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

DUGLEGUM STARFSMANNI Í DAGVINNU
Starfssvið: þjónusta, vinnutími: ca 11-17

DUGLEGUM STARFSMANNI Í VAKTAVINNU 
Starfssvið: grill og aðstoð í eldhúsi 

Saffran is looking for a 
HARD-WORKING ASSISTANT IN KITCHEN 

Við óskum eftir:

Áhugasamir sendi 
inn umsókn á 

adam@saffran.is

Herrafataverslun Birgis
Fákafen 11 , Sími 553 1170

Herrafataverslun Birgis óskar 
eftir starfsmanni við sölu og 

þjónustu í verslun.

Reynsla æskileg. Ekki yngri en 23 ára.
Upplýsingar á staðnum

Kór Breiðholtskirkju auglýsir eftir 
góðu söngfóki.  

Æfingar fara fram á miðvikudagskvöldum  frá kl. 19:30 til 21:30. 
Áhugasamir hafi samband við organista og kórstjóra Breiðholts-
kirkju, Örn Magnússon,  í síma 862 3119 eða með tölvupósti á 
omag@ismennt.is.  Spennandi verkefni framundan.

BREIÐHOLTSKIRKJA
Þangbakka 5,  
109 Reykjavík

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Hugbúnaðarprófanir

 Linux sérfræðingar

.NET og C# forritun

Viðskiptagreind (BI)

Vefforritun

Hugbúnaðarsérfræðingar

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Borgun er fram sækið fjár mála fyrir tæki sem sér hæfir sig í öruggri greiðslu-
miðlun. Við leitum að kraftmiklum og drífandi einstaklingum til starfa. 

AUÐVELDAR VIÐSKIPTI

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Anna Rut Þráinsdóttir starfsmannastjóri 
(art@borgun.is) í síma 560 1579. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu okkar 
www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til 
og með 8. september næstkomandi.

Starfseminni má skipta í þrjú meginsvið, 
Fyrirtækjasvið sem býður innlendum 
fyrirtækjum heildarþjónustu í færsluhirðingu, 
Alþjóðasvið sem býður erlendum fyrirtækjum 
færsluhirðingarþjónustu og Útgáfusvið sem 
annast þjónustu og ráðgjöf við kortaútgefendur 
vegna útgáfu greiðslukorta.

Störf í boði 
hjá Borgun

Umsjónarmaður fasteigna

Við leitum að skipulögðum og verkefnadrifnum 
einstaklingi í starf umsjónarmanns fasteigna. 
Starfið felur í sér umsjón og viðhald eigna ásamt 
verkstjórn smærri verkefna. 

Helstu verkefni:
 Umsjón og viðhald fasteigna
 Umsjón og viðhald bifreiða 
 Lagerstjórn og innkaup 
 Samskipti við birgja og verktaka 
 Verkstjórn smærri verkefna 
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntun og hæfniskröfur:
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
 Reynsla af því að leiða teymi í verkefnavinnu 
 Mikil skipulagshæfni og hæfni í mannlegum 

samskiptum 
 Góð almenn tölvukunnátta

Aðstoðarmaður í eldhúsi

Leitað er að jákvæðum og þjónustulunduðum 
aðstoðarmanni í mötuneyti Borgunar. Í mötu-
neytinu er boðið upp á bæði heitar máltíðir og 
kalt borð. Áhersla er lögð á hollustu, fjölbreytni 
og léttan mat. Vinnutími er milli 9:00 og 15:00.

Helstu verkefni:
 Aðstoðar matráð við eldamennsku
 Frágangur og þrif í eldhúsi
 Umsjón með salatbar
 Umsjón með aðstöðu fyrir ávexti 

og kaffiveitingar
 Fundarþjónusta
 Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
 Reynsla af störfum í mötuneyti
 Skipulagshæfni og hæfni í mannlegum 

samskiptum
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ENDURVINNSLAN LEITAR AÐ 
duglegu og skemmtilegu fólki 
í lager- og afgreiðslustörf 
í móttökustöðinni Knarrarvogi.

Umsóknir skulu berast fyrir 6. sept. á ha@evhf.is

LAGER- OG 
AFGREIÐSLUSTÖRF

Dvalarheimili Aldraðra Suðurnesjum D.S.
Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði / Hjúkrunarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Garðvangur
Hjúkrunarfræðingar

Okkur bráðvantar áhugasama hjúkrunarfræðinga hið 
fyrsta, til starfa við öldrunarhjúkrun á Hjúkrunarheimilinu 
Garðvangi Garði, um er að ræða 3 stöður, hvora um sig 
70 -80 %. Almennt er unnið á tvískiptum vöktum, um 
framtíðarstörf er að ræða.

Fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá og yfirliti um 
meðmælendur skulu berast til:

Aðalheiðar Valgeirsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar 
D.S. Garðbraut 85 250 Garði, eða með tölvupósti á 
netfangið heida@ds.is

Einnig m.t.t. fyrirspurna er bent á staðgengil deildarstjóra 
Garðvangi, Helgu Hjálmarsdóttur í síma 422-7400

S: 511 1144

Rekstrarvörur
réþðemanniv-

Heilsuvernd óskar eftir hjúkrunarfræðingi til starfa. 
Starfið felur m.a. í sér heilbrigðisráðgjöf til 
einstaklinga, heilsufarsskoðanir, fræðslu og 
þátttöku í öðrum verkefnum. Starfshlutfall 50%. 
Nánari upplýsingar og móttöku umsókna veitir 
Fríður Brandsdóttir, aðst.framkvstj.; fridur@hv.is. 

Heilsuvernd • Álfheimar 74 (Glæsibæ) • 104 Rvk• Sími 510 6500 • www.hv.is 

Hjúkrunarfræðingur 
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Icelandair leitar að framúrskarandi liðsmanni til starfa sem framkvæmdastjóri 
tækniþjónustu Icelandair – Icelandair Technical Services, ITS á Keflavíkurflugvelli. 
Tækniþjónustan annast tæknistjórn og viðhald flugvéla hérlendis og erlendis, 
veitir hágæðaþjónustu í viðhaldsstöð á Keflavíkurflugvelli og uppfyllir öll skilyrði 
Flugmálastjórnar Íslands auk fjölda erlendra flugmálayfirvalda. 
Mikill vöxtur hefur verið í starfseminni hér á landi og erlendis á undanförnum árum. 
Um 300 starfsmenn starfa hjá tækniþjónustunni. 

STARFSSVIÐ:

I Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri ITS
I Fagleg ábyrgð á tæknirekstri Icelandair 
I Ábyrgð á veittri þjónustu innan Icelandair og til annarra flugfélaga
I Stefnumótun ásamt öðrum stjórnendum Icelandair

HÆFNISKRÖFUR:

I Háskólapróf í verkfræði eða sambærileg menntun
I Öflug fjármálaþekking
I Mikil reynsla af rekstri og stjórnun
I Reynsla af tæknirekstri flugrekenda og/eða rekstri viðhaldsstöðvar 
 fyrir flugvélar er mikilvæg
I Góð þekking á reglugerðum sem snúa að tæknistjórn og viðhaldi flugvéla
I Reynsla af stefnumótun og gæðastjórnun
I Mjög góð tungumálakunnátta

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í mjög öflugt og krefjandi starf 
í góðu starfsumhverfi. Liðsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika 
sem vill vinna sem hluti af liðsheild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. 
Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fyrirspurnum svara:

Svali H. Björgvinsson I sími 5050 300 I svali@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I sími 5050 155 I stina@icelandair.is 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 4. september 2011.
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FRAMKVÆMDASTJÓRI ITS 
– VP ICELANDAIR TECHNICAL SERVICES
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Evrópa unga fólksins leitar e ir kra miklum      
einstakling l að sinna ölbrey u og áhugaverðu 

starfi verkefnastjóra.  

