð vinnubrögð 
 Góð almenn tölvukunnátta 
 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 Rík þjónustulund 

Upplýsingar veitir:  
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknir og ferilsskrár skal senda á 
kristin@dromi.is  
 
 
Umsóknafrestur er til og með 23. ágúst nk. 
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Deildarstjóri sambýlis
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra sambýlis 
í Grafarvogi. Um er að ræða sambýli fyrir fatlaða 
einstaklinga. Þjónustan miðast við að efla færni, auka 
sjálfstæði, stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og auka lífsgæði.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd 
þjónustunnar. 
Gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna, í samráði við 
forstöðumann.
Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.

Hæfniskröfur 
Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 
heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
Reynsla af starfi með fötluðum einstaklingum.
Reynsla af stjórnun æskileg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Dísa Bergþóra Guðmundsdóttir í síma 5331060 
eða með því að senda fyrirspurnir á disa.bergthora.
gudmundsdottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst n.k.

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

Velferðarsvið
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Umsókn merkt “Þjónustufulltrúi á höfuðborgarsvæðinu” fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 24. águst nk.

Landsbankinn auglýsir eftir þjónustu-
fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu

Laus eru til umsóknar störf þjónustufulltrúa
í útibú Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu.

Hæfniskröfur

 »
reynsla af bankastörfum

 »
 »
 »

Helstu verkefni

 » Fjármálaráðgjöf og þjónusta til 
einstaklinga 

 »  Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu 
Landsbankans

 »  Umsjón með gerð skuldaskjala

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veitir Berglind 
Ingvarsdóttir hjá Mannauði í síma 410 7914 
eða Berglind.Ingvarsdottir@landsbankinn.is

410 4000Landsbankinn
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Hlutverk Póst- og 
fjarskiptastofnunar er að 
tryggja hagkvæm, örugg 
og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka 
samkeppni á markaði. 

Starf stofnunarinnar mótast 
af alþjóðlegum kröfum og 
tekur breytingum í sam- 
ræmi við öra alþjóðlega 
þróun. Meginþungi 
starfseminnar er á 
fjarskiptum og tengdum 
málum.

Hjá PFS starfa 24 starfs- 
menn, aðallega 
sérfræðingar við úrlausn 
tæknilegra, viðskiptalegra 
og lagalegra verkefna er 
tengjast hlutverki 
stofnunarinnar. 

PFS hvetur konur jafnt sem 
karla til að sækja um störf 
hjá stofnuninni. 

Sjá nánari upplýsingar 
á www.pfs.is

Hjá Póst- og fjarskiptastofnun er laus til umsóknar staða lögfræðings.  Lögfræðideild 
PFS ber ábyrgð á vinnslu stjórnsýslumála, lausn ágreiningsmála, álagningu og 
eftirfylgni kvaða sem leiða af ákvæðum fjarskipta- og póstlaga, auk þess sem hún 
veitir ráðgjöf um löggjöf og reglusetningu á fyrrnefndum réttarsviðum. 

Starfssvið
Starf lögfræðings er m.a. fólgið í samningu 
álitsgerða og stjórnsýsluákvarðana, 
lögfræðilegri ráðgjöf, samskiptum við póst- 
og fjarskiptafyrirtæki og undirbúningi 
stjórnsýslureglna.  

Menntun og reynsla 
Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf.  
Þekking og starfsreynsla á sviði fjarskiptaréttar, 
stjórnsýsluréttar eða samkeppnisréttar er æskileg.

Almennar hæfniskröfur 
Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og 
færni til að rita vandaðan texta á íslensku 
og ensku.  Gerð er krafa um öguð og 
skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar 
samskiptafærni.  Umsækjendur þurfa að 
eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem 
og í hópi og jafnframt búa yfir þeim 
sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til 
að ná árangri í samskiptum við 
markaðsaðila á póst- og fjarskiptamarkaði.
Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á 
lögfræðilega getu og kunnáttu.  Starfið 
býður upp á möguleika á þátttöku í 
samstarfi við alþjóðasamtök og erlendar 
systurstofnanir í aðildarlöndum EES.

Umsóknarfrestur 
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst n.k. 
Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu PFS www.pfs.is og senda jafnframt 
prófskírteini og ferilskrár í viðhengi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.  Póst- og 
fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi 
í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema 
umsækjandi ákveði umsókninni skemmri 
gildistíma.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Dóra 
Guðmundsdóttir, mannauðs- og gæðastjóri, 
annadora@pfs.is  í síma 510 1500.

Lögfræðingur hjá PFS
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Ein öflugasta fasteignasala landsins RE/MAX Lind óskar eftir 

að ráða vanan sölumann til starfa.

Á RE/MAX Lind vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar sam-

heldin hóp sem leggur sig fram við að veita viðskiptavinum 

sínum fyrsta flokks þjónustu. 

Við leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð.

Í boði er skemmtilegur vinnustaður og góð vinnuaðstaða.

Hafið samband strax við hannes@remax.is

Sölumaður óskast

 
Prófessor í geðlækningum/
Yfirlæknir í geðlækningum

Samhliða störf við Háskóla Íslands og Landspítala 
Laust er til umsóknar starf prófessors í geðlækningum á fræðasviði geðlækninga við læknadeild HÍ sem er 
samhliða starfi yfirlæknis á geðsviði LSH. Sótt skal um bæði störfin þar sem þau verða veitt einum og sama 
umsækjandanum. Sameiginleg valnefnd HÍ og LSH, sem starfar á grundvelli reglna nr. 385/2003, mun meta 
hæfi umsækjenda og gera tillögu um það hvaða umsækjandi verður fyrir valinu. 

Sjá nánar um menntunar- og hæfniskröfur, starfsskyldur, starfskjör og ráðningarferlið 
á www.starfatorg.is/, www.landspitali.is/Um-LSH/Laus-storf  
og www.hi.is/skolinn/laus_storf 

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst 2011. 
Ráðið verður í störfin samkvæmt nánara samkomulagi þegar störfum nefnda, sem um málið fjalla, er lokið.

Nánari upplýsingar um störfin veita 
Guðmundur Þorgeirsson, forseti læknadeildar HÍ 
í síma 525-4879, netfang: gudmth@landspitali.is, og 
Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri geðsviðs 
LSH í síma 543-4077, netfang: pallmatt@landspitali.is.
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Átt þú heima í framlínunni?

