atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is
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Öflugir verkefnastjórar
Verkefnastjóri í upplýsingatækni

Verkefnastjóri á sölu- og þjónustusviði

Starfssvið:
Hlutverk verkefnastjóra er að leiða rekstrar- og þróunarverkefni
upplýsingatæknisviðs. Viðkomandi undirbýr gangsetningu verkefna, leiðir
skilgreiningavinnu vegna þeirra, stýrir þeim og notar Scrum þegar við á. Mikil
samskipti eru við deildir upplýsingatæknisviðs og notendur utan sviðsins um
viðhald og þróun kerfanna.

Starfssvið:
Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til að leiða
innleiðingu á faglegum og markvissum vinnubrögðum í verkefnastjórnun á
sölu- og þjónustusviði VÍS. Starfið felst í verkefnastjórnun á fjölbreyttum
verkefnum sem snúa að þjónustu, rekstri, sölu- og markaðsmálum.
Viðkomandi heyrir undir framkvæmdastjóra sviðsins og vinnur náið með
honum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
q Leiðtogahæfileikar og hæfni til að halda „mörgum boltum á lofti í einu“
q Vottun sem Scrum Master og reynsla sem slíkur
q Þekking á aðferðum við kröfugreiningu í upplýsingatækniverkefnum
q Reynsla af verkefnum innan fjármála-/tryggingageirans er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:
q Háskólamenntun sem nýtist í starfi
q Reynsla af verkefnastjórnun
q Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
q Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. og skulu umsækjendur sækja um störﬁn á heimasíðu Capacent Ráðninga,www.capacent.is

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina
lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að
veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | Sími 560 5000 | vis.is
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Global Fuel ehf. leitar eftir starfsfólki til að sinna eftirfarandi störfum.
Daglegur rekstur
(Operations):

Viðskiptaþróun
(Customer service & marketing):

Helstu verkefni:
•Þjónusta við viðskiptavini
•Móttaka eldsneytispantana
•Gerð verðlista
•Verðathuganir

Helstu verkefni:
•Samningagerð við
birgja og viðskiptavini
•Markaðssetning

Hæfniskröfur:
•Stúdentspróf
•Gott vald á ensku
í rituðu og töluðu máli
•Góð Excel kunnátta
•Framúrskarandi þjónustulund
og jákvæðni

Hæfniskröfur:
•Menntun sem nýtist í starfi
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•Hæfni til að greina viðskiptatækifæri
•Gott vald á ensku í rituðu og töluðu máli
•Þekking á Navision er kostur

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra
(CEO’s assistant):

Global Fuel ehf. er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í kaupum og sölu á eldsneyti .
Hægt er finna nánari upplýsingar um félagið á www.globalfuel.is.
Starfsumsóknir skulu berast á job@globalfuel.is

Helstu verkefni:
•Skipulagning og skýrslur
•Kostnaðaryfirlit og áætlanir
•Önnur verkefni tengd flugstarfsemi

Hæfniskröfur:
•Viðskiptafræðimenntun æskileg
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•Góð tungumálakunnátta
•Sveigjanleiki í starfi
•Þekking á Navision er kostur

Sálfræðingur
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Reynsla
af störfum með börn og unglinga ásamt áfengis- og
vímuefnamálum æskileg.
Frekari upplýsingar veitir: Lárus Blöndal sálfræðingur
SÁÁ símar 530 7611 og 897 1948 netfang larus@saa.is
Eiginhandarumsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103
Reykjavík merktar „Sálfræðingur 2012“ fyrir 1. júní n.k

Umsóknarfrestur er til
25. maí nk.

Heilsugæslustöðin
á Akureyri
Heilsugæslustöðin á Akureyri óskar eftir að ráða
hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í heimahjúkrun.
• Hjúkrunarfræðingar: Um er að ræða 80-100%
stöður. Starfsupphaf er samkomulag, þó ekki
síðar en 1. september 2012.
• Sjúkraliðar: Annars vegar 60-80% staða sem
veitist til 31. 12. 2012 og hins vegar 90% staða
sem veitist til eins árs. Viðkomandi þurfa að geta
haﬁð störf eigi síðar en 15. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar
sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til 8. júní 2012

sími: 511 1144
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Gagnaveita Reykjavíkur
óskar eftir starfsmanni

Vanur smiður óskast
Sérverk ehf. Óskar eftir vönum smið á trésmíðaverkstæði.
Þarf að geta unnið við tölvustýrðar vélar.
Umsóknir sendist á serverk@serverk.is

Tæknifulltrúi

Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið
um umsóknir.

