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Rekstrar- og mannauðsstjóri Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is 

Ólöf Finnsdóttir, 
skrifstofustjóri Héraðsdóms 
Reykjavíkur - s: 5604900

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Héraðsdómur Reykjavíkur auglýsir eftir rekstrar- og mannauðsstjóra.  
Starfið heyrir beint undir dómstjóra og felur í sér daglegan rekstur og 
mannauðsstjórnun dómstólsins. 

Hæfniskröfur:
• Vegna eðli starfsemi dómstólsins er gerð krafa um 
   embættispróf í lögfræði. 
• A.m.k. þriggja ára stjórnunarreynsla skilyrði. 
• Stjórnunarhæfileikar með áherslu á frumkvæði, 
   samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð. 
• Viðkomandi þarf að vera fylginn sér og eiga auðvelt 
   með að taka ákvarðanir.
• Hæfni til þess að tjá sig á einu Norðurlandamálanna  
   ásamt ensku. 
• Tölvufærni.
• Áhugi á mannauðsmálum.

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri dómstólsins.
• Mannauðsmál, þ.m.t. ráðningar nýrra starfsmanna 
   og eftirfylgd starfsmannastefnu dómstólsins.
• Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgd.
• Upplýsingagjöf – yfirumsjón með innri vef dómstólsins.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

UMSÓKNUM ÞURFA AÐ FYLGJA EFTIRFARANDI GÖGN:  
I Afrit af flugmannsskírteini ásamt áritunum og heilbrig›isvottor›i
I Afrit af prófskírteinum ásamt einkunnum fyrir allt bóklegt flugnám
I Afrit af stúdentsskírteini e›a ö›rum sambærilegum prófskírteinum ásamt einkunnum
I Afrit af sí›ustu 100 fartímum í flugdagbók
I N‡tt sakavottor›

Á UMSÓKN SKAL VERA SUNDURLIÐUN FLUGTÍMA SEM HÉR SEGIR:
I Heildarfartími
I Fartími sem kennari
I Fartími í blindflugi
I Fartími sem flugstjóri
I Fartími á fjölhreyfla flugvél
I Fartími á fjölstjórnarflugvél (MPA)
I Fartími á þotu og skrúfuþotu

Umsóknarfrestur:
Umsóknarfrestur er til og með 21. október. 
Eingöngu er hægt að sækja um starfið á vef Icelandair www.icelandair.is/umsokn 
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Fyrirspurnum svara:
Hilmar Baldursson, flugrekstrarstjóri I hba@icelandair.is 
Þorgeir Haraldsson, yfirflugstjóri I tor@icelandair.is
Einnig á netfangið: starf@icelandair.is I 5050 300 

Icelandair óskar eftir að ráða flugmenn til starfa vegna aukinna umsvifa. Við leitum 
eftir áhugasömum flugmönnum í áhugavert og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi 
þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Umsækjendur skulu hafa gilt atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun fyrir 
tveggja hreyfla flugvél, hafa lokið bóklegu námi til réttinda atvinnuflugmanns 
1. flokks og hafa lokið námskeiði í áhafnarsamstarfi (MCC). 

Vegna fyrirsjánlegrar árstíðarsveiflu í umsvifum Icelandair er gert ráð fyrir að nýir 
flugmenn hefji störf næsta vor og starfi til hausts. 

Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða öðru sambærilegu námi.  
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FLUGMENN ÓSKAST TIL STARFA
HJÁ ICELANDAIR
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Þjónustustjóri
Starfssvið felst í þjónustu á viðskiptalausnum LS Retail.

Menntunar- og hæfniskröfur: Þekking  og reynsla á Microsoft Dynamics NAV. 
Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar ásamt góðri enskukunnáttu eru 
skilyrði. Reynsla af LS Retail hugbúnaðarlausnum kostur.

Ráðgjafi Microsoft Dynamics
Starfssvið felst í ráðgjöf og þjónustu á viðskiptalausnum
byggðum á Microsoft Dynamics.

Menntunar- og hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta. Haldgóð þekking á 
Microsoft Dynamics er æskileg. Reynsla af verslunarlausnum skilyrði. Góðir 
samskiptahæfileikar eru skilyrði og viðkomandi verður að vera ófeiminn við að sýna 
og kenna á hugbúnað. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Söluráðgjafi
Starfssvið felst í söluráðgjöf á viðskiptalausnum LS Retail,
bæði fyrir viðskiptavini og samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta. Reynsla af 
verslunarlausnum skilyrði. Góðir samskiptahæfileikar eru skilyrði og viðkomandi 
verður að vera ófeiminn við að sýna og kenna á hugbúnað. Mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði. 

Hugbúnaðarhönnuður .NET
Starfssvið felst í hönnun og forritun á hugbúnaðarlausnum í .NET umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða 
sambærilegt nám. Skipulög vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar ásamt góðri 
enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku 
starfsumhverfi þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Þekking á Microsoft Visual 
Studio og C# er kostur en ekki skilyrði. 

Sérfræðingur í viðskiptagreind
(Business Intelligence)
Starfssvið felst í ráðgjöf og þjónustu á viðskiptagreindarlausnum
byggðum á LS Retail hugbúnaði

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun eða sambærilegt nám. Haldgóð 
þekking á viðskiptagreindarlausnum er skilyrði. Reynsla af verslunarlausnum mikill 
kostur. Góðir samskiptahæfileikar eru skilyrði og viðkomandi verður að vera 
ófeiminn við að sýna og kenna á hugbúnað. Mjög góð enskukunnátta er skilyrði.

Hugbúnaðarhönnuður veflausna
Starfssvið felst í hönnun og forritun veflausna

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða 
sambærilegt nám. Skipulögð vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar ásamt 
góðri enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku 
starfsumhverfi þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Þekking á Microsoft Visual 
Studio, C# og ASP.NET er kostur en ekki skilyrði.

Hugbúnaðarhönnuður handtölvulausna
Starfssvið felst í hönnun og forritun á lausnum fyrir
hand- og spjaldtölvur

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða 
sambærilegt nám. Skipulög vinnubrögð og góðir samstarfshæfileikar ásamt 
góðri enskukunnáttu eru skilyrði. Viðkomandi þarf að geta unnið í dýnamísku 
starfsumhverfi þar sem Agile aðferðafræði er beitt. Reynsla af 
hugbúnarðarþróun fyrir handtölvur (Android, Windows Mobile, iOS) er kostur 
en ekki skilyrði. 

Við leggjum okkur fram, stöndum saman og vitum hvað þarf til að skara 
framúr. Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar sem hafa 
skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á alþjóðavísu. Við 
þróum hugbúnað fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri og seljum vörur okkar 
gegnum net 140 endursöluaðila í 60 löndum. Við leitum að öflugu og 
metnaðarfullu fólki sem er reiðubúið að takast á við fjölbreytt og vaxandi 
verkefni. Nú er lag að sækja um starf og koma til liðs við samheldinn hóp.

