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

Framkvæmdastjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Slysavarnafélagið Landsbjörg eru lands-
samtök björgunarsveita og slysavarnadeilda 
á Íslandi.

Starfsemin miðar að því að koma í 
veg fyrir slys og bjarga mannslífum og 
verðmætum. Í þeim tilgangi er öflugur 
hópur sjálfboðaliða til taks ef út af bregður, 
á nóttu sem degi, allt árið um kring. 

Við stofnun Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar urðu til ein stærstu samtök 
sjálfboðaliða á Íslandi með um 18 þúsund 
félögum sem starfa í björgunarsveitum, 
slysavarna- og unglingadeildum.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.landsbjorg.is

Starfssvið

Daglegur rekstur skrifstofu, stjórnun og
umsjón með starfsemi félagsins
Upplýsingagjöf og samskipti við samstarfsaðila
Frumkvæði að stefnumótun, þróun og
áætlanagerð
Skipulagning og þátttaka í öflugri
markaðssetningu félagsins
Önnur verkefni í samráði við stjórn

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi
Lipurð í samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Reynsla af stjórnunarstarfi er nauðsynleg
Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á
frumkvæði, samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð
Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfileika til að
tjá sig í ræðu og riti
Reynsla af sjálfboðaliðastarfi er æskileg

Slysavarnafélagið Landsbjörg óskar eftir að ráða öflugan og drífandi einstakling í starf 
framkvæmdastjóra félagsins. Í boði er einstaklega fjölbreytt, lifandi og krefjandi starf.

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Fórnfýsi - Forysta - Fagmennska

TIGI Hárvörur óska eftir 
öflugum sölumanni til 
starfa í skemmitlegu & 

líflegu umhverfi.

Starfið felst einkum í sam-
skiptum við hárfagfólk & er 

því mikilvægt að viðkomandi 
hafi menntun á því sviði.

Umsóknir sendist á umsoknir@tigi.is fyrir 26. febrúar.
 www.tigi.is

Stormur ehf. sérhæfir sig í sölu og viðhaldi vélsleða, 
fjórhjóla, sexhjóla, mótorhjóla og annara tækja. 

Við leitum núna að öflugum starfsmanni í fullt starf til 
þess að hefja störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur
Almenn þekking í viðgerðum ökutækja
Lestur í viðgerðaforritum
Afburðar Samskiptahæfni
Jákvæðni

Áhugasamir sendi umsókn á stormur@stormur.is fyrir 3.mars nk.

Smiðir – Noregur
Norskt byggingafélag óskar eftir því 
að komast í samband við húsasmiði.
Um er að ræða vinnu í Suður- Noregi 
og Oslóarsvæðinu.

Upplýsingar um áhugasama sendist á
Netfang: tynes@vhmbygg.no  
Einnig eru gefnar upplýsingar á íslensku 
í síma + 47 41409288 .

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

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is.

Sérfræðingur
Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing

Starfssvið:
• Utanumhald um ákvæðisvinnu- og kaupaukakerfi
• Túlkun og gerð kjarasamninga
• Stefnumótun í starfsfræðslu- og menntamálum
• Mikil samskipti, bæði innlend og erlend
• Skýrslugerð, fundaritun og umsjón með heimasíðu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun æskileg
• Reynsla af ákvæðisvinnu- og kaupaukakerfum
• Reynsla af og/eða áhugi á kjaramálum
• Reynsla af fræðslumálum
• Góð Excelkunnátta skilyrði
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli
• Góð enskukunnátta og eitt norðurlandamál skilyrði 
• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

Starfsgreinasamband Íslands er stærsta landssambandið innan ASÍ og samanstendur af 19 stéttarfélögum  
verkafólks með um 50 þúsund félagsmenn. Hlutverk sambandsins er að styðja og styrkja aðildarfélögin í 
þeirra starfi og hagsmunabaráttu félagsmanna.



18. febrúar 2012  LAUGARDAGUR2

S: 5272600 - www.velavit.is
Varahlutir - Viðgerðir

Vélavit

Vélaviðgerðir 
Fyrirtæki/stofnun: Íspartar - Vélavit ehf 
 
Öflugt vélaverkstæði í Garðabæ óskar eftir að ráða til 
sín starfsmann til framtíðarstarfa
 
Fyrirtækið starfar á sviði varahlutasölu og viðgerða á 
utanborðsmótorum, vinnuvélum og bílum
 
Viðkomandi starfsmaður mun starfa við almennar 
viðgerðir á vélum og vélbúnaði vinnuvéla, utanborðs-
mótorum ásamt öðrum vélaviðgerðum á verkstæði 
fyrirtækisins í Garðabæ og hjá viðskiptavinum
 
Óskað er eftir starfsmanni með próf í bifvélavirkjun eða 
vélvirkjun eða mikla reynslu af sambærilegum störfum.

Gerð er krafa um heilsuhreysti, stundvísi og mjög góða 
íslenskukunnáttu

Laun eru samkomulag

Vinnutími er frá kl. 8-18

Um vinnumarkaðsúrræði er að ræða (skv. reglugerð 
012/2009) og er gert ráð fyrir að ráða aðeins fólk af 
atvinnuleysisskrá í reynsluráðningu (4. gr.).

Umsóknir sendist á netfangið hinrik@velavit.is

Lagerstarfsmaður 
óskast.
Icewear, óskar eftir að ráða starfsmann 
á lager og útkeyrslu. 

Í starfinu felst m.a. tiltekt pantana, móttaka á vörum 
og annað sem tilheyrir hefðbundnu lagerstarfi.
Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, hraustur 
og  áreiðanlegur..

Umsóknir ásamt starfsferilskrá skal senda á net-
fangið: icewear@icewear.is  og agust@icewear.is  
fyrir 1. mars.  



www.alcoa.is
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VÅGSØY
KOMMUNE 

For fullstendig utlysning og elektronisk 
søknadsskjema gå inn på 
www.vagsoy.kommune.no

Merk søknaden med 12/262 i feltet for arkivsaknr.

Ved spørsmål, kontakt rådmann 
Svanhild Mosebakken, mobil +47 992 78 533 eller
E-post: svanhild.mosebakken@vagsoy.kommune.no

SØKNADSFRIST 2. mars 2012
Vågsøy kommune gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søker som ønsker
konfi densiell behandling bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. Finner vi ikke tilst-
rekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet i følge regler i Offentligsloven, vil søker bli kontaktet
i forkant.

Vågsøy – Vekst- og trivselskommune på Vestlandet
Vågsøy er en naturperle som ligger ytterst i Nordfjord. Kommunen har et aktivt næringsliv med hovedvekt på
marine næringer og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligger mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har et
godt utbygt barnehage- og skoletilbud, kultur- og idrettstilbud og et fantastisk turterreng. Kommunen har 6000
innbyggere og økende folketal. Måløy er kommunesenter.

Vågsøy kommune søker

Teknisk sjef
i en av landets beste næringslivsbyer 
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FAGFÓLK ÓSKAST  
til framtíðarstarfa

Hjá Prentmeti, Lynghálsi 1 í Reykjavík,  
eru eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Prentsmiður/grafískur miðlari í stafræna prentdeild
Starfið er aðallega fólgið í móttöku verka og prentun á 

stafrænar prentvélar. Vinnutími er 8:00-16:00.  
Mikilvægt að viðkomandi hafi góða þekkingu á InDesign,  

Excel, Acrobat og  Illustrator.

Prentari á offsetprentvélar
Starfið er aðallega fólgið í prentun á fjöllita Roland prentvélar.