Leitað er að metnaðarfullum og árangursdrifnum einstaklingi til liðs við þjónustuhóp viðskiptadeildar
Gagnaveitu Reykjavíkur. Viðskiptadeild sér um sölu, markaðssetningu og þjónustu við viðskiptavini GR

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Góð tölvuþekking
 Mikill áhugi á tækni og nýjungum
 Tæknisamskiptum við notendur
 Skipulagshæfileikar
 Tækni- og rekstrarlegum samskiptum við þjónustuveitur  Rík þjónustulund
 Móttöku og úrvinnslu á þjónustubeiðnum
 Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
 Hönnun og þróun þjónustuferla
 Eftirliti með gagnaflutningskerfum GR
Umsóknarfrestur er til og með 28. maí nk.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum að sækja um.
í forsvari fyrir:

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu ReykjaUmsjón með úrvinnslu umsókna hafa:

víkur, veitir þjónustu og vinnur að uppbyggingu og rekstri

Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og

á gagnaflutningskerfi sem byggt er á ljósleiðaratækni.

Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is)

Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og

hjá Capacent Ráðningum.

samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma og internet.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi og
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar.

Ein tenging fyrir sjónvarp, síma og net.

Bæjarhálsi 1 ı 110 Reykjavík
www.gagnaveita.is ı Þjónustusími 516 7777

0g5.
+-Ó.58 1$5+ ( ,0,/,

Matreiðslumaður óskast
Hjúkrunarheimilið Mörk óskar eftir að
ráða matreiðslumann til aﬂeysinga í sumar.
Nánari upplýsingar veitir Helga J. Karlsdóttir
starfsmannastjóri í síma 530-6100 eða
560-1700.

Komdu í kafﬁ
Við leitum að öﬂugu fólki sem er duglegt, stundvíst, með jákvætt
hugarfar og hefur tileinkað sér vönduð vinnubrögð.

Stígamót óska eftir
götukynnum í sumarstörf!
Stígamót leita að duglegu og skemmtilegu fólki til þess að taka
að sér kynningarstörf og fjáröﬂun. Um er að ræða hálft starf
við götukynningar og úthringingar þar sem starfsemi Stígamóta
kynnt og fólki boðið að verða styrktaraðilar. Vinnutíminn er
seinni part dags. Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, ábyrgur,
kraftmikill og sjálfstæður. Vinsamlegast sendið umsókn og
ferilskrá á steinunn@stigamot.is sem fyrst, en fresturinn
rennur út 23. maí. Nánari upplýsingar fást í s. 562-6868.

VIÐGERÐARMAÐUR Á VERKSTÆÐI

KAFFIBARÞJÓNAR Á KAFFIHÚSUM

Starfslýsing: Viðgerðarþjónusta á verkstæði og í
þjónustuheimsóknum til viðskiptavina.
Hæfniskröfur: Haldgóð starfsreynsla við viðgerðir
og bilanagreiningu. Aldurstakmark 25 ár.

Starfslýsing: Almenn störf á kafﬁhúsum og
sérverslunum Te & Kafﬁ.
Hæfniskröfur: Sjálfstæði, hröð vinnubrögð og
þjónustulund. Áhugi á kafﬁ og tei. Aldurstakmark 20 ár.

SUMARSTARF Í FRAMLEIÐSLUELDHÚSI

VERSLUNARSTJÓRAR KAFFIHÚSA
OG SÉRVERSLANA

Starfslýsing: Almenn störf við framleiðslu á matvöru
fyrir kafﬁhús Te & Kafﬁ.
Vinnutími 08.00–16.00 á kokkavöktum.
Hæfniskröfur: Sjálfstæð og hröð vinnubrögð.
Aldurstakmark 25 ár.

Starfslýsing: Ábyrgð á daglegum rekstri kafﬁhúsa og
sérverslana.
Hæfniskröfur: Sjálfstæði í vinnubrögðum. Reynsla af
stjórnun og verslunarstörfum æskileg. Áhugi á kafﬁ og tei.
Aldurstakmark 25 ár.