LS Retail ehf. leitar að starfsfólki til að takast á við aukin verkefni. Óskum að ráða í eftirtalitirtalin störf:

LS Retail hugbúnaður er í fremstu röð á heimsvísu og seldur í samstarfi við 120 vottuð fyrirtæki í meira en 60 löndum. Um 1.850 fyrirtæki nota hugbúnað LS Retail á 78.000 afgreiðslukössum í alls 35.000 verslunum. Meðal ánægðra viðskiptavina LS Retail eru: adidas, Fríhöfnin, 
ÁTVR, Nova, Apple Íslandi, Laugar, Ilva, Melabúðin, Dublin Airport Authority (DAA), Rivoli Group, aswaaq, Pizza Hut, IKEA, Hard Rock Café Þýskalandi, Bodycare International, Eu Yang San, Sony Co. (Hong Kong), Wind (Telecom) Ítalíu, Topps Tiles, DIAL (Delhi International 
Airport Limited) og Kingdom of Dreams.

Fjölbreytt störf í boði
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STARFSLÝSING   
I Stýring og ákvarðanataka vegna innkaupa, viðgerða og sendingar varahluta 
I Stýring, bestun og hámörkun nýtingar á varahlutaeign félagsins 
I Samningagerð við birgja og viðskiptavini, innlenda og erlenda
I Daglegur rekstur deildarinnar, þ.m.t. starfsmannamál 
I Stefnumótun og áætlanagerð 

HÆFNISKRÖFUR 
I Háskólapróf í verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun
I Reynsla af birgðahaldi æskileg 
I Góð stjórnunarreynsla og samskiptahæfni 
I Mjög góð enskukunnátta er skilyrði 
I Frumkvæði, skipulag og hæfni til að vinna undir álagi er skilyrði 
I Áhugi á flugstarfsemi

Fyrirspurnum svara:
Jens Þórðarson I 4250 199 I jensth@its.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 155 I stina@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 16. oktbóber 2011.

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni til starfa sem deildarstjóri í innkaupadeild í 
tækniþjónustu Icelandair – Icelandair Technical Services, ITS, á Keflavíkurflugvelli. 

Varahluta- og innkaupadeild er 40 manna starfseining. Deildin annast innkaup, 
geymslu, sölu, flutning og stýringu á varahlutum fyrir Icelandair og viðskiptavini þess 
um heim allan. Deildarstjóri leiðir þennan hóp og tekur virkan þátt í verkefnum 
deildarinnar. 

Við leitum að áhugasömum einstaklingi í öflugt og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi, með framúrskarandi samskiptahæfileika sem finnst gott að vinna sem hluti af 
heild í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi. Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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DEILDARSTJÓRI Í INNKAUPADEILD
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Dresser-Rand AS in Norway is part of the Dresser-Rand Group, an independent energy  
industry leader with headquarters in Paris and Houston. Dresser-Rand has approximately 
7.000 employees with around 180 based in Norway, one of its 12 world wide manufacturing 
facilities. The Norwegian activities include the engineering and manufacturing of gas turbine 
packages for generators and centrifugal compressors as well as being a service hub for all 
Dresser-Rand products. With a gas turbine power range from 1 to 55 MW, Dresser-Rand AS 
supports the oil and gas industry at offshore and land based installations around the world. 
The company is situated close to both mountains and the coast in the beautiful countryside 
city of Kongsberg, an one hour car drive to the capital, Oslo.

LARGE ENOUGH

FOR GLOBAL MARKET LEADERSHIP   
– SMALL ENOUGH FOR YOU TO MAKE A

DIFFERENCE

VISIT US DURING THE EURES JOB 
DAYS AT REYKJAVIK CITY HALL:

FRIDAY 14TH OCTOBER, 17:00-20:00
SATURDAY 15TH OCTOBER, 12:00-18:00

www.dresser-rand.com

w
w
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Are you interested in working in an 
international company in Norway 
within oil and gas?

Virðing
Réttlæti

VR býður atvinnuleitandi félagsmönnum 
upp á fjölda áhugaverðra námskeiða, 
þeim að kostnaðarlausu. Um er að 
ræða ýmiss konar námskeið sem auka 
þekkingu, hæfni og reynslu.

Veist 
þú hvað 
VR gerir 
fyrir þig?

Nánar á www.vr.is

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar óskar eftir 
starfskrafti í fullt starf í sérhópadeild fyrirtækisins. 
Við leitum að jákvæðum og öflugum aðila til að sjá um 
skipulagningu og úrvinnslu ferða fyrir erlenda ferða-
menn, með áherslu á þýskumælandi markað.  

Hæfniskröfur:
 • Mjög góð þýsku-, ensku- og íslenskukunnátta 
 • Reynsla og/eða menntun í ferðaþjónustu æskileg
 • Góð þekking á landafræði Íslands
 • Góð tölvukunnátta 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknir og fyrirspurnir:
Sonja Magnúsdóttir: sonja@gjtravel.is   

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

  Sérfræðingur á skrifstofu men-
ntamála

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar tímabundið starf sérfræðings í í málefnum 
er einkum varða námskrárgerð og þróun námsbrauta 
á framhaldsskólastigi, á skrifstofu menntamála, 
stefnumótunar- og þróunardeild. Um er að ræða fullt 
starf í eitt ár. 

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með 
yfirgripsmikla þekkingu á framhaldsskólakerfi landsins, 
einkum starfsmenntun, innsýn inn í þær breytingar sem ný 
aðalnámskrá framhaldsskóla boðar og starfsreynslu sem 
framhaldsskólakennari eða stjórnandi í framhaldsskóla. 
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta í 
ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu 
upplýsingatækni eru nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni 
og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir 
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 
25. október 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2011.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og 
starfsferli, sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar 
varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar. 

Umsóknir skulu sendar á umsoknir@mila.is
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Starfslýsing

· Hönnun nýrra örbylgjusambanda Mílu

· Hönnun SDH og IP sambanda

· Umsjón með tíðnum Mílu og samskipti  

við Póst- og fjarskiptastofnun

·   Hönnun lausna fyrir viðskiptavini

·   Áætlanagerð varðandi örbylgjukerfi

Menntunar- og hæfniskröfur

· Menntun á sviði verk- eða tæknifræði

· Samskiptalipurð

· Skipulagshæfni

· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

· Góð enskukunnátta

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000    www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að sérfræðingi  
í hönnun örbylgjusambanda
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Atvinnutækifæri í Evrópu
Vinnumálastofnun og EURES standa fyrir starfakynningu
í Ráðhúsi Reykjavíkur 14. og 15. október

Föstudagur 14. október kl. 17:00 – 20:00
Laugardagur 15. október kl. 12:00 – 18:00

Á kynningunni verða kynnt laus störf og veittar upplýsingar um starfs- og búsetuskilyrði víða í Evrópu. Einnig gefst fólki færi á að ræða 
milliliðalaust við atvinnurekendur. Sjá má hluta þeirra starfa sem í boði eru á síðunni www.eures.is með því að smella á „Laus störf“s

Your Job in Europe - European Job Days 2011
The Directorate of Labour and EURES IS host a European Job fair in Reykjavik City Hall on the following dates: 
Friday  14th October 17:00 – 20:00
Saturday 15th October 12:00 – 18:00
Are you interested in finding a job opportunity abroad? At the fair you will find a wide range of vacancies, get a chance to meet employers and to discuss your plans with
EURES Advisers from different  countries.  You also get first hand information about living and working abroad. 
Some of the vacancies are listed on our website www.eures.is under “Laus störf”.s

Norsk fyrirtæki og bæjarfélög kynna laus störf og taka á móti umsóknum. 