Starfið felur í sér umsjón með hluta Ungmenna-
áætlunar ESB, Evrópu unga fólksins. Viðkomandi 
þarf að geta unnið ölbrey  skrifstofustörf ásamt 
því að eiga auðvelt með samskip , sérstaklega við 
ungt fólk.  

Umsóknum ásamt ferilsskrá þarf að skila á 
ne angið: anna@euf.is eða á  skrifstofu Evrópu 
unga fólksins, Sigtúni 42.                
Umsóknarfrestur er l 7. september 2011.  

Hæfniskröfur: 

- Háskólamenntun sem ný st í starfi æskileg 
- Reynsla af starfi í æskulýðsmálum æskileg 
- Mjög góð enskukunná a nauðsynleg - önnur 
tungumál kostur 
- Góð þekking á helstu tölvuforritum nauðsynleg 

Vantar vana járniðnaðarmenn 
í smiðju á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar í síma 891-8380 og 893-5990

www.kaffitar.is

-leggur heiminn að vörum þér

Við leitum að kröftugu og skemmtilegu fólki til starfa á 
kaffihús Kaffitárs í Reykjavík.

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.
Starfssvið:
Sala á úrvalskaffi, kaffivörum og meðlæti.
Hæfniskröfur:
Við leitum að áhugasömum og þjónustljúfum einstak-
lingum. Starfsmenn munu fá ómetanlega starfsþjálfun og 
kennslu í fagi kaffibarþjónsins.

Umsóknum má skila með tölvupósti á lilja@kaffitar.is eða 
á kaffihús Kaffitárs. Frekari upplýsingar veitir Lilja 
Pétursdóttir í síma 696-8805.

 Forritari 
Háskóli Íslands óskar eftir að ráða forritara
Um er að ræða starf forritara fyrir innri vef Háskóla Íslands sem gengur undir nafninu „UGLA“.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið.

Reiknistofnun býður góða vinnuaðstöðu við Sturlugötu, gott mötuneyti og gefandi starfsumhverfi.

Leitað er að áhugasömum einstaklingi með reynslu af forritun í PHP eða sambærilegu máli. 
Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun er kostur. 
Mögulegt er að nýr starfsmaður geti sinnt starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Umsóknarfrestur er til 12. september nk.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar Stefán Ragnarsson, 
deildarstjóri hugbúnaðarþróunar hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands, 
sími 525 4221, netfang ragnarst@hi.is.
Sjá nánar á www.starfatorg.is/ og www.hi.is/skolinn/lausstorf
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Hótel Rangá auglýsir eftir matreiðslumönnum 
og nemum sem geta hafið störf 1 sept. 

Gisting í boði og góð laun. 
Áhugasamir hafið samband við Harald í eldhus@hotelranga.com

Neytendasvið er eitt af meginafkomusviðum Skeljungs. Framkvæmdastjóri ber 
ábyrgð á rekstri bensínstöðva, þvottastöðva og smurstöðva. Á neytendasviði eru 
nær 200 starfsmenn um allt land.

Helstu verkefni:

• Fjárhagsleg og rekstrarleg ábyrgð á öllum 
bensín-, þvotta- og smurstöðvum félagsins.

• Mótun á stefnu og sýn sviðsins.

• Greining á þörfum markaðar.

• Ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins.

Menntun og hæfniskröfur:

• Háskólapróf.

• Stjórnunarreynsla nauðsynleg.

• Frumkvæði, forystuhæfileikar og lipurð 
í mannlegum samskiptum.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf sendist til Mannauðssviðs Skeljungs hf.  
Hólmaslóð 8, 105 Reykjavík, eða til starf@skeljungur.is merkt Framkvæmdastjóri fyrir 4. september nk.

Hjá Skeljungi starfa um 300 manns á Shell, Stöðinni 

og Orkunni, við eldsneytisdreifingu í Örfirisey, á 

Reykjavíkurflugvelli, víða á landsbyggðinni og í 

aðalstöðvum félagsins að Hólmaslóð 8. Skeljungur 

leggur áherslu á góða þjónustu við viðskiptavini og 

að starfsmenn séu meðvitaðir um gildi félagsins. 

Boðið er upp á hvetjandi starfsumhverfi með góðum 

starfsanda og öflugri liðsheild.

FRAMKVÆMDASTJÓRI 
Skeljungur leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi til  
að stýra neytendasviði félagsins.
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CCP IS HIRING

CCP is comprised of intrepid pioneers willing to push their talents to the limits to create award 

winning virtual worlds and online games. It is a team that possesses the drive and ability to 

break through the boundaries of conventional wisdom and hold fast in frontiers that others 

fear to tread. As a result, we have built a team comprised of 20 nationalities, speaking 30 

languages and from every walk of life all sharing the same trait, the capacity to successfully 

accomplish what many have told them was “impossible” to do.

All positions demand good organizational capabilities, excellent people skills, profi ciency in 

reading and writing English, and the ability to thrive in a dynamic environment.

 
Apply today at www.ccpgames.com/jobs

Graphics Programmer - General Application

Engineering Manager - Core

Server Programmer - Core               
 

Technical Director - Core Cluster             
 

Quality Assurance Tester - General Application 

Quality Assurance Tester - Japanese Localization

Game Master (Japanese/English)

Agile Guru/Principal Scrum Master            

Graphic Designer

Quality Assurance Technical Director      

UI Programmer-EVE Online        

Senior Security Administrator    

Database Administrator

Character Concept Artist        
       

Web QA Engineer           
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Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins ehf. 
Leitar að járnsmiðum, okkur vantar faglærða iðnaðarmenn í vél-
virkjun, rennismíði eða sambærilegu og ófaglærða aðstoðarmenn.

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu 
fyrirtækisins www.jso.is. Góð verkefnastaða framundan.

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustu-
lipurð auk sjálfstæðra vinnubragða og samstarfshæfni. 

Starfsaðstaða er góð, leggjum áherslu á hreinan og snyrtilegan 
vinnustað. 

Gengið verður frá ráðningu fljótlega. 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn sendist á jso@jso.is

Virka óskar eftir starfsmanni í hlutastarf 
í fataefna- og bútasaumsdeild. 

Leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum 
einstaklingi á aldrinum 18 ára og upp úr! 

Upplýsingar í síma 825 0022, 
eða sendið umsókn á dagbjort@virka.is 

MÁLUN
ÞVERHOLT 11

Ans ehf.

www.ans.is
- Sköpun að verki

Þverholt 11 innan- og utanhúsmálning

664 2802 jon@ans.is

Við hjá Prógrammi leitum að starfsmanni í fullt starf.  Ef þú 
ert áhugasamur og ábyrgur forritari og þyrstir í fjölbreytt 
(-ari?)  verkefni þá áttu erindi við okkur. Við erum ört vaxandi 
fyrirtæki, fjárhagslega sterkt og bjóðum fína vinnuaðstöðu á 
besta stað í Reykjavík.