SUMARSTARF Á ÞJÓNUSTUBORÐI

GÆÐAKAFFI SÍÐAN 1984

Mjóifjörður

Gítarkennari, organisti
og píanókennarar óskast

Norðfjörður

Te & Kafﬁ varð fyrsta íslenska fyrirtækið til að sérhæfa

Eskifjörður
Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

12 55
121554
54

Stöðvarfjörður

-1(9î()@..î
Mjóifjörður

Norðfjörður

www.fjardabyggd.is
Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

S
SÍA
•
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sig í sölu og framleiðslu á fersku sælkerakafﬁ ásamt
fersku tei í lausavigt. Te & Kafﬁ notar einungis úrvals
kafﬁbaunir frá bestu ræktunarsvæðum hvers lands.

Umsóknir berist á atvinna@teogkafﬁ.is

Allt frá stofnun hefur Te & Kafﬁ lagt áherslu
á fagmennsku, þekkingu og upplifun.

100% ARABICA
ÍSLENSKA / SIA.IS / FJA 59810 05/12
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Starfslýsing: Símsvörun, móttaka og reikningagerð á
þjónustuborði.
Hæfniskröfur: Reynsla af skrifstofustörfum.
Aldurstakmark 25 ár.

SLOW ROAST

veljum
íslenskt

gæðakafﬁ
síðan 1984
www.teogkaffi.is

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 59732 05/12

Starfsmaðurinn mun starfa í þjónustuhóp GR sem er
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Starfskraftur óskast!
Efnalaug og fataleiga Garðabæjar óskar eftir starfskrafti
í 100% starf, frá og með 1. júlí 2012. Viðkomandi þarf
að vera íslensku mælandi og eldir en 30 ára. Kunnátta
í saumaskap er kostur. Áhugasamir senda póst á netfangið fataleiga@fataleiga.is

Þjálfarar óskast
Handknattleiksdeild Gróttu leitar eftir þjálfurum
fyrir yngri ﬂokka tímabilið 2012-2013. Reynsla af
þjálfun er æskileg sem og uppeldis-, eða íþróttafræðimenntun. Handknattleiksdeild Gróttu var
stofnuð árið 1969 og er í dag meðal stærstu deilda
á landinu með um 350 iðkendur í yngri ﬂokkum.
Starfsskilyrði eru góð og launagreiðslur öruggar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Kári Garðarsson, yﬁrþjálfari í síma 868-2426 eða
kari.gardarsson@reykjavik.is

Forstöðumaður
Þjónustudeildar
Við leitum að öflugum stjórnanda til að byggja upp nýja þjónustudeild innan
Þróunar. Starfið er bæði krefjandi og áhugavert. Viðkomandi þarf að hafa ríka
leiðtogahæfileika, hæfni til að hrinda verkefnum í framkvæmd og hrífa fólk með sér.

Þjónustudeild mun tilheyra Þróun en sviðið hefur það hlutverk að vera leiðandi í framþróun og
breytingum innan Landsbankans. Nýr stjórnandi verður í stjórnunarteymi Þróunar og tekur þátt
í ýmsum verkefnum sem snúa að öflugri liðsheild, traustum innviðum, ánægju viðskiptavina og
samfélagsábyrgð.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Mótun stefnu og sýn nýrrar deildar.
Ábyrgð á þjónustustefnu Landsbankans og innleiðing
hennar, þ.m.t. þjónustumarkmið allra sviða og útibúa.
Ábyrgð á þjónustusamtölum/heimsóknum í samstarfi
við önnur svið bankans.
Ábyrgð á fræðslu til viðskiptavina í samstarfi við aðrar
deildir og svið bankans.
Umgjörð og eftirfylgni með móttöku nýrra viðskiptavina.
Þjónustumælingar, og í framhaldi af þeim ráðgjöf,
stuðningur og mótun úrbótaverkefna.

»
»

Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af stjórnun nauðsynleg.
Þekking og reynsla af þjónustumálum.
Þekking á bankastarfsemi æskileg.
Hæfni í þjálfun og kennslu æskileg.
Rík þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum.
Skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku, bæði í töluðu og rituðu máli.

Ábyrgð á innleiðingu og stjórnun viðskiptatengsla (CRM).

Nánari upplýsingar veita Jensína K. Böðvarsdóttir, framkvæmdastjóri Þróunar, í síma 410 7011 og Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri
hjá Mannauði, í síma 410 7904. Umsókn merkt „Forstöðumaður Þjónustudeildar“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með sunnudeginum 27. maí nk.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000
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FORRITUNARSNILLINGAR ÓSKAST

Okkur vantar hugmyndaríka og árangursdrifna hugbúnaðarsérfræðinga til að vinna með okkur
í fjölbreyttum, spennandi og skemmtilegum UT verkefnum hjá Sjóvá.