EURES ráðgjafar frá Bretlandi, Danmörku, Noregi, Þýskalandi, Svíþjóð og Belgíu kynna atvinnutækifæri í sínum löndum.

Einkum er eftirspurn eftir fólki úr eftirtöldum starfsstéttum:
Iðnaðarmönnum svo sem smiðum, pípulagningamönnum, rafvirkjum ofl., járniðnaðarmönnum, verkfræðingum, hjúkrunarfræðingum ofl. heilbrigðisstarfsfólki, vélvirkjum,
suðumönnum og bifvélavirkjum fyrir vörubíla.

Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða rafvirkja
til sölustarfa í raflagnadeild fyrirtækisins.

Starfið felur einkum í sér kynningu og sölu á raflagnaefni og öðrum 
rafbúnaði sem og ýmis önnur verkefni.

Leitað er að röskum, sjálfstæðum og samvinnuliprum einstaklingi 
með góða fag- og efnisþekkingu og reynslu af rafvirkjastörfum,
sem hefur einnig brennandi áhuga á sölu- og markaðsstörfum
og mannlegum samskiptum. 

Góð framkoma, snyrtimennska og reglusemi eru skilyrði.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu 
fyrirtæki.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda 
umsókn til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, 
menntun og fyrri störf fyrir mánudaginn 17. október.
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau 
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um starfið eru
veittar í síma 520 3022.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Rafvirki
vélstjórnar
Faggreinar

www.tskoli.is

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, auglýsir eftir 
kennurum til kennslu í vélstjórnar- og vélfræði- 
greinum frá og með vorönn 2012.

Menntunarkröfur:
Véltæknifræðingur/vélaverkfræðingur með vélfræði- 
menntun og starfsreynslu. Kennsluréttindi æskileg.

Við leitum að áhugasömum einstaklingum sem vilja 
vinna í krefjandi og metnaðarfullum skóla. Nánari 
upplýsingar veitir Egill Guðmundsson skólastjóri 
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti, 
egud@tskoli.is

Umsóknir sendist á bg@tskoli.is fyrir 16. október.
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HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir ásamt upplýsingum um umsækjendur 
og starfsferilsskrár sendist til Halldóru Jónsdóttur á netfangið

halldora@bifrost.is fyrir 18. október nk.

Starfssvið:

• Úthlutun húsnæðis
• Gerð húsaleigusamninga
• Afhending húsnæðis
• Úttektir á húsnæði
• Samskipti við íbúa
• Móttaka verkbeiðna frá íbúum
• Viðhald, skipulag og framkvæmd
• Innheimta og bókhald

Reynsla og hæfniskröfur:

• Rekstrar- og iðnmenntun eða önnur menntun
sem nýtist í starfi

• Reynsla af bókhaldi æskileg
• Reynsla af almennu viðhaldi nauðsynleg
• Góð almenn tölvuþekking
• Viðkomandi þarf að vera skipulagður

og nákvæmur
• Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum

www.bifröst.is

Rekstrarstjóri 
fyrir nemendagarða

HRV býður spennandi og krefjandi starf fyrir verkefnaleiðtoga á Austurlandi.
Um er að ræða starf við stjórnun Verkfræðiþjónustu HRVfyrir Alcoa á Reyðar  rði. Í star  nu felst m.a. skipulagning 
krefjandi verkefna, gerð og eftirfylgni verkefnaáætlana, ásamt því að stjórna hópi verkefnastjóra og sérfræðinga. Star  ð 
kallar á jákvæð og uppbyggileg samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila HRV.

Þekking á verkefnastjórnun er nauðsynleg og þarf umsækjandi að geta sýnt fram á reynslu á því sviði, helst í tengslum við 
verklegar framkvæmdir tengdar iðnaði eða virkjunum. Viðkomandi mun starfa með lykilstjórnendum HRV og heyra beint 
undir framkvæmdastjóra Verkfræðiþjónustu HRV (Engineering Alliance). 

HRV Engineering er framsækið 

þjónustufyrirtæki við áliðnaðinn 

og hefur um árabil sérhæft sig í 

uppbyggingu álvera.

HRV vinnur eftir 

viðurkenndum alþjóðlegum 

verkefnastjórnunaraðferðum við 

undirbúning, hönnun og stjórnun 

framkvæmda.  HRV sérhæ  r sig 

í þjónustu við álver, hérlendis og 

erlendis

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
Háskólamenntun á sviði verk- eða 
tæknifræði nauðsynleg 
Þekking og reynsla í verkefnastjórnun 
Stjórnunarreynsla
Reynsla á sviði fjármála. 
Góð þekking og reynsla í rekstri fyrirtækja æskileg 
Góð tungumálakunnátta nauðsynleg 
(Enska og Íslenska) 

Við leitum að hæ  leikaríkum einstaklingi sem hefur metnað 
og jákvæð samskipti að leiðarljósi.
Búseta á Austurlandi er áskilin. 

Nánari upplýsingar um star  ð veita:
Símon Þorleifsson, (framkvæmdastjóri Engineering 
Alliance) simon@hrv.is og Auðunn Gunnar Eiríksson 
(Mannauðstjórnun) audunn.eiriksson@hrv.is

Umsóknarfrestur er til 25. okt. 2011
Umsóknir skulu berast á netfangið audunn.eiriksson@hrv.is 

VERKEFNALEIÐTOGI ÓSKAST
VIÐSKIPTASTJÓRI (PROGRAM MANAGER) HRV REYÐARFIRÐI

Dýralæknaþjónusta í dreifðari 
byggðum landsins

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til 
að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í 
dreifðari byggðum landsins í samræmi við reglugerð nr. 846/2011. 
Með reglugerðinni er ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega 
almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar 
sem fjöldi dýra er takmarkaður  og/eða verkefni dýralækna af 
skornum skammti. 

Gerður verður þjónustusamningur við viðkomandi dýralækni/
dýralækna á hverju þjónustusvæði fyrir sig.  MAST tryggir skv. 
samningnum mánaðarlega greiðslu til að sinna dýralækna- og 
bráðaþjónustu á víðkomandi þjónustusvæði.

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með starfsstöð 
innan hlutaðeigandi þjónustusvæðis til að tryggja eftir föngum 
að dýraeigendur fái ávallt dýralækna- og bráðaþjónustu innan 
hæfilegs tíma. Dýralækninum er heimilt að sinna bráða- og 
dýralæknaþjónustu á öðrum svæðum en tilgreind eru í samningi 
þessum. Með sama hætti er öðrum dýralæknum heimilt að bjóða 
fram þjónustu sína á þjónustusvæðinu. 

Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:

Þjónustusvæði 1:  Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, 
Grundafjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær.

Þjónustusvæði 2:  Dalabyggð, Reykhólahreppur, Stranda-
byggð, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og Bæjarhreppur.

Þjónustusvæði 6:  Bakkafjörður (fyrrum Skeggjastaða-
hreppur), Vopnafjarðarhreppur, Fljótdalshérað, Fljótdalshreppur, 
Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður og Fjarðabyggð 
(nema Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður).

Þjónustusvæði 8:  Sveitarfélagið Hornafjörður.

Þjónustusvæði 9:  Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur. 