Við lifum og hrærumst í:
• .net forritun, vefþjónustum (xml/soap);
• nýsmíði, viðhaldi og þróun hugbúnaðarkerfa 
 (windows / Delphi );
• þróun og viðhaldi í XML/XSL-samskiptum (plsql / html )
• þróun og viðhaldi vöruhúsa í Oracle

Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sért komin langleiðina ) 
tölvunar- og eða kerfisfræðina frá Háskólanum í Reykjavík,  
Háskóla Íslands eða frá sambærilegum skólum.  
Reynsla úr hugbúnaðargeiranum er kostur og reynsla af 
windows forritun og góð þekking á SQL er stór plús.
Meðmæli eru æskileg. Vinsamlegast greindu stuttlega frá þeim 
verkefnum á hugbúnaðarsviði sem þú  hefur unnið að áður og 
á hvaða hátt þú komst að þeim.

Ef þú hefur áhuga, sendu þá endilega umsókn til okkar á:   
vinna@programm.is

Forritari / Kerfis-tölvunarfræðingur 
óskast

Laus störf
Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir skólaárið 2011-2012 
Stuðningsfulltrúi 100% staða 
Upplýsingar veitir: Ólína Thoroddsen, olina@grunnskoli.is 
Sími: 595 9200 

Stuðningsfulltrúi í Skólaskjól Grunnskóla Seltjarnarness, 
50% staða 
Upplýsingar veitir: Rut Hellenardóttir, rutbj@grunnskoli.is 
Sími: 822 9123 

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

Á Seltjarnarnesi eru um 550 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. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. www.grunnskoli.is 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is

Störf hjá Þjóðskrá Íslands
Hlutverk Þjóðskrár Íslands, 90 manna vinnustaðar, er að halda fasteignaskrá og 
þjóðskrá, ákveða brunabótamat og fasteignamat og annast rannsóknir á fasteigna-
amenn og sveitarfélög og gefur út vegabréf. Þjóðskrá Íslands leggur áherslu á rafræna 
stjórnsýslu og rekur meðal annars upplýsinga- og þjónustuveituna Ísland.is. Gildi 
Þjóðskrár Íslands eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki. Starfsemin er vottuð 
samkvæmt öryggisstaðlinum ISO27001:2005.
     
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða í neðangreind störf. Umsóknarfrestur er til og með 
15. september 2011. Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu auglýsingar. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Mannauðsstjóri 

Helstu verkefni eru:
 • Mótun og eftirfylgni mannauðsstefnu og 
   samþætting við gæðastefnu
 • Umsjón með greiningu starfa, starfslýsingum 
   og ráðningum
 • Aðstoða stjórnendur við framkvæmd og þróun 
   mannauðsmála
 • Gerð mannauðsáætlana og umsjón með  
   fræðslu og þjálfun starfsmanna
 • Framkvæmd kjarasamninga, réttindamála og 
   aðbúnaðar
 • Gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana varðandi 
   mannauðskostnað

Hæfniskröfur: 
 • Nám á háskólastigi sem nýtist í starfi
 • Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar
 • Reynsla af að starfa í umhverfi 
   gæðastjórnunar
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir forstjóra í skrifstofu 
stofnunarinnar í Reykjavík. Nánari upplýsingar 
veitir Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
eða sendar á netfangið thorir@hagvangur.is.

Sérfræðingur í landupplýsingum

Helstu verkefni eru:
 • Þjónusta við skráningaraðila og viðskiptavini
 • Gagnavinnsla og skráning í landeigna-  
   og staðfangaskrá
 • Sérvinnsla landupplýsinga
 • Kortagerð og önnur úrvinnsla gagna
 • Koma að þróun nýs skráningarviðmóts 
   landeignaskrár

Hæfniskröfur: 
 • Nám á háskólastigi, t.d. landfræði, verk- eða 
   tæknifræði og/eða reynsla sem nýtist í starfi 
 • Tölvukunnátta, reynsla af ArcGis, Oracle og 
   PL/SQL er kostur
 • Góð íslenskukunnátta, enska og eitt 
   Norðurlandatungumál

 • Færni til þess að koma frá sér efni í  
   rituðu máli
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi

Starfið heyrir undir deildarstjóra landupplýs-
ingadeildar á skrifstofu stofnunarinnar á 
Akureyri. Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Már 
Ingvarsson, tmi@skra.is. 

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Hafnarstræti 95, Akureyri eða á netfangið  
tmi@skra.is.

Verkefnastjóri

Vinna að þróun upplýsinga- og þjónustuveit-
unnar Ísland.is. 

Helstu verkefni:
 • Verkefnastjórnun í þróunarverkefnum
 • Hugbúnaðargerð
 • Samskipti við þjónustuaðila, gagnaveitendur, 
   undirverktaka og notendur
 • Almennur tæknilegur rekstur þjónustuveitunnar
 • Eftirlit með aðkeyptri vinnu

Hæfniskröfur:
 • Nám á háskólastigi, t.d. í tölvunarfræði eða  
   önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af þróun og rekstri vefgátta
 • Þekking og reynsla af vefforritun og 
   gagnagrunnsforritun er kostur
 • Frumkvæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð
 • Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í 
   ræðu og riti

Starfið heyrir undir forstöðumann rafrænnar 
stjórnsýslu á skrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Halla Björg 
Baldursdóttir, hbb@skra.is. 

Umsóknir óskast sendar til Þjóðskrár Íslands, 
Borgartúni 21, Reykjavík eða á netfangið  
hbb@skra.is.

www.skra.is
www.island.is



LAUGARDAGUR  27. ágúst 2011 9

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

Lögfræðingur Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 12. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is ásamt 
upplýsingum er greina frá 
menntun og starfsreynslu.

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu bandalagsins í 50% 
starf. Ráðið verður í starfið til reynslu í sex mánuði með möguleika á  framlengingu. 

Starfið felst einkum í eftirfarandi þáttum:
• Ráðgjöf til öryrkja og aðstandenda um réttindi fatlaðra/öryrkja.
•Samskipti við stofnanir er varða hagsmunamál öryrkja.
• Eftirlit með réttindum og hagsmunamálum öryrkja.
• Túlkun laga og reglugerða.
• Álitsgerðir og umsagnir um lagafrumvörp í samstarfi við  
   stjórn og starfsfólk ÖBÍ.
• Upplýsingagjöf og greinaskrif.
• Önnur verkefni sem snerta málaflokkinn.

Hæfniskröfur: 
• Krafist er meistaragráðu í lögfræði. 
• Haldgóð reynsla og þekking á málefnum fatlaðra og réttindum 
   öryrkja er æskileg. 
• Þekking á stjórnsýslurétti, almannatryggingum, lífeyrissjóðs-
   réttindum og alþjóðlegum mannréttindasamningum er kostur. 
• Góð íslenskukunnátta er áskilin. Færni í ensku og einu Norður-
   landamáli er æskileg. 
• Umsækjandi þarf að búa yfir skipulagshæfileikum, vönduðum 
   vinnubrögðum, geta tekið frumkvæði og unnið sjálfstætt. 
   Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg. 