Starfið felst í notendaþjónustu til einstaklinga
og fyrirtækja sem og daglegum rekstri ýmissa kerfa. 

Hæfniskröfur:

Áhugi og þekking á tækni 

Reynsla af þjónustustörfum og rík þjónustulund 

Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

Útsjónarsemi og geta til að finna lausnir á viðfangsefnum 

Æskilegt er að umsækjandi hafi tæknilegar vottanir. Ef ekki er um það 
að ræða er gert ráð fyrir að umsækjandinn öðlist slíkar gráður á fyrstu 
mánuðum í starfi. 

Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Ef þú hefur áhuga og telur þig hafa tilskilda eiginleika skaltu senda 
inn umsókn ásamt ferilskrá á heimasíðu Nýherja,
www.nyherji.is, fyrir 22. ágúst nk.

Nánari upplýsingar um starfið veita

Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri, valka.jonsdottir@nyherji.is
og Gunnar Zoëga, deildarstjóri framlínuþjónustu, gunnar.zoega@nyherji.is

Nýherji hf.    Sími 569 7700    www.nyherji.is

Tæknisvið Nýherja leitar að hressu og metnaðarfullu 
starfsfólki í framlínuþjónustu á frábærum vinnustað.

Nýherji er eitt öflugasta upplýsingatæknifélag landsins. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 
starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð. Starfsfólkið skipar höfuðsess í velgengni Nýherja en við leggjum áherslu á 
að starfsmenn okkar njóti ánægju og velferðar í störfum sínum.  

Nýherji var hástökkvari meðal stærri fyrirtækja í vinnumarkaðskönnun VR árið 2011. 
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun á sviði byggingafræði 
      og iðnmenntun er kostur

•    Reynsla af sambærilegu starfi

•    Reynsla af mati á ástandi og viðhaldsþörf
      fasteigna er æskileg

•    Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Góð samskiptahæfni og sjálfstraust

•    Mjög góð tölvukunnátta

Starfssvið
•    Umsjón með fasteignum Íbúðalánasjóðs

•    Matsgerðir og álitsgerðir 

•    Viðhald og lagfæringar

•    Innri og ytri skýrslugjöf

•    Samskipti við eftirlitsmenn fasteigna
      á landsbyggðinni

•    Þátttaka í þróun verkferla á eignasviði

Umsjónarmaður fasteigna á eignasviði

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun á sviði fjármála

•    Reynsla af sambærilegu starfi

•    Reynsla af tölulegri úrvinnslu

•    Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
      í starfi

•    Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Góð samskiptahæfni og sjálfstraust

Starfssvið
•    Uppgjör og afstemmingar

•    Þekking á fjármálamarkaði

•    Áætlanagerð og kostnaðargreining

•    Skýrslugerð

Sérfræðingur á fjármálasviði

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Menntun sem nýtist í starfi

•    Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Góð samskiptahæfni og sjálfstraust

•    Góð tölvukunnátta, þekking á Navision
      bókhaldskerfi er æskileg

•    Góð enskukunnátta

Starfssvið
•    Móttaka og skráning fullnustueigna

•    Bókhald fullnustueigna

•    Aðstoð við gerð leigusamninga

•    Svörun fyrirspurna og erinda viðskipta-
      vina vegna greiðsluvanda

•    Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

•    Þátttaka í þróun verkferla 

Fulltrúi á eignasviði

Íbúðalánasjóður 
vill ráða öflugt
fólk til starfa

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Upplýsingar veita Inga Steinunn Arnardóttir (inga@hagvangur.is) 
og Rannveig Jóna Haraldsdóttir (rannveig@hagvangur.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst nk.

Bifvélavirki — vélvirki 
eða vanir 

bílaviðgerðamenn 
 

óskast til starfa 
_________________________________________ 

 

Almennar bílaviðgerðir, metanbreytingar og 
viðgerðir á vinnulyftum. 

  

Við leitum að : 
Vandvirkum og duglegum 
einstaklingum sem eru 
tilbúnir að taka þátt í 
öflugu og krefjandi 
starfi.  
 
Aukin Ökuréttindi eru  
kostur. 

Vinnutími: 
Frá kl. 8,00 til 17,00 
alla virka daga 
 
Yfirvinna samkv. 
samkomulagi. 
 
Góð laun í boði fyrir 
góða starfskrafta. 

Áhugasamir hafi samband við okkur í síma 587-5058 eða 
sendi okkur tölvupóst á póstfangið info@bilahlutir.com 

Bílahlutir ehf. - Eldshöfða 4 - 110 Reykjavík 

Viltu tilheyra 
jákvæðri og  
traustri liðsheild?
Sinnum leitar að starfsmanni í heimaþjónustu  
í vesturbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi.

Um er að ræða 100% starf sem aðallega  
er unnið á dagvinnutíma. Starfsmaður  
sinnir umönnun og þrifum, gott að hafa  
bíl til umráða.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf 
sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar:
www.sinnum.is sinnu m



13. ágúst 2011  LAUGARDAGUR8

Óskað er eftir starfsmönnum 
í þvottastöðvar fyrirtækisins 

á Fiskislóð og í Bæjarlind.

Hluti af starfinu felst í samskiptum við viðskiptavini 
og er því nauðsynlegt að umsækjendur tali íslensku, 
séu jákvæðir, þjónustulundaðir, og sjálfstæðir í vinnu-
brögðum.
Leitað er eftir starfsmönnum sem eru eldri en 20 ára og 
eru tilbúnir að  vinna yfirvinnu.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
störfin.
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.lodur.is

Okkur vantar duglegt fólk, 20 ára og eldra 
til framtíðarstarfa í verslunum okkar.

Hæfniskröfur:
 1. Málakunnátta: íslenska, enska, þýska ,franska og norður-  
  landamál.
 2. Stundvísi, góð framkoma, áhugi á vinnunni, ábyrgð og 
  reglusemi.
 3. Reynsla af verslunarstörfum kostur en ekki skilyrði.
 4. Nauðsynlegt að umsækjendur sýni frumkvæði á vinnustað 
  og geti starfað  sjálfstætt.

Umsóknir  og  starfsferilsskrá  skulu sendar á  net-
fangið: gummi1945@gmail.com

The Viking ferðamannaverslun Hafnarstræti 1-3
og Laugavegi 1 og verslunin Vísir Laugavegi 1

Ás vinnustofa
Þroskaþjálfar, spennandi 

störf í boði
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta vinnu með skemmtilegu fólki? 