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustu og gerð þjónustu-
samnings veita Halldór Runólfsson (halldor.runolfsson@mast.is) 
og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is)  í 
síma 530-4800. Jafnframt er vísað til reglugerðar  nr. 846/2011 um 
dýralæknaþjónustu í dreifðari byggðum landsins. Umsóknum um 
þjónustusvæði skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 
800 Selfoss, merktum “Dýralæknir – þjónustusvæði X” eða með 
tölvupósti á mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og 
með 17. október 2011.
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569 5100
skyrr@skyrr.is Velkomin

Sjö spennandi störf hjá stærsta (og skemmtilegasta) UT-fyrirtæki landsins

Starfsfólki – það er brjálað að gera!
Skýrr er að leita að:

Forritari veflausna
Skýrr leitar að snillingi til að vinna við forritun og uppsetningu vefja fyrir 
stóran hóp viðskiptavina fyrirtækisins. Við leitum að gúrú í vefmálum. 

Hæfniskröfur

App forritari
Skýrr leitar að fólki til að vinna við forritun á snjallsíma- og  

Hæfniskröfur

Hugbúnaðarsérfræðingur í Microsoft 
Dynamics NAV

Hæfniskröfur

Hugbúnaðarsérfræðingur í ÓPUSallt 
og handtölvum 

 
Hæfniskröfur

Vörustýring Oracle

Hæfniskröfur

Hugbúnaðarsérfræðingur í C# og .NET

Hæfniskröfur

Snillingur í Viðskiptagreind (BI) 
Skýrr leitar að starfsmanni í almenna ráðgjöf og þjónustu ásamt hönnun 

 
Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar

Skýrr: Stórt og næs 

vinnuaðstaða í boði. Kaffið er magnað og maturinn fyrsta flokks. 

snerpa og hæfni.

Almennar hæfniskröfur
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Síðumúla 29, 2.hæð 108 Reykjavík,  www.alltfasteignir.is

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali   
S: 8981233

Sölufulltrúi fasteigna
Vegna aukinna verkefna ætlum við að fjölga sölufulltrúum.

Erum að leita að einstaklingum með reynslu eða próf eða lögg. til 
fasteignasala. Jafnframt viljum við gefa nýliðum tækifæri.

Árangurstengd laun - miklir möguleikar.

Áhugasamir heimsæki okkur að 
Síðumúla 29 2.hæð á milli 13 og 15 næstu daga. 

Helstu verkefni: Hæfniskröfur: Artasan ehf. er sérhæft fyrirtæki á 

-

-

Við höfum þá starf fyrir þig!
Ein ástsælasta bón og þvottastöð landsins er komin í 
nýtt húsnæði í Grjóthálsi 10 eftir að hafa verið í 
Sóltúninu í mörg ár.

Vertu hluti af frábæru liði hjá framúrskarandi fyrirtæki!

Umsóknir berist fyrir 17. október til
starf@bonogthvottastodin.is

Ert þú hress, duglegur 
og þjónusturíkur 
einstaklingur?



Össur hf.  i  Grjóthálsi 1-5  i  110 Reykjavík  i  515 1300  i  www.ossur.com

Össur leitar að hugmyndaríkum, metnaðargjörnum og skapandi einstaklingum til starfa á Þróunarsvið fyrirtækisins. Störfi n 
fela í sér fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og starfsstöðva víða um heim. Í öllum störfunum 
er krafi st mjög góðrar enskukunnáttu, hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

VÉLHLUTAHÖNNUÐUR

starfssvið
 Þátttaka í hönnun á nýjum vörum
 Þróun á vörum fyrirtækisins
 Undirbúningur framleiðslu nýrra vara 

hæfniskröfur
 MSc í vélaverkfræði eða véltæknifræði
 Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla 
 Reynsla af vélhlutasmíði og viðhaldi vélhluta
 Reynsla af hönnun fyrir framleiðslu
 Reynsla af framleiðslu á vélbúnaði er æskileg
 Þekking á verkefnastjórnun er æskileg

TÆKNILEIÐTOGI NOTENDAHUGBÚNAÐAR FYRIR 
RAFEINDAVÖRUR

starfssvið
 Tæknileg umsjón með hönnun, framleiðslu, dreifi ngu og   

 viðhaldi á notendahugbúnaði fyrir rafeindavörur 
 Umsjón með verkferlum til hugbúnaðargerðar og þróun   

 þeirra

hæfniskröfur
 MSc í hugbúnaðarverkfræði eða tölvunarfræði
 Að lágmarki 5 ára starfsreynsla
 Reynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna
 Reynsla af heilbrigðissviði er æskileg

VÖRUHÖNNUÐUR

starfssvið
 Þátttaka í hönnun á nýjum vörum
 Þróun á vörum fyrirtækisins
 Undirbúningur framleiðslu nýrra vara

hæfniskröfur
 MSc í vélaverkfræði, véltæknifræði eða vöruhönnun
 Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla
 Reynsla af hönnun fyrir framleiðslu
 Innsýn í iðnhönnun

VÖRUHÖNNUÐUR FYRIR RAFEINDAVÖRUR

starfssvið
 Þátttaka í hönnun og þróun á nýjum rafeindavörum 
 Þróun á rafeindavörum fyrirtækisins 

hæfniskröfur
 MSc í rafmagns- eða tölvuverkfræði
 Reynsla af örtölvuforritun
 Reynsla af heilbrigðissviði er kostur
 Reynsla af gerð notendahugbúnaðar er kostur

VERKEFNASTJÓRI

starfssvið
 Verkefnastjórnun á sviði vöruþróunar og vörubreytinga í   

 fjölþjóðlegum og þverfaglegum verkefnateymum 
 Uppsetning verkefnaáætlana og framfylgd þeirra
 Umsjón með skjölun og skjalastjórnun í verkefnum

hæfniskröfur
 BSc eða MSc í verk- eða tæknifræði
 Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla á sviði    

 verkefnastjórnunar
 Menntun á sviði verkefnastjórnunar er kostur
 Reynsla í Microsoft Project

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast á work@ossur.com 
fyrir 16. október næstkomandi. Vinsamlega setjið í fyrirsögn 
tölvupóstsins hvaða starf er sótt um.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og 
stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1800 manns í 15 löndum. 
Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi verkefni hjá Össuri?

 STÖRF Á ÞRÓUNARSVIÐI
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Yfirmaður sölusviðs – rekstrarstjóri Fagmaður á sviði matvæla

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 16. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Kaffitár leitar að hugmyndaríkum 
og kraftmiklum stjórnendum

Kaffitár er nokkuð stórt fyrirtæki á íslenskan mælikvarða. 
Leitað er að glaðlegum og drífandi stjórnanda til að stýra
sölumálum fyrirtækisins.

Helstu verkefni:
• Rekstur og þróun kaffihúsa
• Sölu- og markaðsmál

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í þessu starfi
• Reynsla af sölumálum áskilin
• Þykja matur góður og hafa áhuga á fólki

Matvæli eru orðin stór hluti af framleiðslu Kaffitárs
og við leitum að yfirmanni til að stýra þeirri einingu.