SAP ABAP forritari

Vefforritari

Helstu verkefni

Helstu verkefni

·
·

·
·
·

Forritun í SAP viðskiptaumhverfi, SAP/FI, SAP/HR
Hugbúnaðarþróun í SAP tryggingakerfi Sjóvá

Hæfniskröfur
·
·
·

A.m.k. þriggja ára starfsreynsla í SAP ABAP forritun
Þekking á Data dictionary, BADI, BAPI, RFC og vefþjónustum
Háskólamenntun í tölvunarfræði eða tengdum greinum er kostur

Umsóknafrestur er til 3. júní 2012. Umsóknir skulu fyllast út
á vef Sjóvár merktar „Vefforritari“ eða “SAP ABAP forritari”.
Nánari upplýsingar veitir Ásmundur Bjarnason, forstöðumaður
upplýsingatækni, asmundur.bjarnason@sjova.is, sími 440 2103
og Ágústa Bjarnadóttir mannauðsstjóri, agusta.bjarnadottir@sjova.is,
sími 440 2323.

Þróun stórra SharePoint kerfa
Margþættar veflausnir fyrir innri og ytri vefi
Samþætting upplýsingakerfa

Hæfniskröfur
·
·
·

A.m.k. þriggja ára reynsla af vefforritun
Reynsla af .NET og MS SQL gagnagrunnum er kostur
Reynsla af Scrum verklagi, SharePoint og/eða
webMethods er kostur
· Háskólamenntun í tölvunarfræði eða tengdum greinum
er kostur

Hlutverk Sjóvár er að tryggja verðmætin í lífi fólks með
áherslu á forvarnir. Boðið er upp á gott starfsumhverfi
fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri fyrir hvern og einn
til að eflast og þróast í starfi.
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Víﬁlfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á sviði drykkjarvöru. Vörumerkjaﬂóra Víﬁlfells samanstendur af mörgum af þekktustu vörumerkjum veraldar
og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í ﬂokki.
Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverﬁ þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna
gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og gott upplýsingaﬂæði
ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við leikskóladeild Auðarskóla er laus staða deildarstjóra
frá og með 1. ágúst næstkomandi. Um er að ræða
tveggja deilda leikskóla í nýlegu húsnæði.
Umsóknarfrestur er til 31. maí

Tónlistarkennari

Grunnskólakennari

Forstöðumaður árangursmælinga
Forstöðumaður árangursmælinga annast og hefur umsjón með árangursmælingum,
arðsemisútreikningum og skýrslugerð ásamt því að hafa umsjón með Microsoft BI kerﬁ
félagsins. Viðkomandi kemur að áætlanagerð og virðisgreiningum félagsins ásamt umsjón
verkefna sem tilheyra sviðinu. Starﬁð felur í sér erlend samskipti og krefst ríkrar hæfni í
mannlegum samskiptum. Viðkomandi heyrir undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf ﬂjótlega.

Hæfniskröfur

Við grunnskóladeild Auðarskóla í Búðardal eru lausar
stöður grunnskólakennara frá og með næsta skólaári.
Meðal kennslugreina eru smíði, enska og almenn
bekkjarkennsla. Umsóknarfrestur er til 26. maí.

Leikskólakennari
Við leikskóladeild Auðarskóla eru lausar stöður leikskóla-kennara frá og með 1. ágúst næstkomandi. Um er
að ræða tveggja deilda leikskóla í nýlegu húsnæði.
Umsóknarfrestur er til 26. maí.
Nánari upplýsingar um ofangreind störf veitir Eyjólfur
Sturlaugsson skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um allar deildir
skólans er að ﬁnna á www.audarskoli.is

ǩ +£VNµODPHQQWXQ£VYL²LYHUNIU¨²L
eða viðskipta

ǩ *µ²¯VOHQVNXRJHQVNXNXQQ£WWD
í ræðu og riti

ǩ )UDPKDOGVPHQQWXQVHPQ¿WLVW¯VWDUȌ

ǩ 6M£OIVW¨²YLQQXEU¸J²RJJUHLQDQGLKXJVXQ

ǩ 5H\QVODDIVDPE¨ULOHJXPYHUNHIQXP

ǩ +¨IQL¯PDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJJHWD
til að vinna í hópi

ǩ )¨UQL¯([FHORJJHU²UHLNQLO¯NDQD

Deildarstjóri á leikskóla

Við tólistardeild Auðarskóla er laus staða tónlistarkennara frá og með 1. ágúst næstkomandi. Tónlistar- og
grunnskóla-deildir vinna náið saman.
Umsóknarfrestur er til 4. júní

Vilt þú ganga til liðs við okkur?