Þá er þetta starf fyrir þig! 

Dagþjónusta Lyngási
óskar eftir þroskaþjálfum til starfa í heilar stöður og hlutastörf eftir 
hádegi. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi.

Lyngás er staðsett í Safamýri 5 og er opið frá 8.00-16.30 á virkum 
dögum. Þangað sækja þjónustu börn á aldrinum1-6 ára og ungmenni 
frá 16 ára aldri.
Á Lyngási fer fram sérhæfð þjálfun í gegnum leik og starf, s.s. 
þroskaþjálfun, örvun á skynhreyfigetu, atferlisþjálfun og sjúkraþjálfun. 
Áhersla er m.a. lögð á athafnir daglegs lífs, eflingu líkamsvitundar, 
tengsla-, boðskipta- og atferlisþjálfun. Mikið samstarf er við foreldra/
aðstandendur, ráðgjafa og tengslastofnanir. 

Upplýsingar veitir Birna Björnsdóttir forstöðumaður í síma 553-8228 
á virkum dögum. 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með 
umgengni í skólanum á dagvinnutíma. 
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstin-
gastjóra.

Skólameistari
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Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að taka þátt í áframhaldandi 
uppbyggingu öflugrar tækni- og verkfræðideildar. Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og leiðir 
akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir undir rektor og situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ: 
 Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu kröftugrar liðsheildar.
 Doktorspróf á sviði verkfræði eða skyldra greina. 
 Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
 Reynslu af háskólastarfi (kennslu, rannsóknum, stjórnun). 
 Hagnýta reynslu úr atvinnulífi. 
 Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

 
Tækni- og verkfræðideild HR er ein stærsta háskóladeild landsins með tæplega 1000 nemendur og um 50 
akademíska starfsmenn. Háskólinn í Reykjavík útskrifar um 2/3 þeirra sem ljúka tækninámi á háskólastigi á 
Íslandi. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@hr.is), og Þóranna Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrar og stjórnunar (thoranna@hr.is), sími 599 6200.

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á netfangið appl@ru.is, fyrir 15. september 2011. 

Fylgigögn má senda til Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. 
Akademískar deildir skólans 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 skólans eru um 3000 og starfa um 200 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

FORSETI 
TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILDAR

www.hr.is
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 
Kór og Krókur.
Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór í  Kópavogi
Deildarstjóri og leikskólakennara eða annað 
uppeldismenntað starfsfólk.
Nánari upplýsingar gefur Bjarney K. Hlöðversdóttir 
skólastjóri
kor@skolar.is sími 570-4940

Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík
Fagstjóri í hreyfingu og leikskólakennara eða annað 
uppeldismenntað starfsfólk
Nánari upplýsingar gefur Berglind Grétarsdóttir 
skólastjóri
arsól@skolar.is sími 563-7730

  

Hópkaup er fyrirtæki sem vinnur að því að auka viðskipti 

samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð heimsins 

í dag og er Hópkaup stærsta fyrirtækið á sínum vettvangi á 

Íslandi. Vilt þú vera í sigurliðinu?

Áhugasamir sendi umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúa

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúa
Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Nánari upplýsingar veita Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri í síma 410 7904 (baldur.g.jonsson@landsbankinn.is) og Hallgrímur 
Ásgeirsson, forstöðumaður Lögfræðiráðgjafar í síma 410 7707 (hallgrimur.asgeirsson@landsbankinn.is).

Umsókn merkt „Lögfræðingur í Lögfræðiráðgjöf“ fyllist út á vef bankans. 
Vinsamlegast látið staðfest afrit af háskólaprófskírteini og einkunnum fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 23. ágúst nk. 

Lögfræðiráðgjöf
Lögfræðingur
Lögfræðiráðgjöf Landsbankans leitar að lögfræðingi til starfa í höfuðstöðvum 
bankans. Lögfræðiráðgjöf heyrir undir bankastjóra og hefur yfirumsjón með 
lögfræðilegum verkefnum bankans.

Helstu verkefni

 » Lögfræðileg ráðgjöf til bankastjóra, 
framkvæmdastjóra og starfseininga 
bankans

 » Ráðgjöf til dótturfélaga bankans

 » Málflutningur

 » Samskipti við stjórnvöld, þ.m.t. 
ráðuneyti og eftirlitsstofnanir

 » Samstarf við lögmenn utan bankans

 » Skjala- og samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Íslenskt lögfræðipróf (cand. jur. eða 
sambærilegt meistarapróf í lögfræði)

 » Framúrskarandi árangur í 
lögfræðinámi eða í starfi á sviði 
lögfræði

 » Færni í að tjá sig í rituðu máli

 » Frumkvæði og fagmennska í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

 » Færni í samskiptum og þægilegt 
viðmót

Æskilegt

 » Málflutningsréttindi

 » Sérhæfing á sviði fjármunaréttar

 » Færni í að tjá sig í talaðri og ritaðri 
ensku

 » Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
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Laus staða lyfjafræðings 
Ditt Apotek er samstarfsverkefni sjálfstæðra 
apóteka í Noregi þar sem frelsi og valmöguleikar 
eru hafðir að leiðarljósi.
Þrjár keðjur eru nú ríkjandi á norskum lyfjamarkaði 
en Ditt Apotek er eina keðjan þar sem sjálfstæð 
apótek vinna saman að markaðsmálum og eiga 
samstarf um innkaup á vörum og lyfjum.
Fimmtíu og fjögur apótek eiga nú aðild að Ditt 
Apotek keðjunni.

Um Ryfylke Apotek
Ditt Apotek, Ryfylke Apotek, er i eigu Straen 
Sykepleiesenter AS sem er leiðandi í sölu á 
hjúkrunar vörum í Rogalandi.
Straen Sykepleiesenter er í eigu NorEngros Kjosavik 
AS (sem er stór heildsala og þjónustuaðili fyrir 
læknastofur og önnur fyrirtæki). 
Ryfylke Apotek AS var opnað í október 2009 og 
gengur vel.
Við leitum þess vegna að lyfjafræðingi sem getur 
stuðlað enn frekar að því jákvæða orðspori sem 
Ryfylke Apotek nýtur í samfélaginu í dag.
Apótekið er á Rennesøy sem er eyja í um 25 
mínútna keyrslu frá miðbæ Stavanger. 
Sveitarfélagið Rennesøy nær yfir hluta af einstak-
lega fallegum eyjaklasa sem kallast Ryfylke. 
Árið 2011 útnefndu Norðmenn það sem besta 
sveitarfélagið til að búa í.