Helstu verkefni:
 • Ábyrgð á matvælaframleiðslu Kaffitárs
 • Vöruþróun

Hæfniskröfur:
• Fagmenntun á sviði matvæla
• Stjórnunarreynsla
• Hafa brennandi áhuga á mat

Ástríða - Sérfræðiþekking - Alúð - Fjölmenning

Kaffitár hefur í tvo áratugi haft forystu um nýjungar á íslenskum kaffimarkaði og vörumerkið Kaffitár
þekkja allir Íslendingar. Markmið fyrirtækisins hefur alltaf verið hið sama, að sem flestir fái notið 
þess að drekka gott kaffi. Fyrirtækið á því láni að fagna að hjá því starfar afbragðsfólk sem hefur
ástríðu fyrir kaffi. Nú leitar Kaffitár að nýjum liðsmönnum í forystuhópinn. www.kaffitar.is

Nú er tækifæri fyrir þig að bætast í hóp fagmanna sem hafa ástríðu fyrir
mat, kaffi og öðrum lífsins gæðum.
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www.kopavogur.is 

Leikskólinn Urðarhóll  

KÓPAVOGSBÆR

Urðarhóll auglýsir eftir leikskólakennara í sérkennslu  

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Þekking og reynsla af TEEACH

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.kopavogur.is  
Einnig gefur Sigrún Hulda Jónsdóttir, leikskólastjóri, upplýsingar í 
síma 5700490/ 8402686 og á netfanginu urdarholl@kopavogur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 16. október 2011

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

Hugmyndaríkur matsveinn 

www.marel.com/jobs

www.marel.com

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

Yfirmaður þjónustu

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.BRYNJA - Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands óskar eftir að ráða í 

starf yfirmanns þjónustu.

Starfssvið:
• Umsjón og úrvinnsla umsókna um leiguhúsnæði   
• Úthlutun íbúða
• Annast gerð húsaleigusamninga og sinnir  
   leigusalahlutverki sjóðsins við einstaklinga
• Almenn þjónusta og fyrirgreiðsla við leigjendur
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun eða tilsvarandi menntun til starfsins
• Einstök lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Samviskusemi og traust
• Þekking/áhugi á málefnum öryrkja

BRYNJA - Hússjóður Öryrkjabandalags Íslands er sjálfseignarstofnun, stofnaður 
1. nóvember 1965. Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka leiguíbúðir fyrir öryrkja.  
Í dag á sjóðurinn 725 íbúðir víðsvegar um landið. www.brynjahus.is

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

Bormenn óskast

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Þórir Þorvarðarsson
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Umsækjendur sem skilað 
hafa inn umsókn á heimasíðu 
Jarðborana eru beðnir um að 
senda umsókn sína til Hagvangs.

Vegna aukinna umsvifa Jarðborana hf. 
erlendis auglýsum við eftir starfsmönnum á 
bora okkar. 

Kröfur til umsækjenda:
• Iðnmenntun
• Vinnuvélaréttindi
• Góð enskukunnátta
• Hreint sakavottorð
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót

Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til starfa um allt land 
og í erlendum verkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Jarðboranir hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði djúpborana eftir jarðhita. Félagið á 
og rekur flota af hátækniborum sem eru í rekstri bæði á Íslandi og erlendis. 
Umsvifin hafa aukist erlendis undanfarið, en verkefni félagsins á sviði 
orkuöflunar eru og hafa verið m.a. í Þýskalandi, Danmörku, Azoreyjum, 
Dominica og á Nýja-Sjálandi, auk þess sem fleiri verkefni eru í undirbúningi.

Olíudreifing
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Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400

Gildi Tryggingastofnunar eru traust, metnaður og samvinna.
Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun, ákvarða 
og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar upplýsingar og 
ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru 
falin samkvæmt lögum á faglegan, öruggan og hagkvæman hátt.
Upplýsingar um Tryggingastofnun má finna heimasíðu: http://www.tr.is

Tryggingastofnun auglýsir eftir kerfi sstjóra.

Starfi ð felur í sér úrlausn tæknilegra verkefna 
við miðtölvur, netbúnað og gagnagrunna.

Starfssvið:

 Vinna við daglegan rekstur á miðlægum tölvu- 
og netbúnaði sem tengist gagnagrunnum stofn-
un ar innar. Hluti rekstursins er í sýndar umhverfi .

 Uppsetningar, uppfærslur og eftirlit með búnaði 
ásamt framþróunarverkefnum.

 Samskipti við þjónustuaðila, birgja og notendur.

Menntunar og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfi sfræði eða 
önnur tæknimenntun.

 Góð þekking og reynsla af Linux/Unix stýri kerf-
um nauðsynleg.

 Þekking á rekstri netkerfa og SAN kerfa.

 Góð þekking á Windows stýrikerfum er kostur.

 Öguð og sjálfstæð vinnubrögð og færni í mann-
legum samskiptum.

Nánari upplýsingar veitir Kristín I. Atladóttir, deildar    -
stjóri tæknideildar á Upplýsingatæknisviði, 
kristin.atladottir@tr.is og Guðjón Skúlason, 
mannauðs  stjóri, gudjon.skulason@tr.is.

Umsóknir sendist rafrænt á starf@tr.is eða í pósti 
til Starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, 
Laugavegi 114, 150 Reykjavík fyrir 24. október n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.

Upplýsingatækni
kerfi sstjóri

Sérfræðingur
Þekkir þú active directoriy, open directory, permissions, ACL, apachi, F_PORT, srv,
metadata, CAL_DAV, mx, Xsan,MacOX server og munin á góðu og vondu kaffi?

Ef þú þekkir eitthvað af þessu eða allt erum við að leita að þér, okkur bráðvantar sérfræðing 
til þess að sjá m.a um uppsetingu,rekstur og viðhald á kerfisbúnaði hjá Epli.is sem og hjá 
viðskiptavinum.  Þú munt einnig aðstoða viðskiptavini og sölumenn Epli.is vegna fyrirtækja-
lausna á sviði hugbúnaðar og vélbúnaðar.

Í boði er starf hjá vaxandi fyrirtæki með góðan starfsanda.

Sendu okkur umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: 
atvinna@epli.is, umsóknarfrestur er til 15 október. 

Laugavegi 182 | Smáralind

 Fjármálastjóri
Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands er laust til umsóknar starf fjármálastjóra. ásásásviðæði og nátg nrkfrVerÁ V ísinduvístúru
Hlutverk fjármálastjóra er m.a. að hafa yfirsýn og umsjón með fjármálum sviðsins.hafa málajármk fverk ra estjó

Markmið starfsins er að vinna að bættri nýtingu fjármuna og hagræðingu í rekstri sviðs og stofnana. er a ð ba aðnn
Umsjón með gerð fjárhagsáætlana deilda, sviðs og annarra rekstrareininga sviðs, greining og miðlun hagfjá tlasáæ
fjárhagsupplýsinga til stjórnenda á fræðasviðinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október nk.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið á www.starfatorg.is 
og http://www.hi.is/is/skolinn/laus_storf
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa
á fjárhagssvið bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfstöð í Reykjavík.

Fjárhagssvið hefur umsjón með bókhaldi, uppgjöri og fjár-

SWIFT-TT færslum og greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og 
ríkisfyrirtæki, auk annarra tilfallandi verkefna.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Færni í einu norðurlandamáli kostur

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir,
framkvæmdastjóri fjárhagssviðs, í síma 569 9600

Sérfræðingur á fjárhagssviði

Aðstoðarkona óskast

sími: 511 1144
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Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Umferðarstofa leitar að sérfræðingi og skráningarfulltrúum í NorType verkefnið á ökutækjasviði. 
Verkefnið er samvinna skráningaraðila ökutækja í  Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og á Íslandi, sem 
starfrækt er hjá Umferðarstofu. Vegna aukningar í umfangi þessara ökutækjaskráninga þurfum við að 
fjölga starfsmönnum. Unnið verður í 12 manna hópi.