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök fatlaðra og eru aðildarfélög þess 33 talsins. 
Hlutverk bandalagsins er m.a. að koma fram fyrir hönd fatlaðra gagnvart opinberum aðilum 
í hverskyns hagsmunamálum er snerta réttindi þeirra. Einnig veitir bandalagið upplýsingar 
og ráðgjöf fyrir fatlaða og aðstandendur. Þá tekur ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi við félaga- og 
heildarsamtök fatlaðra. Nánari upplýsingar um starfsemina eru á heimasíðu www.obi.is.

Tandraberg ehf óskar að ráða 
öryggis-og starfsmannastjóra.

Tandraberg ehf er öflugt verktaka og skipaþjónustu-
fyrirtæki í Fjarðabyggð. Starfsmenn eru um 50 talsins.

Hæfniskröfur:
• Þekking á erfiðisvinnu
• Leiðtogahæfileika
• Tölvukunnátta. Excel ofl
• Sjálfstæði
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Frumkvæði-jákvæðni og öguð vinnubrögð

Umsóknum skal skila á netfangið tandraberg@tandraberg.is 
ásamt starfsferilskrá og skrá um meðmælendur. Umsóknar-
frestur er til 6. september 2011.

TÆKNIMAÐUR ÓSKAST

Umsækjendur þurfa að:
 Hafa brennandi áhuga á tölvum og tækni
Vinna vel bæði í hóp og sjálfstætt
Tala bæði og skrifa íslensku reiprennandi

TÖLVUVERKSTÆÐIÐ ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA ÖFLUGAN TÆKNIMANN
Í starfinu felst að bilanagreina og gera við tölvur og allan tengdan 
búnað. Samskipti við viðskipavini og starfsmenn innan fyrirtækisins.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á tölvupósti: starf@tvs.is

Tölvuverkstæðið sinnir ábyrgðarviðgerðum fyrir marga af þekktustu framleiðendum heims eins og Acer, Asus, MSI og Toshiba.

ReReReReeeeeReReeReReReRRRReeeykykykyykykyykykykykykykykkyyykjjjajajajajajajajajajjjjj vvvvviviiivivvivvvv k k k k kkkk ExEEExxxExxxccucucursrsioiooionsnsss - ------ K K KK KKKK KKKKKKKKK KKKyyyynnynnyyyyyy nininniiiisssfsfffsfsfffererrrererrðiðiðiðiðiiðiiðir r r r r r ósóóóósóóóó kakakakakka
efefffffeeef itititittitititir r r aðaðððaðaððaðð r r rr rráðáðáðáðáðáðáðaaaaa ttvtvtvo o oo glgllg aðaðaððaðððleleleleleleleleeeggggggggagagaaggagaaggg , , þjþjþjjþþjþjþ ónónónónónónóónnnnnusususususussu tutututututut luluuluundnndndndnndndndnddaððaðaðaðaðaaðaaa aaa aa
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Afgreiðslufólk á BSÍ

Starfslýsing
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur
Eiginleikar sem umsækjendur þurfa að búa yfir og hafa 
tileinkað sér eru m.a.:

Upplýsingar um Reykjavik Excursions er hægt að finna á www.re.is
Umsóknir sendist fyrir kl. 17.00 föstudaginn 2. september 2011 á
netfangið job@re.is
Haft verður samband við alla sem sækja um, eftir að
umsóknarfrestur rennur út.

Störf í boði
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fefeferðrðððaþaaþaaþjóóóónununn ststs u.. Fyryrirtætææækkikk ð var ststststoofoofnað árið 
199968686868 oo og g g g heheheh fuurr allaar gögööötuttt r sísísísíðaðaðaðann n n vevevv riið í 
fararar rbrbbrororooddddddddi þeþeirra sseme  s ssskipuleggja fffferrerðiðiðiðir r
fyrir innnlnlnln enene daad  sem eerlennnndaddd  fere ðamenn. Hjjá á
Reeykyky jajaavivivvik k ExxE ccursionsns staarrrfr ara  ssammmmheentur
hóhhópuupupur fófófófólklkks ss sem leggguru  mmmmettnananananaðð ð ð sisiiinnnnnnnnnnnnnnn í íí í íí  
aðaðað nnn ýta a a þeþþ kkkingu og rreynnslslss u u uu sísísísísínnaanan  íííííí í  þ þþþ þ þþþþþþágágágágágággágggu u u u uuu u
vivivivvvivivivivivvvv ðððsðsðsðsðsððskikikkkiptptptptpp avava inina.
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Viltu vinna með börnum 
og ungmennum ? 

 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa 
með börnum og ungmennum.

Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.

Menntunar og hæfniskröfur:
•       Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
•       Hæfni í mannlegum samskiptum 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst.
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Möguleiki 
er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.
 
Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að 
sækja um störfin.
 
Nánari upplýsingar veitir Ellert Baldur Magnússon æskulýðs-
fulltrúi. Senda má fyrirspurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða 
hafa samband við Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5750 
eða 664-5510.
 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með rafrænum 
hætti á ellert@hafnarfjordur.is.  
 
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála. 

   

  
  
  
 

Leikskólinn Álfatún 

KÓPAVOGSBÆR

• Auglýsir eftir deildarstjóra og leikskólakennara í 
sérkennslu, hlutastarf kemur til greina.

 Leikskólakennaramenntun / önnur uppeldismenntun

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarf. og KÍ.
Umsóknarfrestur er til og með 10. september 2011.
Nánari upplýsingar gefur Valgerður Knútsdóttir, leikskólastjóri, 
í síma 564-6266 / 821-9509 eða valgerdurk@kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

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

   www.kopavogur.is 

Krikaskóli í Mosfellsbæ auglýsir eftir-
farandi störf laus til umsóknar: 

Leikskólakennari í 100% starf
Óskað er eftir leikskólakennara til starfa frá ágúst 
2011.

Annað starfsfólk
Auglýst er eftir starfsfólki til starfa í Krikaskóla. Um 
er að ræða stöður í leik- og grunnskólahluta skólans 
sem og í frístundarstarfi.  Um hlutastöður getur verið 
að ræða eftir samkomulagi.

Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrin-
um 1-9 ára og starfsemin tekur mið af skólastefnu 
Mosfellsbæjar um heildstætt uppeldis- og skólastarf 
í leik- og grunnskólum. Skólaárið 2011-2012 verða 
börn á aldrinum 2-9 ára í skólanum.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu 
skólans www.krikaskoli.is eða senda fyrirspurn á 
krikaskoli@krikaskoli.is.

Umsóknir skulu sendar á netfangið krikaskoli@
krikaskoli.is.
 
Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm í síma 578-3400 eða thrudur@kri-
kaskoli.is.

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um 
starfið.

Job in Norway 
Personal Partner AS is hosting a Norwegian 
Job fair at Grand Hotel Reykjavik on the 
following dates:
Tuesday August 30th from 10.00 - 18.00
Wednesday August 31th from 10.00 - 15.00

Are you interested in finding a job opportunity 
Norway? At the fair you will find different vacancies 
in construction business and industry. You will get a 
chance to discuss your plans with our experienced 
staff. You also get first-hand information about 
living and working abroad.

The vacancies that are available are:
 • Carpenters
 • Steel fixers
 • Plumbers
 • Electricians
 • Car Mechanics
 • Panel beaters/ auto body mechanics
 • Farmers

What can we do for you?

 • We offer both permanent positions and
  project based positions.
 • We offer a good salary
 • Insurance and pension fund 
 • We arrange accommodation

If you are looking for a job, or consider working in 
Norway, please do not hesitate to contact us!