Afgreiðslutimar
Mánudaga til föstudaga 9:00-16:30
Laugardaga 9:30-14:00

Menntun umsækjanda
Lyfjafræðingur.
Leyfi til að vinna í Noregi er hægt að útvega 
í samvinnu við vinnuveitanda.

Eiginleikar
Við leitum eftir opinni og jákvæðri manneskju með 
getu til að starfa sjálfstætt og í samstarfi við aðra.
Lögð er áhersla á að umsækjandi sé skipulagður og 
hafi góða framkomu og þjónustulund.
Norskunámskeið er hægt að útvega í samvinnu við 
vinnuveitanda.

Við bjóðum
Framtíðarstarf i 100% stöðu.
Ef umsækjandi hefur frekar áhuga á hlutastarfi 
kemur það einnig til greina.
Mjög góð laun i boði.
Tækifæri til að þroskast bæði faglega og 
persónulega.
Spennandi og fjölbreytt starf (við sjáum meðal 
annars um lyfjasendingar og eftirlit).

Umsóknarfrestur
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. september. 
En því fyrr sem umsókn berst því betra. 

Tengiliður
Ásdís María Franklín
00-47- 40 57 45 49 (GSM)
00-47- 51 72 09 90 (Vinnusími)
00-47- 51 11 16 15 (Heimasími)

ryfylke@apotek.no

KRINGLAN · LAUGAVEGUR · 591 5300 · WWW.SKIFAN.IS

SÖLUMENN Í FULLT STARF OG HLUTASTARF

Skífan leitar að opnu og lífsglöðu fólki með áhuga
á tónlist, kvikmyndum og tölvuleikjum.

Skilyrði að viðkomandi hafi góða þjónustulund.
Bæði er um að ræða fullt starf og hlutastörf.

Áhugasamir sendi umsókn á vinna@skifan.is

VIÐMÓTSFORRITARI

Umsóknir sendist á: starf@mentor.is
 fyrir 30.08.2011

Vilt þú starfa með öflugum hópi fólks
og taka þá  í metnaðarfullri uppbyggingu 

á alþjóðlegu fyrirtæki?

Þá eigum við samleið, spennandi ve vangur 
í ölbrey u umhverfi.

Vilt þú taka þá  í að efla menntun í Evrópu?

Menntunar- og hæfniskröfur:
Samskiptahæfni, metnaður og sjálf-
stæð vinnubrögð 

Tölvunarfræði, kerfisfræði eða
sambærileg menntun

Þekking og reynsla af vefstöðlum 
(HTML, CSS, JS, WAI)

Mikill áhugi á nýjustu tækni 
og nytsemi

Þekking og reynsla af ASP.NET og C# 
er kostur

Go  vald á ensku

STARF Í BIRGÐASTJÓRNUN OG  
INNKAUPUM 

Brammer er breskt fyrirtæki og starfar i 15 löndum með um 2500 starfsmenn og hefur starfað 
sl. 4 ár á Íslandi fyrir Alcoa Fjarðaál. Brammer er leiðandi fyrirtæki á Evrópumarkaði, með 
yfir 50 ára reynslu á sviði dreifingar og sölu á varahlutum og rekstrarvöru iðnaðar. Brammer 
er þekkt fyrir hágæða vörur og sveigjanlega þjónustu sniðna að þörfum viðskiptavinarins. 
Brammer starfar á Reyðarfirði og í Reykjavík. 

Brammer óskar eftir að ráða í störf á sviði birgðastjórnunar  
og innkaupa á Reyðarfirði

Starfsvið
• Umsjón með innkaupum og birgðamálum 
• Eftirlit með birgðastöðu og veltuhraða 
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Vinna samkvæmt gæðakerfi fyrirtækisins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
• Þekking á varahlutum og rekstrarvöru iðnaðar er mikill kostur
• Góð enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli er skilyrði
• Góð og yfirgripsmikil tölvukunnátta á Microsoft Office hugbúnað
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Nákvæmni og góðir skipulagshæfileikar eru nauðsynlegir þættir

Við leitum að:
Einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika og drifkraft
Áreiðanlegum, samviskusömum og áhugasömum starfsmanni til framtíðar 

Umsjón með ráðningum hefur Benjamin Cleugh (benjamin.cleugh@brammer.biz) hjá Brammer Reyðarfirði. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. September nk. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á 
tölvupóstfangið benjamin.cleugh@brammer.biz

BRAMMER REYÐARFIRÐI
Hraun 1
730 Reyðarfjörður
www.brammer.biz



LAUGARDAGUR  13. ágúst 2011 11

Carbon Recycling International

Carbon Recycling International (CRI) endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn- eða orkuvera og umbreytir í endurnýjanlegt metanól
eldsneyti sem blanda má út í bensín fyrir óbreytta bíla. Endurvinnsla koltvísýrings dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið
er um þessar mundir að byggja fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við Svartsengi.

Starfslýsing
Yfirmaður framkvæmdasviðs heyrir undir forstjóra. Stafið fellst í áætlanagerð, framkvæmd og 
fullnustu verkefna á Íslandi og erlendis í samræmi við tíma-, fjárhags-, gæða- og öryggisáætlanir.  
Starfið fellst einnig í gerð útboðsgagna, samningagerð, mati á vali tilboða, samhæfingu og 
samskiptum við verktaka, samstarfsfólk og aðra hagsmunaðila í samræmi við gerða samninga.  

Ábyrgðasvið: 
Markmiðasetning og gerð verkefna-, framkvæmda, gæða- og öryggisáætlana. 
Stýring verkefna í samræmi við setta tíma- og fjárhagsáætlun, sem og samningar við verktaka og 
þjónustuaðila. Tryggja góð samskipti og öflugt upplýsingaflæði milli hagsmunaaðila.
Uppbygging teymis samstafs- og þjónustuaðila. Samningaviðræður og samningagerð. Þátttaka í 
viðskiptaþróun og stefnumótun innan fyrirtækisins. 