Starf sérfræðings:
Felst einkum í setja sig inn í tæknilýsingar á bílum og veita starfsmönnum ráðgjöf. Einnig er unnið með 
gagnagrunna fyrir ökutækjaskráningar, framkvæmd gæðaeftirlits og þátttaka í þróun kerfa og ferla. 
Sérfræðingur NorType er einnig staðgengill verkefnastjóra. Starfshlutfall er 100%.

Starf skráningarfulltrúa: 
Felst einkum í að skrá tæknilegar upplýsingar um ökutæki.  Upplýsingarnar eru teknar úr skjölum sem 
gefin eru út af bílaframleiðendum og yfirvöldum í Evrópuríkjunum.  Skjölin eru á þjóðtungu 
viðkomandi ríkis en einnig á ensku. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Sérfræðingur: Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. af raungreinasviði.
Skráningarfulltrúar: Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Einnig kemur til greina 
að ráða einstakling með góða reynslu sem nýtist í starfi.
Bíltækniþekking og/eða áhugi á ökutækjum er mikill kostur.
Góð tungumálakunnátta.
Hafa mjög góða þekkingu á Excel.
Viðkomandi þarf að vera jákvæður, samviskusamur og vandvirkur.

Umsóknarfrestur er til 17. október.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og 
gæðasviðs, olof@us.is 
Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:

                             Umferðarstofa
                             Bt. Ólafar Friðriksdóttur
           Borgartúni 30
                             105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Dagný Jónsdóttir, s. 580 2013. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR 
–stéttarfélags í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 60 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, 
áreiðanleika og jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin 
hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu 
má finna á heimasíðu stofnunarinnar: www.us.is.

Umferðarstofa leitar 
                         að starfsfólki

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

  Sérfræðingur á skrifstofu 
menntamála

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar starf sérfræðings í málefnum er einkum varða 
innritun í framhaldsskóla á skrifstofu menntamála. Um 
er að ræða fullt starf í eitt ár. 

Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun í náms- og 
starfsráðgjöf, þekkingu á íslensku framhaldsskólakerfi, 
þekkingu og reynslu af innritunarferli í framhaldsskóla 
og reynslu af samskiptum og ráðgjöf við nemendur og 
foreldra. Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta 
í ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu 
upplýsingatækni, gagnagrunnum og upplýsingakerfum 
sem nýttir eru við innritun í framhaldsskóla eru 
nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni og hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir 
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 
25. október 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skrifstofustjóra við tölvunarfræðideild skólans. 
Starfið er fjölbreytt og felur í sér náið samstarf við forseta deildarinnar, akademíska 
starfsmenn deildarinnar og aðrar stoðdeildir háskólans. Verkefnastjórar deildarinnar heyra 
undir skrifstofustjóra.

ÁBYRGÐARSVIÐ:
 Daglegur rekstur skrifstofu tölvunarfræðideildar
 Aðstoð við gerð og eftirfylgni rekstraráætlunar
 Þróun, uppbygging og rekstur gæðaferla deildarinnar
 Útgáfu- og kynningarmál
 Umsjón og samþætting verkefna og viðburða
 Ýmis starfsmannamál

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
 Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfinu
 Haldgóða reynslu af rekstri og áætlanagerð
 Stjórnunarreynslu
 Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfileika 
 Góða ritfærni, bæði á íslensku og ensku 
 Reynsla úr starfi í háskólaumhverfi eða hugbúnaðargeira er mikill kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristine Helen Falgren, skrifstofustjóri (kristine@hr.is), sími 825 6373.

Umsóknum skal skilað rafrænt til Háskólans í Reykjavík fyrir 18. október. Slóðin er umsokn.hr.is. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Tölvunarfræðideild HR er stærsta og öflugasta tölvunarfræðideild landsins með rúmlega 500 nemendur, tæplega 20 
akademíska starfsmenn og þrjá starfsmenn á skrifstofu deildarinnar. 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Nemendur skólans 
eru um 3000 og starfa um 200 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara. Háskólinn í Reykjavík útskrifar um 
2/3 þeirra sem ljúka tækninámi á háskólastigi á Íslandi.

www.hr.is

SKRIFSTOFUSTJÓRI

SÖLUMAÐUR ÓSKAST

REYKJAVÍK AKUREYRI EGILSSTAÐIR KEFLAVÍK SELFOSS HAFNARFJÖRÐUR

Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:

Tölvulistinn leitar að öflugum sölumönnum í bæði fullt starf og hlutastarf í verslun okkar í Reykjavík

starf@tolvulistinn.is

 

Grunnskólinn í Hveragerði

sími: 511 1144
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Innanríkisráðuneytið auglýsir lausa til um- 
sóknar stöðu lögfræðings á skrifstofu innviða.
Helstu verkefni eru stjórnsýsluverkefni, lagafrum-
vörp, reglugerðir og stefnumótun um málefni skrif-
stofunnar. Leitað er sérstaklega eftir einstaklingi með 
sérþekkingu og reynslu á sviði siglingamála.

Skrifstofa innviða fer með stefnumótun í samgöngu-
málum, umferðaröryggismálum, flugöryggismálum, 
gerð loftferðasamninga, öryggismál sjófarenda, farm-
flutninga og fólksflutninga. Nánari upplýsingar um 
starfsemi skrifstofunnar og ráðuneytisins má finna á 
heimasíðunni www.innanrikisraduneyti.is

Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða 
meistaraprófi í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi 
starfsreynslu á sviði lögfræði.  Jafnframt er æskilegt 
að umsækjendur búi yfir þekkingu og reynslu á sviði 
stjórnsýslu.  

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi skipulagshæfi-
leika, geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur og hafi 
hæfni til að vinna undir álagi.  Auk þess er gerð krafa 
um hæfni í mannlegum samskiptum og góða færni og 
kunnáttu í íslensku og ensku.

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvattar til að sækja um 
auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurbergur Björnsson, 
skrifstofustjóri í síma 545 9000

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. október  2011. 
Umsóknir skulu berast á netfangið postur@irr.is 
eða til innanríkisráðuneytis, Sölvhólsgötu 7, 150 
Reykjavík.

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

Hæfniskröfur eru:

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir Sigríður Aðalsteinsdóttir

STRÁ

Daglega móttöku og símaþjónustu.
Ritvinnslu, skráningu og skjalavistun.
Undirbúning funda, pöntun aðfanga í eldhús og frágang.
Önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Marktæk reynsla af skrifstofustörfum.
Reynsla af tölvunotkun og kunnátta í Word/Excel.
Snyrtimennska, reglusemi, jákvæðni og þægileg framkoma.
Skipuleg og sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og góð samskiptahæfni.

er til og með 17. október nk. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst. Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið verða eingöngu
veittar hjá STRÁ ehf. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

og veita nánari upplýsingar, en
viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur.
Vinsamlega sendið starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir
fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst til og tilkynni þátttöku.