You can email us at tkb@personal-partner.no 
or call us at 0047 900 55 204.

We are looking forward to see you in Reykjavik!

HELGARSTARF
SÖLUMAÐUR

Leitum að kraftmiklum sölumanni í helgarstarf.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á raf-
tækjum og vera 18 ára eða eldri. Heiðarleiki,
góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raftækjaverslun
landsins þar sem mikið er lagt upp úr góðri 
og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út 
umsóknareyðublað á www.sm.is

Elko leitar að heiðarlegum, þjónustulunduðum og reyklausum 
starfsmanni á aldrinum 20 - 50 ára eftirfarandi starf:

STARF Í ELKO LINDUM

· ELKO LINDIR – FULLT STARF – 
  AFGREIÐSLA Á KASSA OG ÞJÓNUSTUBORÐI

Kröfur

Við leitum að flokkstjóra
Sólarræsting óskar eftir að ráða flokkstjóra til starfa í 100% starf.  Flokkstjóri fer 
með yfirumsjón ræstinga á staðnum og dagleg samskipti við verkkaupa.  Sér 
um kennslu og þjálfun starfsfólks.  

   - Tungumálakunnátta:  Íslenska (góð kunnátta nauðsynleg), enska
   - Kunnátta í austur evrópsku máli er kostur (t.d. pólska)
   - Reynsla af ræstingum kostur

Nánari upplýsingar gefur Daiva í síma 820-4062
milli 9-11 og 13-16 á virkum dögum.   
Hægt er að fylla út umsókn á skrifstofu Sólar á sama tíma.

Sólaræsting ehf er þjónustufyrritæki í sérflokki á sviði 
ræstinga.  Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og mannlega 
nálgun í okkar störfum.  Hjá okkur starfa yfir 100 frábærir 
starfsmenn.
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Blikksmíði ehf 
Óskar eftir blikksmiðum eða vönum mönnum í 
blikksmíðavinnu. Upplýsingar í síma: 860-1150 eða 
blikksmidi@simnet.is 

Vélfræðingar, rafiðnaðarmenn
Roche NimbleGen á Íslandi óskar eftir að ráða vélfræð-
inga, rafiðnaðarmenn, vélvirkja eða vélstjóra til starfa í 
viðhaldsteymi fyrirtækisins á Íslandi.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja, 
ritun verkleiðbeininga auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni 
með reynslu af viðhaldsvinnu úr gæðavottuðu umhverfi. 
Grunnþekking í rafmagnsfræði er nauðsynleg. Starfs-
maður þarf að hafa góða tölvukunnáttu ásamt færni til að 
tjá sig skriflega og munnlega bæði á íslensku og ensku. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu líftækni-
fyrirtæki.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 8. september nk.

Nánari upplýsingar veita:
Guðný Einarsdóttir, Starfsmannastjóri
gudny.einarsdottir@roche.com, s: 414-2125 eða
Hjörvar Halldórsson, Yfirmaður véladeildar
hjorvar.halldorsson@roche.com, 
s: 414-2115 gsm: 659-9767

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi 
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík
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Leikskólinn Fossakot
Leikskólinn Fossakot óskar eftir að ráða 
skemmtilegt og drífandi starfsfólk sem býr yfir 
hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleika 
og frumkvæði. 

Við leitum að leikskólakennurum eða öðru 
uppeldismenntuðu starfsfólki.

Áhugsamir hafi samband við leikskólastjóra 
í síma 586-1838

Leikskólinn Fossakot, Fossaleyni 4, 112 Reykjavík 
Sími 586-1838 eða fossakot@alla.is

Kontali Analyse AS har etablert seg som et ledende analyseselskap innen verdens fiskeri og akvakulturnæring.  Med utgangspunkt i 
egenutviklede informasjonssystemer utarbeider vi analyser og statistikk, som presenteres gjennom publikasjoner, spesialrapporter, fiskerimedia 
og kundeoppdrag. Vi er i dag ca.15 ansatte, med kontorsted i Kristiansund N, på nordvestkysten av Norge.

Verdens fiskeri- og akvakulturnæring utvikler seg kontinuerlig, og 
global sjømathandel øker. Med dette øker óg behovet for relevante 
prognoser og analyser. Vi søker nå:

ANALYTIKER  –  FISKERI 
Har du det som skal til ?:
- genuin interesse for, og kunnskap/nettverk innen 
 fiskerinæringen 
- dokumenterte analytiske evner fra utdanning / arbeidsliv     
- evne og vilje til teamarbeid, men er samtidig ”selvgående”
- operasjonell erfaring fra bransjen

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i å innhente og analysere 
informasjon om kvoter, fangst, og anvendelse innen fiskeriene 
- verden over – primært innen hvitfisk. Analyseområdet omfatter 
det å følge utvikling i kostnadsstrukturer, ha oversikt over aktører 
og eierforhold, utviklingstrekk på teknologi- og produktsiden etc., 
og derigjennom følge og modellere vareflyt og pristrender i så vel 
fangstland, som markeder.
Stillingen innbærer å ivareta og videreutvikle en stor kontaktflate, 
samt fordrer evnen til å holde rede på detaljer, men samtidig sette 
dette inn i et større bilde. 

Vi oppfordrer kandidater med utdanningsbakgrunn som fiskeri-
kandidat, siv.øk, høyskole-kanditat  e.l. til å søke. Rollen krever 
evnen til analytisk og systematisk tilnærming, og gode fremstill-
ingsevner.  Salg, kundekontakt og presentasjoner vil òg være 
en naturlig del av arb.området, og for riktig kandidat ; - også et 
ansvar for videre utvikling av vår satsing innen fiskeri-sektoren. 
Arbeidserfaring fra flåte, mottak/foredling, salgsledd,  evt. fra nært 
tilknyttet sektor vil være en fordel, men er ikke nødvendig.

Vi tilbyr:
- et spennende og dynamisk arbeidsmiljø med internasjonal  
 fokus og kontaktflate
- konkurransedyktige betingelser
- varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, også innen andre  
 segmenter vi følger
- muligheten til å etablere en sterk posisjon i global 
 sjømatnæring

For mer info om stillingen, kontakt Ragnar Nystøyl 
 (tlf.: +47 71 68 33 00 / mobil.: +47 41 23 21 12). 
 
Send skriftlig søknad med cv, og attester/vitnemål 
pr e-post  - før 15. September - til:

Statistikk - Prognoser - Analyser for fisk og sjømat. Industriveien 18, 6517 KRISTIANSUND N. mail@kontali.no – www.kontali.com
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Skrifstofustjóri óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Laus er til umsóknar 100% staða skrifstofustjóra 
við Heilsustofnun NLFÍ.  

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á viðskipta og/eða fjármálasviði.
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórnun er skilyrði, 

reynsla af Navision bókhaldskerfinu er kostur og rekstri 
tölvukerfa. 

• Reynsla af starfsmannahaldi, launaútreikningum og 
þekking á kjarasamningum er æskileg.

• Góð íslensku – og enskukunnátta.
• Frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar.

Ábyrgðarsvið:
• Stjórnun skrifstofu HNLFÍ, fjármála og bókhalds, 

uppgjör og greiningar.
• Áætlana- og skýrslugerð.
• Stjórnun innkaupa.
• Umsjón með tölvu-og öryggiskerfum.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
HNLFÍ í síma 483 0301 eða olafur@hnlfi.is. Umsóknarfrestur er 
til 11. september. Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@
hnlfi.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Íslenski Barinn leitar eftir 
matreiðslumanni í vaktstjórastöðu.