Hæfisskilyrði: 
Meistaragráða í verkfræði frá viðurkenndum háskóla.
7-10 ára reynsla í verkefnastjórnun í orkufrekum iðnaði eða við stórframkvæmdir.
Nákvæmni, öguð og vönduð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti. 

Yfirmaður framkvæmdasviðs

Félagsráðgjafi

Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalar-
ness, óskar eftir félagsráðgjafa til starfa. Um er að 
ræða 70% starf tímabundið til eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Verkefnin taka til almennrar félagsþjónustu við full-
orðna einstaklinga, samkvæmt lögum um félags-
þjónustu sveitarfélaga. Þátttaka í átaksverkefn-
um, s.s. Grettistaki og Karlasmiðju. Þverfaglegt 
samstarf innan þjónustumiðstöðvarinnar og með 
samstarfsstofnunum.

Hæfniskröfur 
Starfsréttindi í félagsráðgjöf.
Þekking og reynsla af starfi félagsráðgjafar 
æskileg.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Lipurð í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykja-
víkur og Félagsráðgjafafélags Íslands. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Helgi H Viborg í síma 
411-1400 eða með því að senda fyrirspurnir á 
helgi.viborg@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 27. ágúst n.k.

Velferðarsvið

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Vefdeild
Hugbúnaðarsérfræðingur
Vefdeild Landsbankans er í senn krefjandi og skemmtilegur vinnustaður sem sinnir 
áhugaverðum verkefnum fyrir öll svið bankans. Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri 
til þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir hugbúnaðarsérfræðing sem vill bætast í 
öflugan hóp starfsmanna í margverðlaunaðri vefdeild.

Helstu verkefni

 » Nýsmíði og þróun á ytri og innri 
vefsvæðum bankans

 » Nýsmíði og þróun vefsvæða 
dótturfélaga

 » Nýsmíði og þróun fyrir farsíma  
og spjaldtölvur

 » Forritun skjálausna

 » Þátttaka í mótun á leiðandi lausnum 
fyrir bankageirann

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun á sviði tölvunar- 
fræði, verkfræði, stærðfræði eða 
sambærileg starfsreynsla

 » Reynsla af .NET og gott vald  
á ASP.NET og C#

 » Þekking á Javascript (jQuery og AJAX)

 » Þekking á MSSQL gagnagrunnum

 » Hæfni til að tileinka sér nýjungar 
hratt og vel

 » Frumkvæði, samviskusemi, vönduð 
vinnubrögð og færni í samskiptum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Snæbjörn 
Konráðsson, forstöðumaður Vefdeildar, 
í síma 410 7079 (snaebjornk@
landsbankinn.is) og Berglind 
Ingvarsdóttir hjá Mannauði í síma  
410 7914 (berglindi@landsbankinn.is)

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Vefdeild“ 
fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með  
23. ágúst nk.
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Hótel 1919      Pósthússtræti 2    101 Reykjavík  

1919
R E STAU R A N T
AND LOUNGE

REKSTRAR-
AÐILAR
Hótel 1919, sem staðsett er í hjarta Reykjavíkur, 
hefur verið kosið besta hótel landsins undan-
farin 3 ár og er jafnframt eitt hið glæsilegasta.

Óskað er eftir traustum aðilum til að leigja 
og reka veitingastað hótelsins.  

Veitingareksturinn felur í sér:
· Morgunverð fyrir gesti hótelsins, hádegisverð 
  og kvöldverð.
· Rekstur á bar hótelsins og herbergisþjónustu.

Öll þjónusta á hótelinu þarf að uppfylla gæða- 
og þjónustustaðla Radisson hótelkeðjunnar.

Lysthafendur sendi upplýsingar til kristin@
primeragroup.com, með upplýsingum um 
reynslu og bakgrunn. 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Veitingastaðurinn 1919

.
Þar er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum
skóladegi 6-9 ára barna lýkur.

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ
 
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla  

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla  
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  

Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN 
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

Lögfræðingar

Helstu verkefni:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
 borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja
 Reykjavíkurborgar
• Undirbúningur dómsmála
• Meðferð stjórnsýslukæra
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn 
 Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættspróf eða meistaragráða í lögfræði 
• Málflutningsréttindi æskileg 
• Færni til framsetningar máls í ræðu og riti  
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð 
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Lipurð og færni í samskiptum

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
stéttarfélag lögfræðinga.

Borgarlögmaður óskar eftir að ráða lögfræðinga til starfa hjá embættinu.

Nánari upplýsingar veitir Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður, í síma 411 4100 eða í gegnum tölvupóstfangið 
kristbjorg.stephensen@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 26. ágúst n.k. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Borgarlögmaður

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu 
á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsmanna. 

Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar starfa fimm lögmenn.

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Læknir og hjúkrunarfræðingur óskast 
við Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Læknir:
Læknir óskast til starfa við Heilsustofnun NLFÍ, æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf 1. september.
Starfsemin á Heilsustofnun nær yfir breitt svið 
endurhæfingar og heilsueflingar og nýtist margskonar 
sérmenntun lækna til starfsins.
Fríar ferðir til og frá Reykjavík (Rauðavatn) en bíll á 
vegum HNLFÍ ekur starfsmönnum á höfuðborgar-
svæðinu til og frá vinnu.
Nánari upplýsingar fást hjá Ólafi Sigurðssyni 
framkvæmdastjóra, olafur@hnlfi.is  sími 896 5557

Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur óskast í vaktavinnu. Starfshlutfall er 
samkomulagsatriði.
Nánari upplýsingar veita: Magna F. Birnir hjúkrunar-
forstjóri, magna@hnlfi.is sími 
860 6521og Valdís Brynjólfsdóttir hjúkrunardeildarstjóri 
valdis@hnlfi.is, sími 861 9657.

HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu á 
að auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsu-
vernd í umræðu og verkum. HNLFÍ forðast kennisetnin-
gar sem ekki standast vísindalega gagnrýni.  

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst Umsóknir með 
ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.
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Styrkir úr Æskulýðssjóði
   
Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti auglýsir 
eftir umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði sem 
starfar samkvæmt lögum nr. 70/2007 og reglum nr. 
60/2008. 

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin verkefni 
á vegum æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka:
1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og
  ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra. 
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og
 sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni. 
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og
  æskulýðssamtaka. 