Tvískiptar vaktir. Vinnutími 8:00-16:00 / 16:00-23:00. 
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til 

reynslu og þekkingar umsækjenda.
Prentmet býður upp á hágæða prentun þar sem hraði, gæði 

og persónuleg þjónusta fara vel saman í framleiðslunni.  
Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði vel á vinnustað.
Nánari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 

mannauðs sviðs, netfang: ingasteina@prentmet.is, s. 856 0604.
 Atvinnuumsókn er á www.prentmet.is – störf í boði. 

Umsóknarfrestur er til 2. mars.

Tokyo sushi er vinsæll veitingastaður í Glæsibæ sem býður 
ferska og fljótlega hollustu. Við leitum að jákvæðum og 

kraftmiklum starfsmönnum með ríka þjónustulund. 

 1. Vaktstjóri
Ábyggileg manneskja sem vinnur vel undir álagi og 

getur stjórnað hópnum. Vaktavinna frá 10.30 eða 11.30 
til 21.30. Unnið í 2-3 daga og frí í 2-3 daga.

2. Afgreiðslufólk í sal
ekki eldhús, alla virka daga frá 11.30 til 19.30. 

3. Hlutastarfsfólk í sal
ekki eldhús, frá kl. 17 til 21 um helgar.

4. Aðstoðarfólk í eldhús
 

Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is með ferilskrá 
og mynd. Upplýsingar um staðinn á www.tokyo.is.
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s. greining, meðferð

og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast sérgreininni m.a. þátttaka í
göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á þvagfærum
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
» Þátttaka í nýrnaígræðslum
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning í þvagfæraskurðlækningum
» Víðtækk reynsla af kviðsjáraðgerðum og opnum krabbameinsaðgerðum á

þvagfærum æskileg en ekki skilyrði.
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði.
» Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2012.
» Upplýsingar veitir Eiríkur Jónsson, yfirlæknir, eirikjon@landspitali.is,

sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

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

» Mat Stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Sérfræðilæknir  
í þvagfæraskurðlækningum

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í þvagfæraskurðlækningum. 
Starfshlutfall er 80 % og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir 
nánara samkomulagi.
Á skurðlækningasviði starfar öflugt fagfólk sem leggur metnað sinn í 
að veita framúrskarandi þjónustu. Hlutverk skurðlækningasviðs er að
skapa umgjörð um fjölþætta og sérhæfða starfssemi sviðsins sem tryggir
örugga þjónustu, menntun og vísindastarf.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fullt
starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings
sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006. Sótt er um starf rafrænt á
heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum

pp
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu

hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sixt rent a car - Borgartúni 33 - 105 Reykjavík 
540 2220 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 1912, og hefur 3500 
afgreiðslustaði í yfir 110 löndum.  Sixt á Íslandi hefur starfsstöðvar í 
Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið hefur verið í miklum vexti undanfarin 
ár með hátt þjónustustig að leiðarljósi.

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi 
þar sem viðkomandi gefst tækifæri til að sýna 
leiðtogahæfileika. Starf rekstrarstjóra heyrir undir 
framkvæmdastjóra. Viðkomandi er ábyrgur fyrir 
starfsstöðvum og starfsfólki Sixt í Reykjavík og 
Keflavík. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra 
vinnubragða og lipurð í mannlegum samskiptum.    

Hæfniskröfur
 - Háskólapróf sem nýtist í starfi
 - Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að taka ábyrgð
 - Reynsla af sambærilegum störfum
 - Reynsla af stjórnun vaktavinnustaða er kostur
 - Góð tungumálakunnátta

Umsóknir berist til Sixt rent a car, Borgartúni 33, 105 Reykjavík eða á 
tölvupóstfangið gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn 27. febrúar.  
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

Ert þú leiðtogi?
Sixt á Íslandi leitar að rekstrarstjóra

Hugbúnaðarsérfræðingar
Creditinfo auglýsir laus störf hugbúnaðarsérfræðinga vegna 
aukinna umsvifa erlendis. 

Við bjóðum spennandi verkefni í traustu fyrirtæki þar sem 
unnið er eftir Agile aðferðafræði. Okkur vantar sérfræðinga 
til að taka þátt í að hanna og þróa kerfi fyrir fjármálafyrirtæki 
á erlendum mörkuðum. 
  

Spurningum varðandi störfin svarar Snorri Jónsson 
starfsmannastjóri í síma 550 9600 og um tölvupóst, 
snorri@creditinfo.is. 

Umsóknum ásamt ferilskrá og staðfestingu á menntun 
skal senda á atvinna@creditinfo.is, merkt 
Hugbúnaðarsérfræðingur.

Hæfniskröfur 

Menntun/Reynsla  

sem nýtist í starfi

sérstaklega, æskileg

Við bjóðum upp á:
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Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012

Hefst í mars á Stöð 2

Golden Globe - Besti dramaþáttur ársins

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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Verkefnastjórar óskast til Noregs!

BetongPartner AS er hluti ChristiePartner AS samsteypunnar í 
Noregi. BetongPartner er staðsett í Måndalen í Rauma í Mæri 
og Romsdalsfylki. Starfsmenn eru um 40 og velta ársins 2011 
voru rúmir 2 milljarðar íslenskra króna. BetongPartner er verk-
takafyrirtæki sem sérhæfir sig í byggingu steyptra mannvirkja.

Verkefnastjórar (Proskektledere)
BetongPartner óskar eftir að ráða til starfa íslenska verkfræð-
inga, tæknifræðinga eða byggingarfræðinga með reynslu úr 
byggingariðnaði. Reynsla af steypuverkefnum æskileg. 
Fulltrúi fyrirtækisins mun taka viðtöl við umsækjendur á  
Íslandi í lok febrúar í samvinnu við norsku starfsmanna-
miðlunina AM Direct AS.

Starfið
Starfið felst í alhliða verkefnastjórn þar með talin ábyrgð á 
undirbúningi, skipulagi og framkvæmd einstakra byggingar-
verkefna í samvinnu við aðra stjórnendur fyrirtækisins. Meðal 
verkefna eru útreikningar vegna tilboðsgerðar, samningagerð, 
gerð aðfanga- og verkefnaáætlana, eftirfylgni á verkstöðum, 
ábyrgð á gæðamálum og vinnuöryggismálum.

Í starfinu felst náið samstarf með verkkaupum, undirverk-
tökum, birgjum, ráðgjöfum og öðrum fyrirtækjum innan 
ChristiePartner samsteypunnar.

Staðsetning
Höfuðstöðvar BetongPartner er í Måndalen en fyrirtækið 
vinnur að verkefnum víðs vegar um Noreg og því má gera ráð 
fyrir vinnuferðum á ólíka starfsstaði í Noregi.

Starfsþróun
Sem verkefnastjóri hjá BetongPartner mundu eiga kost á að 
móta þitt eigið starf og þróa faglega og persónulega eiginleika 
þína í góðu samkeppnishæfu starfsumhverfi innan  
ChristiePartner samsteypunnar.

Umsóknir og umsóknarfrestur.
Umsókn ásamt ferliskrá (CV), prófskírteinum ásamt einkun-
num, réttindaskírteinum, umsögnum fyrri vinnuveitenda og 
ábending um 2 umsagnaraðilja berist í netfangið  
hallur@amdirect.no ekki síðar en 24. febrúar 2012.  

Fulltrúar BetongPartner As. og AM Direct As. munu boða 
umsækjendur í viðtal dagana 28. og 29. febrúar.  