Viðkomandi þarf að geta unnið undir álagi með bros á vör og hafa 
góða þekkingu á hefðum og venjum í íslenskri matargerð.
Ef þú hefur áhuga á starfinu sendu þá tölvupóst á 
info@islenskibarinn.is eða hringdu í Hafþór í s: 697 5394

sími: 511 1144
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Lögfræðingur eða Lögmaður
Getur fengið góða fullbúna aðstöðu í glæsilegu 

húsnæði okkar að Suðurlandsbraut 30, 
með aðgang að öllum tækjum og búnaði. 

Líklegt að við getum beint talsverðum viðskiptum 
til viðkomandi.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við Jens 
Ingólfsson í símum 414 1200 og 820 8658.

AUGLÝSING
um samþykkt á breyttu deiliskipulagi

Akurgerði, Vogatjörn, Hábæjartún, 
Skólalóð, Sveitarfélaginu Vogum.

Með vísan til ákvæða skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæjar-
stjórn Sveitarfélagsins Voga þann 24. ágúst, 2011 samþykkt 
breytt deiliskipulag Akurgerði, Vogatjörn, Hábæjartún, 
Skólalóð. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga. 
Athugasemdir bárust við tillöguna og hefur þeim sem gerðu 
athugasemdir verið send umsögn sveitarstjórnar. Bæjarstjórn 
samþykkti deiliskipulagið samhljóða skv. uppdrætti og grein-
argerð dags 20. apríl, 2011 með þeim breytingum sem gerðar 
hafa verið samkvæmt tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar 
frá auglýstri tillögu, sem er að íbúðafjöldi innan deiliskipu-
lagsins er 35 og að nýtingarhlutfall húsagerðar C1 og C2 er 0,4 
í stað 0,6 sem jafnframt er breyting frá tillögu umhverfis- og 
skipulagsnefndar.

Deiliskipulagið hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög 
mæla fyrir um. Frekari upplýsingar veitir skipulags- og bygg-
ingarfulltrúi. Þeir sem eiga lögvarða hagsmuni að gæta vegna 
samþykktarinnar geta skotið máli sínu til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála, sbr. 52. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu um 
samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

Vogum, 25. ágúst 2011.
F.h. bæjarstjórnar

Eirný Vals, bæjarstjóri

AUGLÝSING
um samþykkt deiliskipulags fyrir Kálfatjörn, 

Vatnsleysuströnd, Sveitarfélaginu Vogum.

Með vísan til ákvæða skipulagslaga nr. 123/2010 hefur bæ-
jarstjórn Sveitarfélagsins Voga þann 24. ágúst, 2011 samþykkt 
deiliskipulag fyrir Kálfatjörn, Vatnsleysuströnd. Tillagan var 
auglýst skv. 41. gr. skipulagslaga. Athugasemdir bárust við 
tillöguna og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið send 
umsögn sveitarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkti deiliskipulagið 
samhljóða skv. uppdrætti og greinargerð dags. 18. ágúst, 
2011 með þeim breytingum sem gerðar hafa verið samkvæmt 
tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar. Breytingar frá auglýstri 
tillögu eru eftirfarandi:
 1. Lagfærð voru skipulagsmörk á uppdrætti, þannig að  
  skipulagsmörk við Hlið voru færð til norðvesturs að 
  endamörkum Harðangursbletts og línur sem sýna slóða  
  norðan við sumarhúsið voru fjarlægðar.
 2. Í greinargerð á uppdrætti hefur verið gerð grein fyrir  
  hvernig  frárennsli og neysluvatni er háttað og hvaðan  
  brunavörnum er sinnt. 
 3. Í sérskilmálum svæðis B hefur hámarkshæð áhaldahúss  
  verið lækkað í 6,5m og gerð grein fyrir hámarkshæð  
  skýlis fyrir jarðvegsefni 3,0m.
 4. Í sérskilmálum svæða B, C og E hefur nýtingarhlutfall  
  verið minnkað í 0,2.
 5. Í  almennum skilmálum fyrir svæðið í heild  hefur verið 
  bætt við ákvæði um að mikilvægt sé að byggingar á  
  svæðinu í heild verði látlausar í landslagi og að allur  
  frágangur taki mið af því, jafnframt er ákvæðið fellt  út úr  
  sérskilmálum fyrir svæði B.
 6. Í almennum skilmálum hefur verið bætt við svohljóðandi  
  ákvæði: Allt svæðið er hraunsvæði sem nýtur sérstakrar  
  verndar samkvæmt 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúru- 
  vernd og því er mikilvægt að öllu raski á hrauni beggja  
  vegna Vatnsleysustrandarvegar verði haldið í lágmarki og  
  að heildstæðar hraunmyndanir fái að halda sér.

Deiliskipulagið hefur hlotið þá meðferð sem skipulagslög 
mæla fyrir um. Frekari upplýsingar veitir skipulags- og bygg-
ingarfulltrúi. Þeir sem eiga lögvarða hagsmuni að gæta vegna 
samþykktarinnar geta skotið máli sínu til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála, sbr. 52. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu um 
samþykkt deiliskipulagsins í B- deild Stjórnartíðinda.

Vogum, 25. ágúst 2011.
F.h. bæjarstjórnar

Eirný Vals, bæjarstjóri

senjonas@gmail.com

Kynningarfundur vegna 
löggildingarprófs fyrir dómtúlka 

og skjalaþýðendur
Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur 
verða haldin í byrjun árs 2012, að undangengnu 
kynningar- og undirbúningsnámskeiði á vegum 
Þýðingarseturs Háskóla Íslands.  Kynningarfundur fyrir 
þá sem hyggjast þreyta löggildingarpróf verður haldinn 
föstudaginn 2. september n.k. kl. 14:05 að Neshaga 
16, stofu 102, 101 Reykjavík.  Allar nánari upplýsingar 
um undirbúningsnámskeiðið verða veittar á kynningar-
fundinum.  Próftökum er skylt að sækja undirbúnings-
námskeiðið.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá sýslumanninum 
á Hólmavík og á vefnum www.syslumenn.is skulu 
berast sýslumanninum á Hólmavík, Hafnarbraut 25, 
510 Hólmavík, í síðasta lagi 30. september n.k.  

Prófgjald, að fjárhæð kr. 140.000,-, skal greiða inn á 
reikning sýslumannsins á Hólmavík nr. 0316-26-21, 
kt. 570269-5189 og skal staðfesting á greiðslu fylgja 
umsóknum.  Námskeiðsgjald er innifalið í prófgjaldi.

Nánari upplýsingar veitir sýslumaðurinn á Hólmavík 
í síma 455 3500.

Lítið kaffihús/söluturn í hjarta 
miðborgarinnar til sölu.

Góð framlegð og frábær staðsetning. 
Nýuppgert húsnæði. 

Upplýsingar á gotrack@gmail.com

Frá Orlofsnefnd 
húsmæðra í Reykjavík

Laus sæti í 
orlofsferðir 2011

Akureyri 14.-16. október
Aðventuferð, Brussel/Brügge 2.-6. desember

Skráning og upplýsingar í þessar ferðir er hjá 
Ferðaskrifstofu G. Jónassonar í síma 511-1515

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt 

heimili forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það 
starf, á rétt á að sækja um orlof“.