Við úthlutun úr Æskulýðssjóði fyrir árið 2011 verð-
ur lögð áhersla á umsóknir frá æskulýðsfélögum 
og æskulýðssamtökum um verkefni er fjalla um 
mannréttindafræðslu og lýðræðislega þátttöku ung-
menna í samfélaginu svo og samstarfsverkefni æsku-
lýðsfélaga og æskulýðssamtaka.

Hvorki er heimilt að styrkja árvissa né fasta viðburði í 
félagsstarfi svo sem þing, mót eða þess háttar viðburði 
né ferðir hópa.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum er 
gert að sækja um á rafrænu formi á umsóknavef 
Stjórnarráðsins á vefslóðinni http://umsokn.stjr.is
Nánari upplýsingar má sjá á vef mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytis, www. menntamálaráðuneyti.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2011 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
10. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 27
mánudaginn 22. ágúst 2011 kl. 17:00.
      (Gengið inn Grafarvogs megin)

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.fsraf.is
eða í  síma 580 5252 

Félagsstarf aldraðra – Veitingaeldhús
Við óskum eftir að ráða starfsmann í 60% starf til að sjá um 
kaffi og útbúa meðlæti fyrir félagsstarf og dagvist aldraðra 
á Skólabraut 5 á Seltjarnarnesi. Í boði er góð vinnuaðstaða 
og notalegt starfsumhverfi. Leitað er að hugmyndaríkum og 
röskum starfsmanni með reynslu af bakstri og gerð brauðrétta.  
Þarf að hafa góða þjónustulund.

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigríður Karvelsdóttir í 
símum 5959148, 8229112, sigridurka@seltjarnarnes.is og 
Snorri Aðalsteinsson í símum 5959100,  8972079, snorri@
seltjarnarnes.is

Félagsmálastjóri Seltjarnarnesbæjar

www.seltjarnarnes.is

Ertu í hljóði?
Starfar þú við upptökur,
hljóðvinnslu eða mögnun
og hefur gert í nokkur ár?

Kynningarfundur um raunfærnimat í
hljóðvinnslu verður haldin á Stórhöfða 27
þriðjudaginn 23. ágúst 2011 kl. 17:00.
(Gengið inn Grafarvogs megin)

Markmið með raunfærnimatinu er að
meta færni í hljóðvinnslu og gefa út
staðfestingu á henni.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á
heimasíðu Fræðsluskrifstofu
rafiðnaðarins www.fsraf.is

eða í síma 580 5252

Viðskiptatækifæri
 Af sérstökum ástæðum eru 2 flott vöruumboð 

til sölu með lager.
Hentar einstaklingi sem vill starfa sjálfstætt eða sem 

viðbót í starfandi heildsölu.
Áhugasamir sendið tölvupóst á: vtf@visir.is

Laust starf við Borgarholtsskóla

Borgarholtsskóli auglýsir eftir 
tækjaverði á margmiðlunar- og 

kvikmyndasviði. 
Um 50% starf er að ræða.

Ráðning í ofangreind starf er frá 20.08  2011 og eru
laun skv. kjarasamningi SFR og stofnanasamningi 
BHS. Ekki þarf að sækja um á sérstökum 
eyðublöðum en í umsókn skal gera grein fyrir 
menntun og fyrri störfum.

Upplýsingar um störfin veita skólameistari, aðstoðar-
skólameistari, svo og kennslustjóri í síma 535 
1700. Umsóknir berist Bryndísi Sigurjónsdóttur, 
skólameistara, Borgarholtsskóla við Mosaveg, 112 
Reykjavík, ekki síðar en 15. ágúst 2011. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Upplýsingar um skólann eru á www.bhs.is

Skólameistari

Atvinna Styrkir Tilkynningar

Námskeið

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

sími: 511 1144
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Þarftu að selja eða kaupa ?
Viltu frítt söluverðmat? 

Hafðu samband

 862 8110
Erna Svala Gunnarsdóttir

Sölufulltrúi

erna@remax.is

Sími: 862 8110

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

 Laugarásvegur - stórglæsilegt

Stórglæsilegt 380 fm hús teiknað 
af Sigvalda Thorðarsyni arkitekt. 
Húsið stendur neðan við götu 
með sólríkum suðurgarði og 
hefur nánast verið endurbyggt 
frá grunni á s.l. fjórum árum á mjög smekklegan og vandaðan hátt.  
Eignin er óvenju vönduð og má sjá að ekkert hefur verið sparað 
við endurnýjun og breytingar. 6396

Óðinsgötu 4 - Sími 570 4500
 www.fastmark.is

Síðumúla 21 - 108 Reykjavík 
www.eignamidlun.is - Sími 588 9090

Aflagrandi 26 107 Reykjavík
Glæsilegt 190 m2 endaraðhús
5 svefnherbergi og stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is  sími 899 1178

v. 57,9 millj

OPIÐ HÚS
kl. 17:30-18:00

miðvikudaginn 17. ágúst

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 897 8266

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

veinn Eyland Garðarsson, 
öggiltur fasteignasali 
mi 690 0820 sveinn@landmark.is

Hafðu samband
Sv
Lö
Sí

HaaHaa

mi 690 0820 sveSím

Erum með ákveðinn kaupanda að rað, par eða einbýlishúsi 
í Grafarvogi  (helst í Víkur, Borga-, Staðar- eða Rimahverfi)
Húsið þarf að hafa a.m.k kosti 4.svefnherbergi 
og 180 fm að stærð. 
Verð allt að 65 millj.
Uppl. veita: 

SÉRBÝLI Í GRAFARVOGI
- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Bíldsfell 3, sumarhús 801 Selfoss

Eigandinn tekur á móti gestum 
Þórarinn gsm. 820-6830

OPIÐ HÚS Á MORGUN

sunnudaginn 14. ágúst
frá kl. 12:00 til 16:00

Húsið er á 1,0 ha eignalóð númer 3 á skipulögðu sumarhúsa-
svæði úr jörðinni Bíldsfell í Grímsnes-og Grafningshreppi.
Glæsilegt útsýni og einstök staðsetning.

- með þér alla leið -

569-7000  Síðumúli 13  www.miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Háalind 2 201 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is  sími 899 1178

OPIÐ HÚS 

Mjög vel skipulagt parhús 207 m2 á tveimur hæðum

Frábær staður, Fallegt útsýni, Góðir sólpallar

4 svefnherbergi og innbygður bílskúr

kl. 18:30-19:00
miðvikudaginn 17. ágúst

v. 53,9 millj

Fasteignir

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali
Gústaf Adolf Björnsson lögg. fasteignasali 895-7205

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
MENNING

 
 
• Kjallari 223 m2  
• Jarðhæð 636 m2  
      verslunarhúsnæði 
 
 
Frábær staðsetning miðsvæðis, 
góð aðkoma og næg bílastæði. 
 