 

– når du trenger fagfolk

Óskum eftir kælivirkja
Kælismiðjan Frost ehf. óskar 
eftir kælivirkja með starfsstöð í 
Garðabæ.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af vinnu við kælikerfi og 
sé með iðnmenntun sem nýtist 
í starfi.

Getum tekið nema á samning í 
vélvirkjun sem og rafvirkjun.

Starfssemi Frost fellst í hönnun 
og uppbyggingu nýrra kæli– og 
frystikerfa sem og viðhaldi og 
þjónustu á eldri kerfum.

Hjá fyrirtækinu starfa 33 
eldhressir Frostarar.

Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðrarmál. 

Starfssvið:

• Uppsetning nýrra kerfa

• Breytingar á kerfum

• Þjónusta samkvæmt   
 verkferlum

• Bakvaktarþjónsta

Umsókn sendist á 
frost@frost.is

Nánari upplýsingar 
eru á

www.frost.is

Sumarstarf
Óskum eftir að ráða í starf umsjónarmanns Delta Airlines 
á Keflavíkurflugvelli sumarið 2012. 
Starfið felur í sér daglega umsjón með flugi og samskipti við 
þjónustuaðila og birgja í samráði við stöðvarstjóra. 

Um er að ræða spennandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling.

Hæfniskröfur: Góð ensku- og tölvukunnátta, stúdentspróf eða 
sambærileg menntun. Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar. 
Lágmarksaldur 25 ár. Reynsla á flugtengdri starfsemi skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2012.
Sótt er um starfið á www.airportassociates.com
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Þjálfun í almennum lyflækningum með starfi við móttöku og umönnun

legusjúklinga
» Þátttaka í kennslu-, fræðslustarfi og vísindarannsóknum
» Þátttaka í dag- og göngudeildarstarfi

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi uppbyggingu sérnáms í almennum

lyflækningum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2012.
» Upplýsingar veita umsjónardeildarlæknarnir Geir Hirlekar og Ólöf J.

Kjartansdóttir, umsjonarlaeknar@gmail.com ásamt Má Kristjánssyni,
yfirlækni, framhaldsmenntunarstjóra lyflækningasviðs, netfang
markrist@landspitali.is, sími 543 1000.

» Með umsókn skal leggja fram ferilskrá ásamt gögnum um rannsóknir og
ritsmíðar og afrit af prófskírteinum og lækningaleyfi.

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í
starfið á þeim og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Má
Kristjánssyni, yfirlækni, LSH C9 Fossvogi.

Deildarlæknar í starfsnámi 
í lyflækningum

Störf deildarlækna í starfsnámi í almennum lyflækningum á
lyflækningasviði Landspítala eru laus til umsóknar. Starfshlutfall er 100%
og veitast störfin á tímabilinu 1. júní til 1. september 2012 eða eftir 
samkomulagi, í eitt ár í senn.

Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að byggja upp sérnám í 
almennum lyflækningum í samvinnu við sérfræðilækna og námslækna. 
Með ráðningu skrifstofustjóra almennra lyflækninga og ráðningu
sérfræðilæknis í almennum lyflækningum hefur sérnámið ennfremur 
verið eflt. Í náminu felst starfsþjálfun sem fer fram á legu-, dag- og 
göngudeildum lyflækningasviðs. Sérnámslæknir getur lokið mest 3 árum 
í þjálfun til almennra lyflækninga á Landspítala.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um
starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Tölvunarfræðingur – forritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tölvunar-
fræðing, eða einstakling með sambærilega mennt-
un, í hálft starf nú þegar. Viðkomandi þarf að hafa 
haldgóða kunnáttu í vefsmíði og forritun. Reynsla af 
forritun flókinna verkefna er nauðsynleg. Reynsla af 
kennslu í grunnskólum, námsefnisgerð eða skóla-
starfi almennt er æskileg.

Um er að ræða starf við gerð og útgáfu stafræns 
námsefnis á vef Námsgagnastofnunar í samstarfi og 
samráði við ritstjóra stofnunarinnar. 

Námsgagnastofnun er leiðandi á sviði námsefnis-
útgáfu á Íslandi og leggur metnað sinn í að gefa 
út fjölbreytt og vandað námsefni fyrir grunnskóla. 
Útgáfa námsefnis á stafrænu formi er vaxandi þáttur 
í starfsemi stofnunarinnar. 

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu á reyklausum 
vinnustað. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
BHM og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita Ingibjörg  
Ásgeirsdóttir forstjóri og Tryggvi Jakobsson útgáfu-
stjóri í síma 535 0400 eða í tölvupósti  
ingibjorg@nams.is og tryggvi@nams.is 

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 3, 
203 Kópavogi, í síðasta lagi 27. febrúar. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Iðjuþjálfun
Laus er til umsóknar staða sviðsstjóra í iðjuþjálfun á hjarta-

sviði. Sviðsstjóri ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd 
iðjuþjálfunar á sviðinu í samráði við forstöðuiðjuþjálfa.

Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi 
og löggildingu. Æskilegt er að sviðstjóri hafi að lágmarki 3 ára 
starfsreynslu, góða skipulagshæfileika og færni í samskiptum. 

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og 
fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags Íslands 
og Reykjalundar.

Kynntu þér málið, hafðu samband:
Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi í 
síma 585-2153 liljaing@reykjalundur.is 

Umsóknarfrestur er til 5.3.2012
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni  www.reykjalundur.is

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, frum-
kvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Sími 585 2000

www.reykjalundur.is

Útgáfustjóri
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða útgáfustjóra 
frá 1. maí nk. Leitað er að áhugasömum og drífandi 
einstaklingi með frábæra skipulags-, stjórnunar- og 
samskiptahæfileika.

Starfssvið
Útgáfustjóri stýrir starfsemi námsefnissviðs. Hann 
tekur þátt í yfirstjórn Námsgagnastofnunar og annast 
áætlanagerð, mat á aðsendu efni og tilboðs- og 
verksamningagerð í samstarfi við aðra. Hann hefur 
eftirlit með framvindu verkefna og yfirumsjón með 
ritstjórn, hönnun og framleiðslu efnis. Útgáfustjóri 
annast einnig ritstjórn. 

Hæfniskröfur
Gerð er krafa um háskólamenntun á meistarastigi 
sem nýtist í starfinu, kennaramenntun og kennslu-
reynslu. Víðtæk þekking á íslenskum grunnskólum 
og reynsla af ritstjórn og útgáfustörfum æskileg.
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg svo og góð tungu-
málakunnátta (enska og Norðurlandamálin).
Áskilin er mjög góð færni í mannlegum samskiptum 
og hæfileikar til tjáningar bæði í ræðu og riti.

Námsgagnastofnun er leiðandi á sviði námsefnis-
útgáfu á Íslandi og leggur metnað sinn í að gefa 
út fjölbreytt og vandað námsefni fyrir grunnskóla. 
Útgáfa námsefnis á stafrænu formi er vaxandi þáttur 
í starfsemi stofnunarinnar. 

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu á reyklausum 
vinnustað. Laun eru samkvæmt kjarasamningum 
BHM og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur 
Grímsson starfsmannastjóri og Ingibjörg Ásgeirs-
dóttir forstjóri í síma 535 0400 eða í tölvupósti 
eirikur@nams.is eða ingibjorg@nams.is 

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 3, 
203 Kópavogi fyrir 6. mars nk. Með allar upplýsingar 
verður farið sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka 
mið af þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is 

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 4. mars nk.