ǩ HNNLQJ£0LFURVRIW%,H²D
 VDPE¨ULOHJXPJUHLQLQJDNHUIXP

Auðarskóli

Hjúkrunarheimilið Silfurtún
Hjúkrunarforstjóri

ǩ *HWDWLOD²YLQQDXQGLU£ODJLRJEHUD
 £E\UJ²

Nánari upplýsingar veita
(O¯VDEHW6YHUULVGµWWLUelisabet@hagvangur.is
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. maí nk.

Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins
Silfurtúns í Búðardal er laust til umsóknar. Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunarfræði, nám og/eða
reynsla í stjórnun er kostur. Ráðið verður í starﬁð frá 1.
september 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið sveitarstjori@
dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, Miðbraut 11, 370 Búðardal. Nánari upplýsingar veitir Sveinn Pálsson sveitarstjóri í síma
430 4700

sími: 511 1144

:;(9-;2504(55:/1Í:;9;Ô):
Laust er til umsóknar starf tæknimanns hjá Strætó bs.
Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við góðar starfsaðstæður.

Z[Y¤[}PZ

/LSZ[\]LYRLMUP!

/¤MUPZRYM\Y!

5mUHYP\WWSûZPUNHY!

t Ísetning, utanumhald og almennt
viðhald á tæknibúnaði um borð
í strætisvögnum (s.s. fjarskiptabúnaði,
staðsetningarbúnaði, upplýsingaskjám,
o.s.frv.)
t Önnur tilfallandi verkefni sem
tengjast tæknibúnaði strætisvagna

t .FOOUVOÈTWJ§JSBGFJOEBWJSLKVOBSF§BÈMÓLB
og/eða mjög haldbær reynsla á því sviði
t FLLJOHÈ$"/UÚMWVLFSýCJGSFJ§BTLJMFH
t «LWF§OJ ÈCZSH§PHIGOJUJMB§
vinna undir álagi
t )GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
og þjónustulund
t 5ÚMWVGSOJPHWJMKJUJMB§MSB
t 4UVOEWÓTJPHÈSFJ§BOMFJLJ
t +ÈLW§OJPHTWFJHKBOMFJLJ

+ØIBOOFT+ØIBOOFTTPO 
sviðsstjóri rekstrarsviðs.
Sími 540-2700,
netfang: joi@straeto.is

<TZ}RUPYILYPZ[[PS!
joi@straeto.is

<TZ}RUHYMYLZ[\Y[PS!
27. maí 2012.
Æskilegt er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.

Ef þig langar að starfa eftir þessum gildum og taka þátt í því góða starfi sem á sér stað innan Strætó bs. hvetjum við þig til að sækja um.

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu
sjö sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og er hlutverk þess að
sinna almenningssamgöngum á
höfuðborgarsvæðinu. Hjá
fyrirtækinu starfa um 200 manns
auk undirverktaka. Meðalstarfsaldur er 14,6 ár. Góður starfsandi
er í fyrirtækinu, öflugt félagslíf og
klúbbastarf á meðal starfsfólks.
Gildi Strætó bs. eru stundvísi,
áreiðanleiki, fagmennska og gæði.
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Járn og gler hf - leitar eftir laghentum manni í
uppsetningar- og viðgerðir á rafdrifnum opnunarbúnaði fyrir hurðir og glugga.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu eða einhverja menntun í smíðum eða rafiðn.
Vinsamlegast sendið inn umsóknir, upplýsingar
og fyrirspurnir á jarngler@jarngler.is

Hópkaup auglýsir eftir
netgúrú

Skútuvogur 1H - Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík

Starfslýsing:

Hópkaup er leiðandi fyrirtæki á sviði

Skemmtileg textagerð fyrir tilboð

markaðslausna á netinu. Þar er fjöldi

Uppsetning á tilboðum í samstarﬁ við grafíska hönnuði

tilboða daglega.