Mögulegt að skipta í minni  
leigubil.  
 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Birgir Guðmundsson s. 824 8446 
Netfang: birgir@reginnehf.is 

Til leigu Suðurlandsbraut 30 – laus strax 

www.reginnehf.is   



Gunnar Sverrir

862 2001
Ástþór Reynir

899 6753

Berjavellir 2
221 Hafnarfjörður
Auðveld kaup!! 3ja herbergja íbúð.

Stærð: 78,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 17.000.000

Verð: 21.900.000
Yfirtaka!! Falleg 78,8 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu.
Sérinngangur af svölum. Forstofa með skápum, flísar á gólfi. Hol/gangur með parket á gólfi. Eldhús
með viðarinnréttingu, flísar á gólfi. Stofa með parket á gólfi, útgengt á suð/vestur svalir. Tvö
svefnherbergi með parket gólfum, skápar í báðum. Baðherbergi með viðarinnréttingu, baðkar og
sturtuklefi, flísum á gólfi og veggjum, baðkar, innrétting. Þvottahús með innréttingu, flísar á gólfi. sér
geymsla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Hlégerði 33
200 Kópavogur
Gott einbýli með auka íbúð

Stærð: 211,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Fasteignamat: 36.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 53.900.000

Fallegt  einbýlishús  í  Hlégerði  í  Vesturbæ Kópavogs.  Stærð  húss:145,8  fm,  bílskúr:  66,0  fm,  alls   211,8  fm.
Neðri  hæð:  Anddyri,  hol,  stofa  -  borðstofa,  eldhús  með  góðum  borðkrók,  snyrting  og  þvottahús,  einnig
herbergi sem er opið að stofu í dag. Efri hæð:3 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og góð geymsla. Bílskúr
er rúmgóður og búið er að gera ca. 26 fm. stúdíóíbúð í hluta bílskúrsins. Nánari lýsing: Anddyri flísalagt, þar
tekur við parketlagt hol, gangur og stofa. Fallegt baðherbergi, flísalagt. Opið rými innaf stofu sem hægt er að
stúka af sem herbergi. Eldhús rúmgott með vönduðum innréttingum og góðum borðkrók. Gengið er uppá efri
hæð  og  inní  þvottahús  úr  anddyri.  Stigi  og  gangur  uppá  efri  hæð  eru  teppalagðir  með  nýu  cesal  teppi.
Rúmgott hjónaherbergi parketlagt með góðum skápum. Stórt herbergi  með skápum. Annað rúmgott herbergi
á  móti  stigapalli.  Baðherbergi  á  efrihæð  flísalagt.  Og  einnig  er  þar  rúmgóð  geymsla.  Stofa,  hol,  þvottahús,
stigagangur og gangur á efri hæð nýmálað, nýtt teppi á stiga og einnig hefur þak verið endurnýjað. Garðurinn
stór, sólríkur og vel hirtur snýr í suð-vestur, með lýsingu í beðum.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.00 - 18.30

899 6753

8622001

Þinghólsbraut 24
200 Kópavogur
Einbýli með útleigu-möguleika. 

Stærð: 196 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1956

Fasteignamat: 41.050.000

Verð: 45.900.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Einbýli  með mikla möguleika á vinsælum stað í  Kópavogi.  Um er að ræða alls
196 fm einbýli á tveimur hæðum með sérstæðum tvöföldum bílskúr (72 fm) sem er í dag nýttur sem 2 íbúðir,
húsið er á stórri lóð. Bílskúrarnir voru byggðir 2006 ásamt því var lóðin tekin á sama tíma að mestum hluta,
steyptir  stoðveggir bílaplan hellulagt með lýsingu ásamt grjóthleðslu við lóðarmörk.  Í  dag er húsið nýtt  sem
tvær íbúðir önnur er 64,9 fm ásamt 36 fm bilskúr samtals 100,9 fm og er á fyrstu hæð og er hún 3 herbergja
og með útgengt á góðan pall með skjólgirðingu. Á efri hæð er einnig 3 herbergja íbúð sem er skráð 59,1 fm
ásamt  36  fm  bilskúr  samtals  95,1  fm  Lóðin  er  825   fm.  Stutt  er  í  flest  alla  þjónustu  sundlaug,  skóla  og
leikskóla. Um er að ræða hús með mikla möguleika, leigu tekjur í dag eru rúmar 230.000 krónur á mánuði fyrir
íbúðina á efrihæð og bilskúrana 2.
Á eigninni hvíla lán að upphæð c. 38.000.000.-m

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

8622001

Ystasel 25
109 Reykjavík
Fallegt og mikið endurnýjað

Stærð: 270,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Fasteignamat: 42.050.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í Seljahverfinu. Eignin hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. Húsið
er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Fjölskylduvænt  hús  með  m.a.  5-6
svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl. Húsið er skráð í FMR 270,1 fm
og að auki  ca 30 fm á neðri  hæð sem eru  óskráðir.  Komið er  inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Á
forstofu og holi  er  granít  á gólfi.  Eldhúsið er  rúmgott  með vönduðum eldhústækjum. Úr holi  er  gengið inn á
flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari,  útgengi er út á pall  frá baðherbergi. Stofan er
björt og rúmgóð með arni parketlögð með gegnheilum Aski á gólfum, gengið er út á stórar svalir úr stofu. Í dag
eru 2 svefnherbergi á efri hæð. Úr holi er gengið niður á neðri hæð húsins sem skiptist í 2 barnaherbergi, stórt
hjónaherbergi,  leikherbergi,  þvottahús  og  baðherbergi  með  gufubaði.  Bílskúr  er  flísalagður  með  stórri
innkeyrslu hurð. Harðviðspallur er fyrir framan húsið, lóðin var tekinn í gegn að öllu leiti fyrir 2 árum. Húsið er
staðsett neðst í Seljahverfi á mjög barnvænum stað.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 19.30 - 20.00