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.vinbudin.is

Starfssvið
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Birgðahald og umhirða búðar
• Fylgja eftir þjónustu- og gæðastefnu fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
• Reynsla af verkstjórn æskileg
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og er 
  kunnátta í Navision æskileg

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og 
samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.is

Aðstoðarverslunarstjóri
Vínbúðin Akureyri

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

We receive applications until 
February the 27th. 

Please fill out an application 
at www.hagvangur.is. 

For further information  
please contact: 

Brynhildur Halldórsdóttir,
brynhildur@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Comoyo is looking for both junior and senior Software Engineers 
to design, implement and run world-class internet services.

Skills and requirements
Candidates should have a Master’s degree in Computer Science 
or equivalent. The ideal candidate has product developement 
experience building dependable, large scale distributed software 
systems. In addition to outstanding problem-solving and algorithm 
skills, the candidate should be proficient in all areas of software 
developement.

Technologies
Knowledge and experience in the following technologies is 
considered a plus: UN*X. Java, Networked services (HTTP / REST, 
Thrift, Avro), NoSQL (Cassandra, Hadoop) search (Lucene, Solr), 
distributed, and cloud computing.

Software Engineers

Comoyo AS is a Telenor subsidiary located in the Oslo area that builds and delivers internet based 
services to the consumer market. Our major distribution is through Telenor’s large operators globally and 
typically we provide communication services, streaming TV / film services, music streaming and storage. 

We strive for an agile and innovative work environment, where customer experience and scalability is key. 
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Sölusérfræðingur net- 
og samskiptalausna
Starfið felst í sölu, kynningum, samningagerð og samskiptum 
við viðskiptavini og birgja. Yfirgripsmikillar þekkingar á net- 
og/eða samskiptalausnum er krafist og ekki sakar að hafa 
brennandi áhuga á upplýsingatækni.

Forritari veflausna
Hér leitum við að snillingum í forritun og uppsetningu ve�a fyrir 
stóran hóp viðskiptavina. Go� vald á m.a. . NET, CSS, HTML, XML, 
JavaScript og jQuery nauðsynlegt. Áhugi og ástríða fyrir vefmálum 
er skilyrði.

Viltu vita meira?
Á advania.is er tekið við umsóknum auk þess sem lesa má 
meira um hæfniskröfur og lýsingu á hverju starfi fyrir sig. 
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar n.k. Öllum umsóknum 
verður svarað og er fullum trúnaði heitið. Nánari upplýsingar veitir 
Unnur Flygenring (unnur.flygenring@advania.is)

App forritarar
Við leitum að snjöllum aðilum með brennandi áhuga til að vinna 
við forritun á snjallsíma og spjaldtölvulausnum (iOS og Android).  
Hugmyndaauðgi og haldgóð reynsla af app-forritun æskileg.

Sölusérfræðingur hýsingar- 
og þjónustulausna
Starfið felst í  sölu, kynningum, samningagerð og samskiptum við 
viðskiptavini og vörustjóra lausnanna. Góðrar þekkingar á hýstum 
lausnum er krafist og ekki sakar brennandi áhugi á upplýsingatækni.

Viðskiptastjóri 
lykilviðskiptavina 
Hlutverk viðskiptastjóra (key account manager) er að sinna 
afmörkuðum hópi viðskiptavina. Hann ber ábyrgð á samskiptum 
og samræmingu aðgerða, beinni sölu, samningagerð og 
e�irfylgni verkefna.

Ráðgjafar í Microso� 
SharePoint og CRM
Um er að ræða kre�andi og skemmtileg verkefni þar sem reynir 
á samskiptahæfni, frumkvæði og dugnað. Þekking á SharePoint 
og/eða CRM er æskileg auk reynslu af ferlagreiningum og gerð 
kröfulýsinga.

Forritarar í Microso� 
SharePoint og CRM
Um er að ræða vinnu með öflugum hópi hugbúnaðarsérfræðinga 
í �ölbrey�um þróunarverkefnum. Háskólapróf í tölvunarfræði 
æskilegt, sem og þekking og reynsla af Visual Studio og forritun 
í .NET umhverfi.

Sérfræðingur í 
viðskiptakerfinu Oracle
Starfið felst í uppsetningu, innleiðingu, ráðgjöf og verkefnastjórnun 
fyrir viðskiptavini bæði hér heima og erlendis. Reynsla og þekking 
á Oracle viðskiptakerfum er skilyrði.

Ertu með hvelin 

klár?
– Við þurfum þau bæði

Hægra heilahvelið fær snilldarhugmynd sem 
vinstra hvelið forritar og útskýrir. Það hægra 
tryggir síðan að þú ratir að tölvunni.

Sætún 10  |  105 Reykjavík  |  Sími 440 9000  |  advania@advania.is  |    www.advania.is

Advania leitar að öflugum mannskap. Viðskiptavinir okkar 
skipta tugþúsundum og við bjóðum fyrirtækjum og einstaklingum 
heildarlausnir á sviði hugbúnaðar, vélbúnaðar og rekstrarþjónustu. 

Við erum skemmtilegasta fyrirtæki landsins í upplýsingatækni 
og störfum hér heima, í Noregi, Svíþjóð og Le�landi. Kúltúrinn 
er frjálslegur, vinnutíminn sveigjanlegur og vinnuaðstaðan 
frábær. Gildi Advania eru ástríða, snerpa og hæfni.
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Employment Opportunity in Norway
Taste of North As is one of the leading producers of fish products 
in Tysfjord in Nordland, Norway. We are looking for a qualified, self 
motivated person to be employed at our factory in the position of

Accountant / Controller
Duties and Responsibilities.
All book keeping and preparation of Final Accounts
Preparation and maintain the payroll
Maintain and update Stocks
Have the control of Product labels and the Transport
General office work

Qualifications and Experiences.
University Degree in Accountancy and Finance or any other 
equitant qualification as an Accountant.
Fluency in both oral and written Norwegian and 
English languages.
Ability to work independently in a pressurize environment with 
positive attitude.
Previous experience as an Accountant in a production environ-
ment will be an advantage.

Remunerations and Benefits.
Attractive salary and Family accommodation will be offered to the 
right candidate  according to the Norwegian law of labor.
Interested personals should send their detailed CV together with 
the application in Norwegian or English within 07 days of this 
advertisement to the following e-mail address.

Tel. +47 75 77 53 90 - Fax. +47 75 77 53 91 
E-mail: post@tasteofnorth.no 
www.tasteofnorth.no
Taste Of North AS, Korsnes, 
N-8275 Storjord i Tysfjord, Norway.

Hæfniskröfur : 
      Æskilegt að viðkomandi sé vélvirki eða sambærilegt. 

      Meirapróf og réttindi á þungavinnuvélar.

      Nauðsynlegt að viðkomandi geti unnið sjálfstætt og hafi reynslu 
      af notkun viðgerðarhandbóka og sé fær um að lesa glussa- og     
      rafmagnsteikningar.

Skilyrði: 
Reglusemi, stundvísi, góð umgengni og góð mannleg samskipti.

Góð laun í boði  - góður vinnustaður
Áhugasamir hafið samband á skrifstofutíma (08:00 – 17:00) við 
Auðunn í síma 660-1700.

Óskum eftir starfsmanni í fullt starf á verkstæði okkar í Miðhrauni í 
Garðabæ. Um er að ræða viðgerðir og viðhald á vörubílum, búkollum, 
jarðýtum, gröfum, völturum og öðrum jarðvinnutækjum. Viðkomandi 
þarf því að hafa reynslu af viðgerðum á þungavinnuvélum.