Stjórnin

Styrkir til vinnustaðanáms

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til fyrirtækja eða stofnana sem 
taka nemendur í vinnustaðanám. Markmið styrkjanna 
er að hvetja fyrirtæki eða stofnanir til þess að taka 
við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem 
hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim 
kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt 
aðalnámskrá framhaldsskóla. Umsækjendur skulu 
uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar um 
námssamninga og starfs-þjálfun um hæfi til þess að 
annast nemendur í starfsnámi. Þeir skulu hafa á að 
skipa hæfum til-sjónaraðila með náminu og leggja 
fram áætlun um vinnustaðanámið og fyrirsjáanlega 
framvindu þess. Styrkir geta numið allt að 20 þús. kr. 
á viku og eru veittir til 24 vikna að hámarki. Styrkur 
er greiddur eftir því sem námi vindur fram.
Umsóknum er skilað á sérstöku eyðublaði sem er að 
finna á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis. 
Umsókn skal fylgja yfirlit um þjálfunaráætlun.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Grétar Kristjánsson 
í síma 545 9500 eða í tölvupósti á
olafur.g.kristjansson@mrn.is
Umsóknarfrestur er til 15. september 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
24. ágúst 2011.

menntamálaráðuneyti.is

Fjöleignarhús til sölu 
Fasteignin Hestavað 1-3 er til sölu en hún er í eigu þrotabús 
Merlin ehf. Um er að ræða 15 íbúða fjöleignarhús sem byggt 
var árið 2007. Íbúðirnar eru 117m2-202m2 að stærð eða alls 
2.097 m2 auk sameignar og bílakjallara. Íbúðirnar eru allar í 
útleigu. Óskað er eftir tilboðum í eignina í heilu lagi.

Fasteignin selst í núverandi ástandi sem væntanlegir tilboðs-
gjafar eru beðnir að kynna sér rækilega. 

Allar nánari upplýsingar fást hjá skiptastjóra þrotabús 
Merlin ehf., Guðrúnu Helgu Brynleifsdóttur hrl., Lögfræðistofu 
Reykjavíkur, Borgartúni 25, Reykjavík, sími 515-7400, 
gudrun@lr.is.

Tilkynningar

Styrkir

Til sölu

Skipulag
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- með þér alla leið -

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

Sævargarðar 18 170 Seltjarnarnes

Verð: 54,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 
15:30-16:00

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur  fasteignasali 
sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

sun. 28. ágúst

Gullfallegt raðhús
Góð verönd 
með heitum potti
Frábært útsýni
Vinsæl staðsetning

2jaLAUGARNESVEGUR 114

LAUGARNESVEGUR 76 4ra

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

Glæsileg og mikið ENDURNÝJUÐ 2ja herb. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með 
SJÁVAR-ÚTSÝNI. Rólegt hverfi nálægt Laugardalnum. Stofa með stórum vestur 
svölum, rúmgott svefnh., eldhús með nýl. keramikhelluborði, vandað baðherb. 
m. l.f. þvottavél. Gegnheilt parket. Góð bílastæði og baklóð. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 19,5 millj. VERIÐ VELKOMIN. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Glæsileg og mjög mikið ENDURNÝJUÐ 
3-4ra herb. íb. á 4. hæð í fjölbýli. Aðeins 
ein íbúð á hæðinni. GLÆSILEGT ÚTSÝNI, 
stutt í miðbæinn. Stofa og borðstofa 
með suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi 
með góðum skápum. Endurnýjað 
baðherbergi með vönduðum flísum. 
Gott eldhús. Gegnheilt parket er á 
gólfum. Góð bílastæði. Seljandi greiðir 
núverandi framkvæmdir. Verð 27,2 
millj. VERIÐ VELKOMIN. 

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

TIL SÖLU TIL SÖLU TIL SÖLU TIL SÖLU

Ríkiskaup eru með til sölu mikið magn af prenturum, ljósritunarvélum og öðrum prentbúnaði frá 
Landspítalanum og skrifstofuhúsgögn frá Ríkisskattstjóra, Tollstjóra og fleiri aðilum. 

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

Perla við sjávarsíðuna

Þóroddur S. Skaptason löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg og einstaklega vönduð íbúð við sjávarsíðuna í Garðabæ. 
Íbúðin er 151 fm. auk stæði í bílgeymslu. Húsið er einstaklega vel skipulagt, 

sameign er mjög rúmgóð og óvenju glæsileg. Íbúðin er á 1. hæð, stór verönd. 
Verð 42 millj.

Leifsgata 18
101 Reykjavík
3 íbúðir í sama húsi

Stærð: 310,8 fm
Fjöldi herbergja: 6-8

Byggingarár: 19
Fasteignamat: 63.500.000

Verð: Tilboð

RE/MAX Senter og Þóra kynna 3 eignir í sama húsi við Leifsgötu 18.
Um er að ræða 3 samþykktar íbúðir, hver á sér fastanúmeri, sameign, garð og bílskúr. Íbúðirnar seljast sitt í
hvoru lagi eða húsið sem ein heild.
Um er að ræða; Efri hæð; Íbúð með eldhúsi, 2 stofum, 3 svefnherbergjum, baðherbergi og gangi. Innréttingar
eru upprunalegar, gólfefni eru dúkur og teppi. Verð kr. 25.000.000
Mið hæð; Íbúð með eldhúsi, 3 stofum, 2 herbergjum, baðherbergi og gangi. Innréttingar eru upprunalegar en
möguleiki er á að breyta einni stofunni í herbergi (hurð fram inn á gang til staðar) og opna/breyta eldhúsi og
borðstofu. Gólfefni; Parket og dúkur. Verð kr. 25.000.000
Kjallari; Íbúð með rúmgóðu svefnherbergi, stofu með fallegu parketi, eldhús og lítil forstofa. Baðherbergi með
sturtu hefur verið gert upp.
Verð 16.000.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 29 ágúst 18-19.00

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

Grasarimi 2
112 Reykjavík
Parhús með bílskúr og 4 svefnh.

Stærð: 157,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 27.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.900.000

RE/MAX Senter og Þóra kynna gott parhús með bílskúr. Íbúðin er 138 fm. og 19 fm. bílskúr, 4 svefnherbergi.
Húsið  er  á  tveimur  hæðum,  komið  er  inn  í  flísalagða forstofu  með fatahengi  og  þaðan inn  í    hol  og  opnar
stofur.  Eldhús  er  með  eikarinnréttingu  og  borðkrók.  Úr  eldhúsi  er  gengið  inn  í  vinnuherbergi  sem  áður  var
þvottahús  og  þaðan innangengt  í  bílskúr  með hillum og háalofti.  Gestasnyrting  á  neðri  hæð með flísum og
hvítri innréttingu. Stofa og borðstofa eru opnar og bjartar og þaðan gengið út í lítinn sólskála og út í garð. Stigi
milli  hæða  er  með  Sisal-teppi  og  mikilli  lofthæð.  Á  efri  hæð  er  hjónaherbergi  með  útgengi  út  á  svalir.  3
barnaherbergi  eru  einnig  á  hæðinni  auk  geymslu  sem nýtt  er  sem fataherbergi  og  geymsla  (mikil  lofthæð).
Baðherbergi er nýlega uppgert með stórum sturtuklefa og handklæðaofni.
Gólfefni; Á neðri hæð er eikarparket sem er ný-pússað og olíuborið, á efri hæð er einnig fallegt og gegnheilt
eikarparket. Í forstofu og baðherbergi eru flísar.
Allar  frekari  upplýsingar  veitir  Þóra  í  s.  777-2882  eða  thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 18.00-18.30
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Fasteignir