899 6753

8622001

Sumarhús
801 Selfoss
Vönduð íslensk sumarhús

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2011

Fasteignamat: 0

Verð: 4.600.000

OPIÐ  HÚS  SUNNUDAGINN  14.  ÁGÚST  KL.  14  -  15  Í  HÚS  Í  BYGGINGU  AÐ  KERSHOLTI  RÉTT  FYRIR
UTAN SELFOSS, RÉTT ÁÐUR EN KOMIÐ ER AÐ SKEIÐAAFLEGGJARA. **LÆKKAÐ VERÐ**
Hér  er  sýnt  54  fm  hús,  auk  hugsanlegs  svefnlofts,  til  flutnings.  Þetta  er  íslensk  framleiðsla  á  einstaklega
hagstæðu verði. Eignin telur 2 herbergi, forstofu, baðherbergi ásamt alrými sem er eldhús, stofa og borðstofa,
auk svefnlofts. Fleiri  möguleikar á stærðum, útfærslum og byggingarstigum. Nokkrar staðlaðar teikningar og
stærðir í boði.
Nánari  lýsing:  Húsið  er  klætt  viðhaldsfrírri  álbáru  klæðningu  og  dökkri  viðar  klæðningu.  Upptekin  loft  eru  í
stofunni  með  panilklæðningu,  útveggir  og  milliveggir  eru  klæddir  með  panilklæðningu.  Herbergi  og  hol  eru
með niðurtekin loft en lofthæðin er 2,45. Hægt er að ganga út á pall frá forstofu,stofu og baði. Fullbúið hús er
án  gólfefna,  raf-  og  pípulagna  en  með  klæddum  veggjum,  hurðum  og  innréttingum.  Um  er  að  ræða
heilsárshús, sem er tilbúið til flutnings. Bústaðurinn er byggður í Reykjavík.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Auður Sigríður
Sölufulltrúi

audur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudag 14 ágúst kl 14.00 -15.00

899 6753

824 7772



Með lykilinn
að þínu heimili

Langalína 2
210 Garðabær

Glæsileg penhouse íbúð

Stærð: 187,6  fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2008
Fasteignamat: 20.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000

Hörður  og  Hannes  kynna:  Eina  glæsilegustu  penthouse  íbúð  landsins  við
Löngulínu í Garðabæ með.
Fjögurra  metra  lofthæð  og  lyftan  gengur  alla  leið  upp  í  íbúðina  með
mynddyrasíma. Halogenlýsing ofl.
Íbúðin  er  fallega  hönnuð  af  Rut  Káradóttur  innanhúsarkitekt.Sérsmíðaðar
innréttingar  frá  Smíðaþjónustunni.   Mikil  lofthæð,  smekklega  hönnuð  lýsing
frá Lumex og sérhannað loft setja skemmitlegan blæ á þessa íbúð.
Glæsilegt útsýni til allra átta, tvennar útsýnissvalir samtals 120 fm gerir þessa
íbúð  einstaka.  Nánari  lýsing.  Sérhannaður  járnstigi  frá  Iess  Járngallerí  með
stálhandriði  frá  forstofu  upp  á  aðalhæðina.   Stiginn  er  flíslagður  ljósgráum
steinflísum.  Góður fataskápur úr dökk bæsaðri eik er í forstofu.  Lyfta gengur
beint upp í íbúð og er aðeins fyrir eigendur íbúðarinnar.  Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar. Næsturlýsing er í stokk við gólf eftir allri  suðurhlið íbúðarinnar.
Halogenlýsing  er  í  loftum   Tvö  bílastæði  fylgja  íbúðinni  í  bílageymslu.

Lind

Hörður Sverrisson
Lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Hannes
Steindórsson

Sölufulltrúi
hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn 14. ágúst 2011 kl 18-18:30
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Tröllhólar 5
800 Selfoss
Bókið skoðun í S:694-9999 

Stærð: 180 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 25.850.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
*** FÆST GEGN YFIRTÖKU LÁNA CA 29 MILLJ. AUK SÖLUKOSTNAÐAR ***
Fallegt einbýli með bílskúr innst í botnlanga.  Húsið er timburhús með liggjandi viðarklæðningu. Garður
er gróinn. Góður pallur, útgengt úr stofu. Gólfefni eru parket og flísar.  Innrétting í eldhúsi er Adel
kirsuberja innrétting með eyju og Görenje tækjum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með hornbaðkari
og sturtu. fjögur svefnherbergi og eitt fataherbergi á gangi.  Flott eign þar sem smá frágangur er eftir en
auðveld kaup.

Bær

Snorri
Lögg. fasteignasali

Magnús Ninni
Sölufulltrúi

ss@remax.is

maggi@remax.is

YFIRTAKA CA 29 MILLJ. AUK SÖLUKOSTN.

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is
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6949999

Suðurgata 80
220 Hafnarfjörður
Sérhæð með bílskúr

Stærð: 176,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1982

Fasteignamat: 26.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
***ÁHVÍLANDI CA 25,4 MILLJÓNIR FRÁ LANDSBANKANUM Á 4,15% VÖXTUM***
RE/MAX Senter kynnir mjög fallega 143,9 fm efri sérhæð í fjórbýli auk 21,7 fm bílskúrs með 10,8 fm
geymslu. Hæðin skiptist í: forstofu á neðri hæð og stigagang þaðan upp í íbúðina, eldhús, stofu með
svölum sem snúa til suðvesturs, gestasnyrting, borðstofu, þrjú svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi
með baðkari og steyptum sturtuklefa. Yfir hæðinni er að auki ca 70 fm ris sem er ekki skráð í
fermetratölu eignarinnar.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is
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Perlukór 1A
203 Kópavogur
Jarðhæð með sérinngangi og sólpall

Stærð: 98,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 18.650.000

Verð: 26.900.000
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngang og sólríkri, afgirtri verönd í nýlegu fjölbýli.Íbúðin skiptist í
flísalagða forstofu með góðu skápaplássi, tvö rúmgóð svefnherbergi með góðum skápum og parket á
gólfum, flísalagt baðherbergi með sturtubaðkari og góðri innréttingu, flísalagt þvottahús, eldhús með
fallegum innréttingum og stofu með útgengi á sólríka hellulagða verönd.Allar innréttingar og tæki eru
vönduð.Umhverfið er mjög barnvænt með leiktækjum á lóð og berjaling í nokkurra metra fjarlægð frá
húsinu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 18.00-18.30

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