ARMAR JARÐVÉLALEIGA

Armar ehf.
Flatahrauni 25

220 Hafnarfjörður
Sími 565 4646
Fax 534 4320
www.armar.is

Hefst í mars á Stöð 2

Kate Winslet í glænýrri þáttaröð

H f í á S öð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS



Laus staða lyfjafræðings 
Ditt Apotek er samstarfsverkefni sjálfstæðra apóteka í Noregi þar 
sem frelsi og valmöguleikar eru hafðir að leiðarljósi.
Fjórar keðjur eru nú ríkjandi á norskum lyfjamarkaði en Ditt Apotek 
er eina keðjan þar sem sjálfstæð apótek vinna saman að markaðs-
málum og eiga samstarf um innkaup á vörum og lyfjum.
Tæplega sextíu apótek eiga nú aðild að Ditt Apotek keðjunni.

Um Sola Apotek
Ditt Apotek, Sola Apotek, er í eigu Straen Sykepleie-
senter AS sem er leiðandi í sölu á hjúkrunarvörum 
í Rogalandi. Straen Sykepleiesenter á einnig Ryfylke 
Apotek þar sem 2 íslenskir lyfjafræðingar vinna. 
Straen Sykepleiesenter er í eigu NorEngros Kjosavik 
AS (sem er stór heildsala og þjónustuaðili fyrir  
læknastofur og önnur fyrirtæki). 
Sola Apotek AS var opnað í nóvember 2010 og  
gengur vel.
Við leitum þess vegna að lyfjafræðingi sem getur 
stuðlað enn frekar að því jákvæða orðspori sem Sola 
Apotek nýtur í samfélaginu í dag.
Apótekið er í Sola í um 10 mínútna keyrslu frá miðbæ 
Stavanger og Sandnes. 
Í sveitarfélaginu Sola búa um 23.000 manns og 
fer fjölgandi. Á Stavangersvæðinu búa um 300.000 
manns. Stavanger er stundum kölluð olíuhöfuðborg 
Noregs vegna þess að um 40% olíufyrirtækja Noregs 
hafa höfuðstöðvar sínar á því svæði. 

Afgreiðslutímar apóteksins
Mánudaga til föstudaga 9:00-17:30
Laugardaga 10:00-15:00

Menntun umsækjanda
Lyfjafræðingur.
Leyfi til að vinna í Noregi er hægt að útvega í sam-
vinnu við vinnuveitanda.

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

Við bjóðum
Framtíðarstarf i 100% stöðu. Lyfjafræðingur vinnur 39 
klst á viku.
Ef umsækjandi hefur frekar áhuga á hlutastarfi þá 
kemur það einnig til greina.
Góð laun í boði.
Tækifæri til að þroskast bæði faglega og persónulega.
Spennandi og fjölbreytt starf.

Umsóknarfrestur
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1.mars en því fyrr sem 
umsókn berst því betra. 

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

ryfylke@apotek.no

EFLA verkfræðistofa leitar að metnaðarfullum 
einstaklingi til að taka þátt í spennandi verkefnum á 
sviði umhverfis-, skipulags og samgöngumála.
Í starfinu felst m.a. gerð skipulagsáætlana, þátttaka í 
mati á umhverfisáhrifum, landslagshönnun og 
hönnunarvinna í samstarfi við ýmis fagsvið EFLU ásamt 
uppbyggingu og umhirðu grænna svæða.

Hæfniskröfur:

  Landslagsarkitekt.
  Reynsla af gerð skipulagsáætlana og þekking á umhverfismati áætlana.
  Haldgóð reynsla og þekking af uppbyggingu og umhirðu grænna svæða. 

    Góð þekkingu á gróðri og ræktun mikilvæg.  
  Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, lipurð í   

    mannlegum samskiptum. 
  Góð þekking á Norrænum tungumálum mikilvæg.

Frekari upplýsingar veitir Ólafur Árnason, sviðsstjóri, Skipulagsmál.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal senda til Ástu 
Bjarkar Sveinsdóttur, starfsmannastjóra, asta.bjork.sveinsdottir@efla.is, fyrir 
27. febrúar.

Einnig veitir Ásta Björk nánari
upplýsingar í síma: 412 6041

Landslagsarkitekt

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

200 samhentra starfsmanna.

412 6000

– når du trenger fagfolk

Ertu verkfræðingur, tæknifræðingur, byggingarfræðingur,  
vélfræðingur, tölvunarfræðingur, kerfisstjóri, vélstjóri eða rafvirki 
og beinir sjónum þínum að atvinnutækifærum í Noregi?

Ef svo þá óskar norska starfsmannamiðlunin AM Direct eftir 
atvinnu umsókn frá þér!

Einnig ef þú ert smiður með réttindi því brátt fer að vora í Noregi 
og þá fer spurn eftir góðum smiðum að aukast á ný!

AM Direct vinnur með fjölda fyrirtækja í Noregi á hinum ýmsu 
sviðum ekki hvað síst í byggingariðnaði og fyrir tækjum tengdum 
olíuvinnslu.

AM Direct hefur milligöngu um að útvega norskum fyrirtækjum 
hæft starfsfólk.

AM Direct hefur nú styrkt Íslandshluta starfsemi sinnar og hyggst 
leggja aukna áherslu á að útvega íslensku fagfólki atvinnu við hæfi 
í Noregi.

Allskonar fræðingar til Noregs! Því er ekki úr vegi að senda umsókn á netfangið  
hallur@amdirect.no . 

Umsókninni skal fylgja ferilskrá, prófskírteini ásamt einkunnum, 
réttindaskírteini, umsagnir fyrri vinnuveit enda og ábending um 2 
umsagnaraðilja.
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Almenn störf deildarlæknis á myndgreiningardeild Landspítala
» Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
» Þátttaka í rannsóknarvinnu

Hæfnikröfur
» Íslenskt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2012. Sótt er um rafrænt á vefsíðu

www.landspitali.is, þar sem fram koma nánari upplýsingar.
» Upplýsingar veitir Pétur Hörður Hannesson, yfirlæknir, netfang

peturh@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá. Ráðning í starfið byggist á

innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Deildarlæknir í starfsnámi  
á myndgreiningardeild

Laust er til  umsóknar 100% starf deildarlæknis í starfsnámi á mynd-
greiningardeild Landspítala. Starfið veitist frá 1. apríl 2012 eða eftir
nánara samkomulagi.
Boðið er uppá 6 eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa hug á 
sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á allt að tveggja ára starf 
sem nýtist til sérnáms.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um
starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sumarstarf
Óskum eftir að ráða í starf umsjónarmanns Delta Airlines 
á Keflavíkurflugvelli sumarið 2012. 
Starfið felur í sér daglega umsjón með flugi og samskipti við 
þjónustuaðila og birgja í samráði við stöðvarstjóra. 

Um er að ræða spennandi starf fyrir metnaðarfullan einstakling.

Hæfniskröfur: Góð ensku- og tölvukunnátta, stúdentspróf eða 
sambærileg menntun. Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar. 
Lágmarksaldur 25 ár. Reynsla á flugtengdri starfsemi skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2012.
Sótt er um starfið á www.airportassociates.com

Norðlenska er eitt stærsta og öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki 
landsins, með stórgripasláturhús og kjötvinnslu á Akureyri, sauðfjár-
sláturhús og kjötvinnslu á Húsavík, sauðfjársláturhús á Höfn og 
söluskrifstofu í Reykjavík. Starfsmenn eru um 180 talsins og um 320 
meðan á sauðfjársláturtíð stendur. Meðal þekktustu vörumerkja 
Norðlenska eru Goði, KEA, Húsavíkur hangikjöt og Bautabúrið.