Umsjón með og uppfærsla Facebook

Hjá Hópkaupum vinna nú 11 manns

Umsjón með Google adwords

í skemmtilegu umhverﬁ þar sem allt
er mögulegt.

Hæfniskröfur
Góð íslenskukunnátta
Frjó skrif, reynsla af bloggi

Óskum að ráða grunnskólakennara
í 80% starf

Hafa áhuga á markaðsmálum
Þarf að geta unnið sjálfstætt og í hópi

umsjón í 5. bekk, tímabundið skólaárið 2012-2013.

Reynsla af samfélagsmiðlum sem markaðstæki æskileg

Upplýsingar um starﬁð gefa Sveinbjörn Markús
Njálsson skólastjóri, í símum 5404700 og 8215007,
netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og
Erna I. Pálsdóttir aðstoðarskólastjóri
í símum 540 4700 og 821 5009
netfang: erna.palsdottir@alftanesskoli.is

Þekking á Google adwords nauðsynleg
Áhugasamir sendi umsókn á umsokn@hopkaup.is
Umsóknarfrestur er til 1. júní

PIPAR\TBWA

Skólastjóri

U

SÍA

Umsóknir sendist skólastjóra eða aðstoðarskólastóra á netfang þeirra eða í pósti til skólastjóra
Álftanesskóla, 225 Álftanesi.

í krafti fjöldans

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030

Skóla- og frístundasvið

Staða skólastjóra við Grandaskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Grandaskóla.
Grandaskóli er í Vesturbæ Reykjavíkur, í skólanum eru um 270 nemendur í 1. -7. bekk og starfsmenn skólans
eru 40 talsins. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðuleiki er í starfsmannahaldi.
Jákvæðni, ábyrgð, vellíðan og árangur eru grundavallargildi skólastarfs Grandaskóla. Í skólanum er stuðst við
Olweusaráætlunina gegn einelti. Teymi kennara vinna saman og er litið á árganga sem heild án fastmótaðra
hópaskiptinga. Með þessu móti gefast tækifæri til sveigjanlegra vinnubragða sem stuðla að vellíðan og árangri
nemenda. List- og verkgreinar eru veigamikill þáttur í starfsemi skólans. Skólinn er í grónu hverﬁ og er samstarf
við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverﬁnu með miklum ágætum.
Leitað er að einstaklingi sem býr yﬁr leiðtogahæﬁleikum, er með góða og víðtæka þekkingu á skólastarﬁ og
metnaðarfulla skólasýn.
Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans innan ramma laga og reglugerða og
í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu Reykjavíurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi
skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum,
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarﬁ aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyﬁ til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á
grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar
í skólastarﬁ.
• Stjórnunarhæﬁleikar.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarﬁ og leiða
framsækna skólaþróun.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarﬁð. Auk þess fylgi umsókn yﬁrlit yﬁr nám og störf, leyﬁsbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.
Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012.
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní 2012.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður
Janusdóttir, mannauðsstjóri, sími 411 1111.
Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir

Sérfræðilæknar
Bráðasvið Landspítala
Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna á bráðamóttöku Landspítala.
Til greina kemur að bjóða annað starfið sem afleysingastarf til eins
árs, t.d. fyrir heimilislækni sem hefur áhuga á endurmenntun á sviði
bráðalækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Móttaka og meðferð sjúklinga með bráð veikindi eða áverka
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni
» Önnur verkefni í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning í bráðalækningum eða skyldum sérgreinum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu
» Samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2012. Starfshlutfall er 100% en
einnig er möguleiki á hlutastarfi. Störfin veitast frá 1. október 2012 eða eftir
samkomulagi.
» 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,
Elísabetu Benedikz, yfirlækni bráðalækninga, skrifstofu bráðadeildar E-2
Fossvogi.
» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, ebenedik@landspitali.is,
sími 543 1000.
» 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.