Gunnar Valsson
gv@remax.is

Þórarinn Jónsson
Hdl. Löggiltur
fasteignasali

Hringdu núna 699 3702

LÁTTU 
OKKUR 
SELJA 
FYRIR 
ÞIG
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Axel Axelsson

Löggiltur fasteignasali

Kjarrhólmi 16 200 Kópavogur  
Fín eign . Vel skipulögð - Tvö svefnherbergi. Góð 
staðsetning. Frábært útsýni. 
Stærð: 75,1 fm
Verð: 18.900.000 kr.
Brunab.mat: 15.400.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Hamrahlíð 23 105 Reykjavík
Björt og falleg 3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli í 
Hamrahlíð. Íbúðin er á fyrstu hæð (gengið upp hálfa 
hæð )og er samtals 81,2 fm.
Stærð: 81,2
Verð 21.500.000 kr.
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAG KL 15:30 - 16:00
Nánari upplýsingar: Þorgeir 696-6580

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími 696 6580
thorgeir@domusnova.is
thorgeir.domusnova.is

Opið
 hú

s

Gullakur 3 210 Garðabær
Einbýlishúsalóð með sökklum og stoðveggjum 
undir 390 fm hús til sölu á góðum stað í fullbyggðri 
glæsilegri götu í Akurhverfi í Garðabæ. 
Byggingaraðili er einnig tilbúinn að taka að sér að 
klára hús í samvinnu við kaupanda. 
Stærð: 390 fm
Verð: 35.900.000
Nánari uppl.: Sölvi í síma 618-0064

Sölvi Þór Sævarsson 
Sölumaður
Sími 618 0064
solvi@domusnova.is
solvi.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Engjasel 11 109 Reykjavík 
Glæsileg eign . Vel skipulögð - Fimm svefnherbergi. 
Neðri hæðin öll nýuppgerð. Frábært útsýni.
Stærð: 151,1 fm
Verð: 31.900.000 kr.
Brunab.mat: 32.920.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Þrúðsalir 5 201 Kópavogur 
EINBÝLISHÚS Á EINNI HÆÐ
Húsið er á góðum stað í Salarhverfi Kópavogs. 
Skipti á minni eign koma vel til greina.  
Stærð: 195 fm
Verð: 46.500.000 tilbúið til innréttinga 
Verð: 58.00.000 fullbúið með frágenginni lóð
Nánari uppl.: Sölvi í síma 618-0064

Sölvi Þór Sævarsson 
Sölumaður
Sími 618 0064
solvi@domusnova.is
solvi.domusnova.is

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Vindakór 9-11 203 Kópavogur 
Glæsileg eign . Vel skipulögð - Þrjú svefnherbergi. 
Frábær staðsetning.
Stærð: 114,2 fm
Verð: 29.900.000 kr.
Brunab.mat: 28.410.000
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Efstasund 52 104 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús sem hefur verið tekið 
algerlega í gegn að innan. Vel skipulagt - Fimm 
svefnherbergi. Útleiguíbúð í bílskúr. Stór pallur.
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050
Stærð: 222,4 fm
Verð: 55.700.000 kr.
Brunab.mat: 38.380.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 14:00 - 14:30
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Opið
 hú

s

Langholtsvegur 1 104 Reykjavík
Vel skipulagt tveggja hæða einbýlishús byggt 1998 
á góðu verði. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Bílskúr 
og góður pallur. 
Stærð: 212,3 fm
Verð: 42.900.000 kr.
Brunab.mat: 40.350.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 15:00 - 15:30 
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Opið
 hú

s

Bjarnheiður 
Hannesdóttir
Sölumaður
Sími 849 0491
heida@domusnova.is
heida.domusnova.is

Háholt 4 270 Mosfellsbær  
Glæsilegt eign sem hefur verið tekið algerlega í 
gegn að innan. Vel skipulagt - Tvö svefnherbergi. 
Sér inngangur. Tvö bílastæði fylgja eigninni. 
Stærð: 95,9 fm
Verð: 19.900.000 kr.
Brunab.mat: 20.250.000
OPIÐ HÚS  Á MÁN KL 18:00 - 18:30 
Nánari upplýsingar: Bjarnheiður 849-0491 

Opið
 hú

s

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is

Lyngholt 19 225 Álftanes
Stórglæsilegt og vel skipulagt endaraðhús í 
botnlangagötu. Innanhúshönnun í höndum Rut 
Káradóttur. Frábært útsýni. Þrjú rúmgóð 
svefnherbergi. Bílskúr.  
Stærð: 193,6 fm
Verð: 47.900.000 kr.
Brunab.mat: 43.990.000
OPIÐ HÚS  Á SUN KL 16:00 - 16:30
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050

Opið
 hú

s

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími 696 6580
thorgeir@domusnova.is
thorgeir.domusnova.is

Reykjahvoll 270 Mosfellsbæ 
FALLEGT OG VANDAÐ EINBÝLISHÚS Á 
GLÆSILEGUM ÚTSÝNISSTAÐ Í REYKJADALNUM 
Í MOSFELLSBÆ. 
Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 
eldhús, 2 baðherbergi og bílskúr. Mikil lofthæð og 
háar innihurðir eru í húsinu og allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Möguleg skipti á ódýrari eign. 
Stærð: 252,1 fm
Verð: 86.900.000 kr.
Nánari uppl: Þorgeir - 696-6580

Grundarás 4 110 Reykjavík  
Vel við haldið og fallegt raðhús í grónu hverfi. Fjögur 
góð svefnherbergi, stór bílskúr. Góður pallur með 
heitum potti. Stutt í alla þjónustu. 
Stærð: 284,3 fm
Verð: 44.900.000 kr.
Brunab.mat: 43.990.000
158 þúsund á fermetar!
Nánari upplýsingar: Lárus - 823-5050 

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími 823-5050
larus@domusnova.is
larus.domusnova.is
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Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
GSM: 899 5611
telma@husin.is 

Ólafur Sævarsson
Sölustjóri
GSM: 820 0303
oli@husin.is

Boðaþing 2-4, 203 Kóp.

28 gullfallegar, nýjar og fullbúnar 

3ja, 4ra og „penthouse“ íbúðir á þessum vinsæla stað

Afhending íbúða frá 1. okt. 2011

Allar innréttingar eru úr hvíttaðri eik og fataskápar úr eikarspón. Flísar og eikarplankaparket  

á gólfum. Lýsing frá Lumex. AEG eldhústæki. Uppþvottavél fylgir hverri íbúð.

Stutt í alla þjónustu: sbr. skóla, leikskóla og íþróttarmannvirki.

Einkar vel staðsettar eignir í námunda við mikla náttúrfegurð.

FR
U

M

Möguleiki á 90% fjármögnun

Stærð íbúða er frá 
99,3 fm – 150,8 fm.

Verð íbúða er frá 
28,9 mkr. – 44,9 mkr.