Sölumaður á Akureyri
Við óskum eftir að ráða sölumann á Akureyri. 
Sölumaðurinn mun bera ábyrgð á sölu og þjónustu 
við einstakar verslanir og heyrir undir sölustjóra sem 
hefur aðsetur í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af sambærilegum störfum
 • Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
 • Góð samskiptahæfni, þjónustulund og fagleg 
  framkoma
 • Góð tölvu- og íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingvar Már Gíslason 
Markaðstjóri í síma 840 8856 eða netfang  
ingvar@nordlenska.is . Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2012.  
Umsækjendur eru beðnir um að senda ferilskrá til 
Jónu starfsmannastjóra á netfangið jona@nordlenska.is. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐURVATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

SUMARSTÖRF 2012

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf og afgreiðslu,

afgreiðslustörf í veitingasölu, ræstingar og almenn verkamannastörf.

 Skaftafell: 

 Lónsöræfi:

 Höfn í Hornafirði:

 Jökulsárgljúfur:

 Herðubreiðarlindir, Drekagil og Askja:

 Snæfellsstofa á Skriðuklaustri

 Snæfell: 

 Kverkfjöll:

 HHvannalindir: 

 HHólaskjól, Nýidalur og Lakagígar: 

Ofangreind störf
maí – 

septemberrr júlí – ágústtt

Ítarrlegri upplýsingar

www.vjp.is

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars n.k. og skulu umsóknir seendar á netfangið: umsokn@vjp.is eða í pósti 
merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavvík.

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur 
áhuga á margþættum verkefnum. Um framtíðarstarf er 
að ræða.

Verksvið og ábyrgð
 Umsjón með sýnatökum og þátttaka í sértækum 

 efnagreiningum
 Eftirlit með gæðum og undirbúningi sýna
 Þátttaka í úrvinnslu gagna og skýrslugerð varðandi 

 umhverfismál
 Þátttaka í eftirliti með losun efna af starfssvæði,  

 grænt bókhald
 Ritun verklagsreglna  og vinnuleiðbeininga 

 og regluleg endurskoðun þeirra
 Staðgengill deildarstjóra rannsóknarstofu

Hæfniskröfur
 BSc próf í efnafræði, eðlisfræði eða líffræði
 Nákvæmni, metnaður og öguð vinnubrögð
 Sjálfstæði í starfi

 Lipurð í mannlegum samskiptum
 Gott vald á töluðu og rituðu máli bæði á íslensku 

 og ensku
 Sterk öryggisvitund 

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars n.k.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar F. Björnsson 
framkvæmdastjóri umhverfis- og verkfræðisviðs í síma 
430 1000.

Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Sérfræðingur á rannsóknarstofu
Norðurál á Grundartanga óskar að ráða sérfræðing í efnagreiningum

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Starfsmenn eru á sjötta hundrað, verkefnin margvísleg og störfin fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfar fjöldi sérfræðinga með fjölbreytta 
menntun og bakgrunn. Áhersla er lögð á jafna möguleika karla og kvenna til starfa hjá Norðuráli. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.nordural.is
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Hafnarsamlag
Norðurlands 

Hafnarsamlag Norðurlands bs. (Akureyrarhöfn) óskar 
eftir starfsmanni með skipstjórnarréttindi. Undir 
Hafnarsamlag Norðurlands bs. falla Akureyrarhöfn, 
Grenivíkurhöfn, Svalbarðsstrandarhöfn, Hjalteyrarhöfn, 
Hríseyjarhöfn og Grímseyjarhöfn.

Helstu verkefni eru:
 • Stjórn hafnarbáta.
 • Viðhald hafnarmannvirkja.
 • Starf hafnarvarða við móttöku og brottför skipa, bæði 
  á landi og á sjó og færslu innan hafnar. 
 • Vigtun sjávarafla og skrá í aflaskráningakerfi Fiskistofu.
 • Reikningsfærsla á viðskiptavini hafnarinnar fyrir 
  skipagjöldum, vörugjöldum, þjónustugjöldum og öðru 
  því sem tilheyrir reikningagerð. 
 • Eftirlit með aðgangsstýringu að hafnarsvæðinu.
 • Eftirlit með að ákvæðum siglingaverndar sé framfylgt í 
  samræmi við verndaráætlun hafnarinnar. 
 • Almenn og sérhæfð störf á starfssviði hafnarinnar sem 
  til falla.

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
 • 2. stigs skipstjónarréttindi
Æskileg hæfni: 
 • Vélavarðaréttindi upp að 750 kv
 • Góð enskukunnátta
 • Færni og liðurð í mannlegum samskiptum

Starfið er lifandi og kallar á mikil samskipti við fólk og 
fyrirtæki.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitafélaga og Félagi skipstjórnarmanna.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmannaþjónusta 
Akureyrarbæjar í síma 460-1060.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Hörður Blöndal, 
hafnarstjóri í síma 460-4201, netfang: hordur@port.is  

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu umsókna 
stendur til boða á Amtsbókasafninu og í þjónustuanddyri 
Ráðhússins.

Umsóknarfrestur er til 1. mars  2012

Would you like to work for the town of Akureyri?
 Visit our webpage: www.akureyri.is/english

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða flugvirkja til starfa í viðhalds-
stöð félagsins á Reykjavíkurflugvelli. Við leitum að öflugum 
samstarfsmönnum í frábæran hóp fagmanna sem sinna 
fjölþættum og krefjandi verkefnum.

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða flugfreyjur/-þjóna til sumarstarfa. 

Flugvirkjar
óskast til starfa – framtíðarstörf

Flugfreyjur/-þjónar 
óskast – sumarstörf
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Starfið: 

Öll störf sem að starfsgreininni 

lúta og heyra undir viðhaldsdeild 

félagsins.

Hæfniskröfur: 

Við leitum að fólki sem er jákvætt, 

framúrskarandi í mannlegum sam-

skiptum, þjónustulundað, árvökult 

og reglusamt. 

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar 2012. 
Tekið er við umsóknum í gegnum  heimasíðu félagsins www.flugfelag.is

Umsóknarfrestur er til 29. febrúar 2012. 
Tekið er við umsóknum í gegnum  heimasíðu félagsins www.flugfelag.is

Hæfniskröfur: 

Þarf að hafa lokið námi í flugvirkjun 

frá viðurkenndum skóla. Heiðarleiki 

og metnaður til að skila góðu 

verki, góðir samskiptahæfileikar 

og jákvætt hugarfar, dugnaður og 

áhugi á að takast á fjölbreytt starf 

og krefjandi verkefni. Reglusemi og 

árvekni.

Starfsreynsla er æskileg. Góð 

tök á íslensku, ensku og dönsku 

eru nauðsynleg auk þess sem 

umsækjendur þurfa að hafa náð 23 

ára aldri.

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ

KULUSUK

ILULISSAT

NUUK

REYKJAVÍK
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Vilt þú vera þátttakandi í spennandi 
uppbyggingu á þjónustu  

Öldrunarheimila Akureyrar?
Staða deildarstjóra í Furu - og Víðihlíð við 
hjúkrunar heimilið Hlíð á Akureyri er laus til 
umsóknar. Um fullt starf er að ræða og æskilegt 
að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á heilbrigðis –  
 eða félagsvísindasviði. 
• Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið   
 framhaldsnámi í stjórnun, öldrunarfræðum  
 eða öðru sambærilegu námi.  
• Reynsla af stjórnun skilyrði. 
• Áhersla er lögð á jákvæðni, frumkvæði, góða  
 samskiptahæfileika og lausnarhugsun. 