*
*
*
*

*
*
*
*

STRAUMUR er sjálfstæður
og óháður fjárfestinga-
banki. Eignarhald bankans
er traust, alþjóðlegt og án
aðkomu ríkisins. Starfs-
menn bankans hafa mikla
reynslu af almennri fjár-
festingabankastarfsemi og
leggja metnað sinn í að veita
v iðsk ip tav inum s ínum
vandaða þjónustu.

STRAUMUR veitir bæði
innlendum og erlendum
viðskiptavinum almenna
fjárfestingabankaþjónustu,
þar með talið markaðs-
viðskipti og fyrirtækjráðgjöf.

Hjá STRAUMI starfa um 25
Starfsmenn, en höfuð-
stöðvar STRAUMS eru í
Borgartúni 25, Reykjavík.

www.straumur.com

STRAUMUR er sjálfstæður
og óháður fjárfestinga-
banki. Eignarhald bankans
er traust, alþjóðlegt og án
aðkomu ríkisins. Starfs-
menn bankans hafa mikla
reynslu af almennri fjár-
festingabankastarfsemi og
leggja metnað sinn í að veita
v iðsk ip tav inum s ínum
vandaða þjónustu.

STRAUMUR veitir bæði
innlendum og erlendum
viðskiptavinum almenna
fjárfestingabankaþjónustu,
þar með talið markaðs-
viðskipti og fyrirtækjráðgjöf.

Hjá STRAUMI starfa um 25
Starfsmenn, en höfuð-
stöðvar STRAUMS eru í
Borgartúni 25, Reykjavík.

www.straumur.com

Suðurlandsbraut 30 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30 - www.stra.is

Móttökuritari hjá STRAUMIMóttökuritari hjá STRAUMI

Fagmennska í yfir 25 árFagmennska í yfir 25 ár

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjáland starfar eftir Fjölvísistefnunni þar sem 
áherslan er á einstaklinginn. Við bjóðum upp á skipulagt 
starfsumhverfi sem ýtir undir sjálfstæði starfsmanna og 
gefur tækifæri til þróunar í starfi.

Okkur vantar:
Atferlisþjálfa – með uppeldismennt s.s. sálfræði,  
þroskasálfræði eða með reynslu af starfi með barni á  
einhverfurófinu.
Hópstjóri – leikskólakennari eða með reynslu af að starfa 
í leikskóla
Starfsmaður í eldhús – aðstoðarmaður matráðs í frágang
Hlutastörf – síðdegisvaktir og lokun

Umsóknafrestur er til 21.október n.k. Frekari upplýsingar 
veita Harpa og Ída Björg aðstoðarskólastjórar í síma  
578-1220 eða á netfangið: sjaland@sjaland.is .  
Einnig er hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 
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DEILDARSTJÓRI BÚVÖRUSÖLU

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi
og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 350 starfsmenn.
Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins – www.ss.is.

Sláturfélag Suðurlands leitar að áhugasömum og dugmiklum einstaklingi til að leiða mjög vaxandi 
búvörusölu félagsins. Um er að ræða áburð frá Yara, stærsta áburðarframleiðanda heimsins, 
kjarnfóður frá Dlg, stærsta fóðurfyrirtæki Norðurlanda ásamt fleiri búrekstrarvörum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Búfræðimenntun
        Sjálfstæði í starfi
        Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
        Fáguð framkoma, þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Upplýsingar um starfið gefur Bjarni Stefánsson, starfsmannastjóri í síma 575 6000.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1, 110 Reykjavík, einnig er hægt að sækja um 
á vefsíðu félagsins, www.ss.is. Umsóknarfrestur er til og með 17. október 2011. 

Seeking chef for traditional Norwegian 
café in Oslo, Norway

Mail address: E-mail: 

Hefðbundið veitingahús í Osló auglýsir 
eftir matreiðslumanni

Kaffistova v/ Ketil Løberg
Rosenkrantz’ gate 8
0159 OSLO
Norway

leiarkaffistova@bondeheimen.com 
Website: www.kaffistova.com
Phone: +47 23 21 42 11

Kaffistova is a 110 year old café in the center of Oslo 
city, last renovated in 2006. It is in a great location 
downtown, just one block from our main street, Karl 
Johan. As one of the most traditional and best- known 
cafés in Oslo, Kaffistova is a popular meeting place for 
both well-known cultural personalities and also for the 
“average Joe”. Yearly revenues add up to approximately 
NOK 17 million, and that includes serving breakfast 
every morning for guests staying at Hotel Bondeheim-
en (www.bondeheimen.com). The menu is based on 
traditional, Norwegian cuisine, but is being developed 
to keep abreast of today’s trends. Through cooperation 
with producers of Norwegian traditional produce, we 
want to breathe new life into our traditional dishes. 

Chef with additional responsibilities

As a chef in Kaffistova, you will take part in develop-
ing Norwegian food traditions, and you will be part of 
a highly motivated team! Daily responsibilities include 
providing both hot and cold food, menu development, 
ordering according to budgets, and following Nor-
wegian food and health regulations (Internal Controls). 

We seek a chef who has:
 - Experience and certificates of qualification
 - An interest in Norwegian/Scandinavian food
  traditions
 - High work capacity, energy and motivation
 - High service attitude
 - Good communication skills (English)
 - The ability to work independently

We offer: 
 - Pay based on Norwegian tariffs and work 
  experience
 - Comfortable working hours (no late night 
  opening)
 - A well run and respectable company with 
  professional owners
 - Highly discounted rental of a 2-room apartment
  in central Oslo for one year

If this sounds like the right challenge for you, please send an 
application to:

Restaurant manager, Ketil Løberg 

Mail: leiarkaffistova@bondeheimen.com
Phone: +47 23 21 42 11

Position available from: December 1st, 2011.

Póstfang: Tölvupóstur:

Kaffistova er 110 ára gamall veitingastaður í miðborg 
Osló. Húsnæðið var síðast endurnýjað árið  2006. 
Staðsetning er frábær, aðeins steinsnar frá Karl Jóhann,  
einu frægasta stræti Oslóborgar. Kaffistova er meðal 
þekktustu klassískra veitingastaða í Osló og þar nýtur 
sín fólk af öllum stéttum þjóðfélagsins, jafnt virtir menn-
 ingarfrömuðir sem og hinn óbreytti “Pétur og Páll”. 
Árstekjur nema um 17 milljón norskum krónum og í 
starfseminni felst að annast daglegan morgunverð fyrir 
gesti Hotel Bondeheimen (www.bondeheimen.com). 
Matseðillinn tekur mið af hefðbundnum norskum rétt-
um, en þróast jafnframt í takt við tímann. Við erum að 
leitast við að blása nýju lífi í hefðbundið mataræði í 
samstarfi við norska matvælaframleiðendur. 

Matreiðslumaður með sérhæfða ábyrgð

Sem matreiðslumaður í Kaffistova tekur þú þátt í að 
þróa hefðbundna norska rétti og þú starfar með fólki 
sem hefur sérstakan áhuga á þessu verkefni! Dagleg 
ábyrgð felst ì framreiðslu heitra og kaldra rétta, þróun 
matseðils, innkaupum í samræmi við fjárhagsáætlun 
og eftirliti með því að farið sé að norskum matvæla- og 
heilsufarsreglum (innra eftirlit).