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem einnig 
er sótt um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2012

Deildarstjóri við 
Öldrunarheimili Akureyrar

Útboð á borun vinnsluholu 
fyrir Skagafjarðarveitur ehf.
Verkið felst í borun 1100 m djúpar vinnsluholu í 
Hrolleifsdal fyrir hitaveituna á Hofsósi.
Útboðsgögn fást á skrifstofu veitnanna að 
Borgarteigi 15,  550 Sauðárkróki, sími 455-6200. 

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir kl. 11.00, 15. mars 
2012 . Tilboðin verða opnuð sama dag kl. 14.00

f.h. Skagafjarðarveitna ehf.
Páll Pálsson veitustjóri

 
Tvö störf við Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið Háskóla Íslands
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Háskóli Íslands hefur um árabil verið leiðandi í kennslu og rannsóknum á endurnýjanlegri orku á Íslandi. Mikil kóliHás funds hÍslan
tækifæri felast í rannsóknum og þróun á endurnýjanlegum orkugjöfum, bæði á Íslandi sem og á heimsvísu, og ifærtæ ífela
ljóst að sjálfbær orkunýting í sátt við umhverfi og samfélag mun verða eitt af stóru verkefnunum á þessari öld. 
Háskóli Íslands hefur því ákveðið að efla enn frekar rannsóknatengt framhaldsnám í endurnýjanlegri orku.

Lektor í vistvænni raforkuverkfræði
Laust er til umsóknar starf lektors á sviði vistvænnar orku við Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Háskóla Íslands. 
Eitt mikilvægasta verkefni lektorsins verður að standa að uppbyggingu meistara- og doktorsnáms við Rafmagns- 
og tölvuverkfræðideild á þessu sviði. Lektornum er einnig ætlað að sinna kennslu í grunnnámskeiðum í raforku 
og skyldum greinum. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í raforkuverkfræði eða skyldum greinum. Umsækjendur þurfa að 
auki að uppfylla skilyrði iðnaðarráðuneytisins fyrir löggildingu starfsheitisins verkfræðingur. Krafist er góðrar 
samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhannes R. Sveinsson deildarforseti í síma 525 4689,  
netfang: sveinsso@hi.is.

Lektor í verkfræði á sviði endurnýjanlegrar orku
Við verkfræðideildir Verkfræði- og náttúruvísindasviðs er laust til umsóknar starf lektors í verkfræði. Starfið er á 
sviði orkumála með áherslu á endurnýjanlega orku. Lektornum er ætlað að taka þátt í uppbyggingu rannsókna, 
kennslu og meistara- og doktorsnáms á sviði orkuvirkjana, orkudreifingar, orkunýtingar og/eða umhverfisverk-
fræði orkumála. Lektornum er einnig ætlað að sinna kennslu í grunnnámi.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í verkfræði eða hafa lokið öðru sambærilegu námi. Þeir skulu 
búa yfir reynslu af rannsóknum og kennslu á sviði endurnýjanlegrar orku. Umsækjendur skulu uppfylla skilyrði 
iðnaðarráðuneytisins fyrir löggildingu starfsheitisins verkfræðingur. Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Pétur Pálsson, 
forseti Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideildar
í síma 525 4952, netfang: opp@hi.is.

Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is 
og www.hi.is.skolinn/laus_storf
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Sviðslistamenn Þjóðleikhúsið Reykjavík 201202/070
Deildarlæknar í starfsn. í lyflækn. Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201202/069
Aðstoðarlæknar, læknanemar Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201202/068
Sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Umhverfi V.jök. 201202/067
Lektor í verkfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201202/066
Lektor í vistvænni raforkuverkfræði  HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201202/065
Svæfingalæknir Heilbrigðisstofnunin Vestmannaey. Vestmannaey. 201202/064
Lektor í lýðheilsuvísindum HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201202/063
Félagsráðgjafi við geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201202/062
Deildarlæknir við geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201202/061
Aðstoðarverslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Akureyri 201202/060
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201202/059
Iðjuþjálfar Landspítali, geðendurhæfing Reykjavík 201202/058
Aðstoðarlæknir, læknanemi Landspítali, myndgreiningardeild Reykjavík 201202/057
Deildarlæknir í starfsnámi Landspítali, myndgreiningardeild Reykjavík 201202/056
Aðstoðarlæknar, læknanemar Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201202/055
Sérfræðilæknir Landspítali, þvagfæraskurðlækn. Reykjavík 201202/054
Sérfræðilæknir í lyflækningum Landspítali, smitsjúkdómalækn. Reykjavík 201202/053
Sjúkraliðar, starfsfólk í aðhlynningu Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð Siglufjörður 201202/052
Tölvu- og upplýsingaráðgjafi Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201202/051
Félagsráðgjafi Þjónustu- og þekkingarmiðstöð Reykjavík 201202/050
Útgáfustjóri Námsgagnastofnun Reykjavík 201202/049
Lögreglumenn, sumar Lögreglustjórinn á Akureyri Akureyri 201202/048

Bifvélavirki óskast  
til starfa hjá Volvo atvinnu-

tækjasviði Brimborgar 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Greina bilanir og gera við vörubifreiðar og önnur 
tæki sem koma inn til þjónustu hvort sem er á 
verkstæði eða á vettvangi   

Megin hæfniskröfur 
Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun og/eða 
hafa vélstjórnarréttindi
Góð rafmagnskunnátta er kostur 
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt
Góða samskiptahæfileika
Góða þjónustulund
Heiðarlegur og áreiðanlegur
Stundvís
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
Góða íslensku- og enskukunnáttu

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir starfsmannasvið 
Brimborgar í síma 515 7188. 

Umsóknarfrestur er til 27. febrúar 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

 

  Umsóknarfrestur 
er til 27. febrúar n.k.

 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Óska eftir töfluskáp
gerðan fyrir 200A heimtaug 

til að setja í vinnuskúr.
Vinsamlegast sendið upplýsingar á

 raflax@raflax.is

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr samtals 
ca 260 fm auk 32 fm rými undir bílkskúr m. innnkeyrsluhurð samtals ca 
291 fm. 5-6 herb. ofl. Frábær staðsetning innst í botnlanga. Garður með 
verönd og pöllum. Útsýni. Fullbúin vönduð eign. Verð 67,5 millj.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Furuhlíð 18 - Hf - Einbýli
Opið hús í dag laugardag frá kl. 13-14.

OPIÐ HÚS

 

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

Opið hús í Baughúsum 36, 112 Reykjavík.  
sunnudaginn 19.02.2012 frá 14:00 – 15:00

Sími 515 0500 • www.fasteignakaup.is

Fasteignakaup kynnir  glæsilegt 212,1 fm einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á fallegri hornlóð með frábæru útsýni við 
Baughús. Íbúð er 183,4 fm, bílskúr 28,7 fm.  Vigdís s. 892 8027 
tekur á móti og sýnir. Verið velkomin 
Verð 68 millj.

OPIÐ HÚS



Andrésbrunnur 13
113 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð

Stærð: 93,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Fasteignamat: 18.950.000

Verð: 25.700.000
**Yfirtaka 25,7 m. auk sölukostnaðar** Nýleg 93,2 fm íbúð á fyrstu hæð ásamt bílastæði í bílageymslu í
barnvænu hverfi. Íbúðin er mjög snyrtileg með eikarparketi, hurðum og innréttingum. Hellulögð afgirt
verönd er aftan við húsið. Rúmgott þvottahús og geymsla innan íbúðar. Baðherbergið er með baðkari
og sturtu, flísalagt gólf og veggir. Stutt í skóla. Allar nánari upplýsingar veita Ástþór Reynir lgf. og Guðni
Svavarsson í síma 696-6946 eða 414-4700 og á gudni@remax.is eða arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Guðni Svavarsson
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Gudni@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn milli 17:30 og 18:00

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

4144700

696-6946

Skógarhjalli 11
200 Kópavogur
Glæsilegt hús í suðurhl. Kópavogs

Stærð: 195,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 47.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 58.500.000

RE/MAX Senter kynnir glæsilegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs.
Um er að ræða fallegt einbýlishús á tveimur hæðum þar sem hönnun miðast við að nýta staðsetninguna og
njóta veðurblíðunnar sem best. Hugsað hefur verið út í öll  smáatriði svo sem með innfelldri lýsingu, hönnun
lofts og gluggasetningu. Nánari lýsing; Forstofa með skáp, eldhús er með  innréttingu úr eik/sprautulökkuðum
framhliðum, gott skápapláss, eldavélaeyju með háf, tengt fyrir uppþvottavél. Innaf eldhúsi er rúmgóð geymsla.
Borðstofan er rúmgóð og opin með rennihurð út á hellulagða, skjólgóða verönd sem snýr í suð-vestur. Stofa
með arni og uppteknum loftum, stórum gluggum og eikarparketi. Sjónvarpshol og þvottahús með innréttingu
og glugga og gestasnyrting eru janframt á 1. hæð. Á annari hæð eru 2 barnaherbergi og hjónaherbergi með
mikilli lofthæð. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, nuddbaðkar og sturtuklefi. Hiti er í gólfum neðri hæðar,
innfelld lýsing hússins er hönnuð af Lumex.
Allar frekari upplýsingar um eignina 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. 17.00-17.30

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

4144700

7772882

Strikið 4
210 Garðabær
Falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 20.850.000

Verð: 24.900.000
RE/MAX Senter og Þóra kynna gullfallega íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi á Strikinu í Garðabæ. Opin stofa
með svölum í suður, eldhús með eyju og borðkrók með glugga. Rúmgott herbergi með skápum.
Rúmgott baðherbergi með neyðarhnapp. Þvottahús/geymsla innan úbúðar. Allar innréttingar eru úr eik,
gólfefni er eik og flísar. Extra-breiðar dyr inn í öll rými. Innangengt er úr forstofu í Jónshús - félags og
þjónustumiðstöð.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá Þóru

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

4144700

7772882

Rauðavað 7
110 Reykjavík
Útsýnisíbúð við Rauðavað

Stærð: 108,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Fasteignamat: 20.100.000

Verð: 28.000.000
RE/MAX Senter kynnir fallega og vel skipulagða útsýnisíbúð við Rauðavað.
Um er að ræða 108,5 fm íbúð og stæði í bílskýli á fallegum og barnvænum stað í útjaðri borgarinnar.
Þetta er opin og björt íbúð með gott flæði, vel skipulögð, suður svalir og útsýni sem lætur engan
ósnortinn. Stutt er í alla nærþjónustu sem og útivistarparadís Heiðmerkur og Elliðárdalsins.
Allar upplýsingar um eignina gefur Sara Björg Sigurðardóttir í s. 844-0548 eða Ástþór Reynir í s.
414-4700

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Sara Björg
Sölufulltrúi

arg@remax.is

sara@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19.febrúar kl. 16:00-16:30

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

4144700

8440548

Furugrund 22
200 Kópavogur
Í göngufæri við HK og fossvogsdal

Stærð: 73,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Fasteignamat: 14.900.000

Verð: 19.900.000

REMAX Senter og Ingunn kynna: Sérlega fallega mikið uppgerða og vel skipulagða 3ja herb. íbúð á 2. Hæð í
litlu  þriggja  hæða  fjölbýli.   Íbúðin  er  frábærlega  vel  staðsett,  er  í  5  mín.  göngufæri  við  Snælandsskóla  og
íþróttasvæði HK í fossvogsdal.  Þessi íbúð er tilvalin fyrir  fólk sem er að kaupa sína fyrstu íbúð eða þá sem
einfaldlega vilja vera miðsvæðis og/eða minnka við sig.
Komið  er  inn  í  rúmgóða forstofu  með sérlega  fallegum ljósgráum flísum á  gólfi  og  þaðan gengið  inn  í  opið
bjart  eldhús  sem  er  nýtt  síðan  2005  með  fallegri  ljósri  viðar  innréttingu  með  efri  og  neðri  skápum,
stálburstuðum  bakarofn og gashelluborði, eldhúseyja með góðum skúffum og miklu borðplássi  með áföstum
fallegum vínrekka. Stofa/borðstofa er björt með stórum gluggum og útgengi út á 11fm. Svalir. Barnaherbergi
er með fataskáp sem nær upp í loft og hjónaherbergi með fataskáp á heilum vegg og er einnig með útgengi út
á svalirna. Baðherbergi er með ljósri innréttingu, nýjum blöndunartækjum og klósetti, flísalagt með baðkari og
sturtu  stöng einnig er  tengi  fyrir  þvottavél.  Upplýsingar  veitir  Ingunn í  síma 611-6007 eða ingunn@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Ingunn@remax.is

Opið hús á sunnudaginn kl. 16:00 - 16:30

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

4144700

611 6007

Jörfabakki 6
109 Reykjavík
Góð 2ja herb á 1. hæð

Stærð: 62,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1969

Fasteignamat: 11.500.000

Verð: 12.900.000
RE/MAX Senter hefur tekið í sölu mjög  snotra 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli.

Íbúðin skiptist í skiptist í: rúmgott svefnherbergi, eldhús með ágætri innréttingu, baðherbergi með
sturtubaðkari, stofu með útgengi út á svalir, sérgeymslu í kjallara og aðgengi að sameignlegu
þvottahúsi og hjóla- og vagnageymslu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 19.feb 17.00-17.30

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

4144700

699 7372

Skúlagata 20
101 Reykjavík
Fyrir 60 ára og eldri Frábært verð

Stærð: 64,3 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Fasteignamat: 18.700.000

Verð: 18.500.000

RE/MAX  Senter   og   Ingunn   kynna:   Fallega  og  notalega  2ja  herbergja  íbúð  í  nýlegu  húsi  með  lyftu  við
Skúlagötu, við hliðina á þjónustumiðstöð Reykjavíkur við Vitatorg þar sem hægt er að kaupa heitan mat og fá
aðgang að ýmisskonar tómstundum og þjónustu. Frábær staðsetnign, stutt í miðbæinn og verslanir.

Eignin skipti í: Forstofu/hol, opið eldhús, stofu/borðstofu, svefnherbergi, baðherbergi, og geymslu inn af íbúð.
Nánari  lýsing: Komið er inn í   forstofu/hol með fataskáp. Eldhúsið er með háf og Mahagony- innrétting með
efri  og  neðri  skápum og flísar  á  milli  innréttinga  það er  opið   inn  í  stofu/borðstofu  og  útgengi  frá  stofu  út  á
hellulagða verönd til suðurs með  borði og stólum sem fylgja.  Svefnherbergið er með rúmgóðum fataskáp á
heilum   vegg.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  ljósri  fallegri  innréttingu  með  viðar  hliðum  og  tengi  er  fyrir
þvottavél. Rúmgóð geymsla innan íbúðar með góðum hillum. Öryggiskerfi í íbúðinni og húsvörður í húsinu.
Allar upplýsingar veitir Ingunn í síma 611-6007 eða ingunn@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Ingunn@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl. 14:00 - 14:30. Inngangur við Skúlagötu

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

4144700

611 6007