Við erum að leita að matreiðslumanni sem hefur eftirfarandi 
til að bera:
 - Reynslu og viðhlítandi próf
 - Áhuga á norskum/skandinavískum hefðum í
  matargerð
 - Hæfni til að leggja á sig mikla vinnu, orku og 
  metnað í starfi
 - Ríka þjónustulund
 - Góða samskiptahæfni (á ensku)
 - Hæfni til að vinna sjálfstætt

Við bjóðum: 
 - Laun sem byggja á norskum launatöxtum og 
reynslu í starfi
 - Þægilegan vinnutíma (ekki opið seint á kvöldin)
 - Vel rekið sómakært fyrirtæki í eigu fagfólks
 - Myndarlegan afslátt af leigu á tveggja herbergja 
íbúð í miðborg Osló í eitt ár

Ef starfið vekur áhuga þinn og virðist henta þér, vinsamlegast 
sendu umsókn til:

Framkvæmdastjóra veitingastaðarins, Ketil Løberg  

Tölvupóstur: leiarkaffistova@bondeheimen.com
Sími: +47 23 21 42 11

Starfið er laust frá: 1. desember, 2011. 

Kaffistova v/ Ketil Løberg
Rosenkrantz’ gate 8
0159 OSLO
Norway

leiarkaffistova@bondeheimen.com 
Veffang: www.kaffistova.com
Sími: +47 23 21 42 11

  Sérfræðingur á skrifstofu men-
ntamála

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar tímabundið starf sérfræðings í í málefnum 
er einkum varða námskrárgerð og þróun námsbrauta 
á framhaldsskólastigi, á skrifstofu menntamála, 
stefnumótunar- og þróunardeild. Um er að ræða fullt 
starf í eitt ár. 

Leitað er að háskólamenntuðum einstaklingi með 
yfirgripsmikla þekkingu á framhaldsskólakerfi landsins, 
einkum starfsmenntun, innsýn inn í þær breytingar sem ný 
aðalnámskrá framhaldsskóla boðar og starfsreynslu sem 
framhaldsskólakennari eða stjórnandi í framhaldsskóla. 
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, góð kunnátta í 
ensku og einu Norðurlandamáli og þekking á nýtingu 
upplýsingatækni eru nauðsynlegir kostir ásamt ritfærni 
og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun 
greiðast samkvæmt launakerfi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins. Nánari upplýsingar veitir 
Jens Pétur Hjaltested á upplýsinga- og fjármálasviði. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 
25. október 2011.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ísland - allt árið 

Ríkiskaup f.h. verkefnisins Ísland - allt árið í sam-
starfi við Íslandsstofu býður út verkþætti er 
tengjast markaðsverkefninu til allt að þriggja ára. 
Um er að ræða þriggja ára samstarfsverkefni 
ríkis, borgar, sveitarfélaga, fyrirtækja innan 
Samtaka ferðaþjónustunnar, fyrirtækja innan 
Samtaka verslunar og þjónustu og fleiri aðila. 
Það byggir á fyrra verkefni: Inspired by Iceland 

Verkþættirirnir fela meðal annars í sér:

birtingar á auglýsingum og almannatengsl á 
erlendum mörkuðum, hönnun og framleiðslu 
markaðsefnis, og efnis fyrir samfélagsmiðla og 
vefsíðu www.inspiredbyiceland.com. 
Fortilkynning (prior information notice) um þetta 
verkefni var birt á útboðsauglýsingavef Evrópu-
sambandsins þriðjudaginn 20. september 2011. 

Hafin er vinna við gerð útboðsgagna sem áætlað 
er að verði tilbúin til afhendingar á vef Ríkis-
kaupa í viku 43. 
  
Stefnt er að því að samningar verði komnir á í lok 
þessa árs, 2011. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Birna Jörgen-
sen hjá Íslandsstofu, verkefnastjóri Íslands
– allt árið. 

Verkefnasjóður sjávarútvegsins, deild 
um sjávar rannsóknir á samkeppnis sviði, 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
rannsókna- og þróunarverkefna. 
Sjóðurinn mun styrkja rannsóknir á sjávarlífverum sem nú 
eru nytjaðar eða sem mögulegt væri að nytja. Áhersla verður 
lögð á verkefni sem efla rannsókna- og þróunarstarf á lífríki 
sjávar umhverfis Ísland og styrkja til lengri tíma litið sjálfbæra 
nýtingu auðlinda hafsins og samkeppnishæfni sjávarútvegs. 
Horft verður til grunnslóðarannsókna, vöktunar strandsvæða, 
þorskrannsókna og verkefna sem tengjast þróun aðferða við 
nýtingu á lífverum sjávar, svo sem líftækni sem og fleiri þátta 
sem kunna að falla að verkefnum og tilgangi sjóðsins.

Við mat umsókna verður lögð áhersla á nýnæmi verkefnisins 
m.t.t. nýrrar þekkingar og/eða aukinna nýtingarmöguleika á 
lífríki sjávar. Veittir verða styrkir til stærri verkefna, allt að 8 m.kr. 
hver, og til smærri verkefna allt að 2 m.kr. hver. Styrkur nemur 
að hámarki 50% af áætluðum heildarkostnaði viðkomandi 
verkefnis. Styrkir eru veittir til eins árs í senn. Heimilt er að veita 
framhaldsstyrk á grundvelli nýrrar umsóknar, enda standist 
verkefnið kröfur um framvindu og gæði.

Allir geta sótt um styrki, einstaklingar, fyrirtæki og rannsókna- 
og háskólastofnanir. Í stærri verkefnum er hvatt til samstarfs 
mismunandi aðila með þátttöku vísindamanna víða af landinu.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2011 og skulu umsóknir 
sendar til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, 
Skúla götu 4, 150 Reykjavík. Umsóknir skulu einnig berast á 
rafrænu formi á netfangið: hulda@slr.stjr.is. Umsóknir sem 
berast eftir 1. desember 2011 verða ekki teknar gildar nema 
póststimpill sýni að umsóknin hafi verið póstlögð ekki síðar 
en þann dag.

Þeir sem fengu styrk úr sjóðnum við síðustu úthlutun og 
hyggjast sækja um framhaldsstyrk skulu skila skýrslu um 
stöðu verkefnisins, ella koma viðkomandi umsóknir ekki til 
greina við úthlutun.

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar um frá gang 
umsókna er að finna á heimasíðu sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytisins www.sjavarutvegsraduneyti.is

 Umsóknir um styrki úr

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytið

Verkefnasjóði
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

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
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Lárus Óskarsson
Sími 823 5050
larus@domusnova.is

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

OPIÐ HÚS Í DAG
kl.16.30 - 17.00
Sölumaður á staðnum.

Eyktarás 4
110 Reykjavík
7 herbergja einbýli
Stærð: 329,6 fm 
Verð: 75 milljónir. 

LÆ
KKAÐ VERÐ

Allar nánari upplýsingar
veitir Lárus í síma 823 5050
eða á larus@domusnova.is

Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á góðum stað í Árbænum. Húsið er á tveimur hæðum og er 
gengið inn á efri hæðina. Húsið var allt tekið í gegn að innan árið 2007. Húsið er skráð 329,6 fm, 

íbúðarhlutinn er 296 fm og bílskúrinn er 33,6 fm.

OPIÐ HÚS Í D
AG

sími: 511 1144

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar 
lausnir í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Sérhæfð 
vörudreifing

Póstdreifing - Suðurhraun 1
210 Garðabær - Sími 585 8300
www.postdreifing.is