Við Kleppjárnsreykjadeild er
laus staða sérkenna skólaárið
2012-2013, ásamt stöðu
umsjónarkennara í unglingadeild

Læknaritari sérgreina
Starf læknaritara sérgreina á almennum skurðlækningum er laust til
umsóknar. Starfshlutfall er 80 -100% eða eftir samkomulagi og veitist
starfið frá 1. ágúst 2012 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»

Umsjón með rekstri skrifstofu sérgreinarinnar
Umsjón og frágangur sjúkraskráa og læknabréfa
Upplýsingagjöf og samskipti við t.a.m. sjúklinga og starfsmenn
Ýmiss verkefni fyrir yfirlækni og sérfræðilækna sérgreinarinnar
Aðstoð við skipulagningu kennslu og vísindastarfa á vegum
sérgreinarinnar
» Þátttakandi í þróun upplýsingatækni við ritun í rafræna sjúkraskrá
sviðsins
» Vinna að verkefnum tengdum klínískri skráningu

SAMBAND ÍSLENSKRA
SVEITARFÉLAGA

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Umsóknum skal skilað skriﬂega til skólastjórnanda fyrir 31. maí
með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og meðmælendur.
Upplýsingar gefur Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í síma
430-1500/847-9262, netfang inga@gbf.is.

Löggilding í læknaritun æskileg og víðtæk starfsreynsla
Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Gott vald á íslensku og ensku
Góð tölvuþekking og færni á helstu forrit

Starf bókara og launafulltrúa
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til umsóknar starf bókara
og launafulltrúa á rekstrar- og útgáfusviði sambandsins.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 2. júní 2012.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, pallm@landspitali.is,
sími 543 1000.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu
í starfið á þeim sem og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt er að senda rafrænt skulu berast LSH
Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.

Bókari og launafulltrúi sér um alla bókhalds- og launavinnslu hjá sambandinu og samstarfsstofnunum þess, skv. nánari starfslýsingu, aðstoðar
við áætlanagerð og reikningsskil og sinnir ýmsum öðrum tilfallandi
verkefnum þegar þörf er á.
Starﬁð er hluti af stoðþjónustu sambandsins og miðar það fyrst og fremst
að því að sinna þjónustu við stjórnendur sambandsins og samstarfsstofnana þess á sviði bókhalds og launaútreiknings, auk tilfallandi starfa
við þjónustu og aðstoð við aðra starfsmenn sambandsins og samstarfsstofnana þess.

Sótt er um starfið rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við
ráðningar á spítalanum. Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu
Landspítala.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Kraﬁst er framhaldsskólamenntunar og viðbótarmenntun er tengist verkefnasviði starfsins er æskileg. Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu og
launaútreikningum er nauðsynleg og þekking á Navision er kostur. Góð
almenn tölvukunnátta og þekking og færni í notkun á excel er æskileg.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Leitað er að einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að bera frumkvæði
og sjálfstæði í störfum, hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð, nákvæmni í vinnubrögðum og hæfni til að vinna sjálfstætt og með
öðrum að fjölbreyttum verkefnum. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf
sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri rekstrarog útgáfusviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is, í síma
515-4900.
Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar um Samband íslenskra
sveitarfélaga eru á heimasíðunni, www.samband.is. Þar er einnig að ﬁnna
starfsmannastefnu sambandsins og starfslýsingu fyrir starﬁð.
Umsóknir, merktar Umsókn um starf bókara og launafulltrúa,
berist eigi síðar en föstudaginn 25. maí 2012 til Sambands íslenskra
sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík.
Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem
býður upp á opið vinnuumhverﬁ, samheldinn starfsmannahóp og
skapar starfsmönnum gott svigrúm til starfsþróunar.

sími: 511 1144

The EFTA Surveillance Authority monitors compliance by Iceland, Liechtenstein and Norway with the law of the European Economic Area,
enabling those countries to participate in the European internal market. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has
powers that correspond to those of the European Commission. The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA
States. The Authority is led by a College which consists of three members appointed by the EEA EFTA States.

Legal Officer(s)

JOB REFERENCE: 07/12
Start date: Autumn 2012
Deadline for application:
14 June 2012
Interviews: June 2012
Application must be filled in and sent
online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

Role description:

Essential Skills:

The Legal & Executive Affairs Department seeks to recruit Legal ofﬁcer(s).
That department is responsible for
providing legal advice to the other
departments of the Authority on all
aspects of EEA law including the law of
the internal market, competition and
state aid law and the implementation
and application by the EFTA States of
their obligations under the EEA Agreement. All formal decisions taken by the
Authority are examined by this
Department prior to adoption. The
Department conducts litigation on
behalf of the Authority and its Legal
Ofﬁcers regularly represent the
Authority in court proceedings, notably
before the EFTA Court and the Court of
Justice of the European Union.










Postgraduate degree in European
law.
Extensive relevant working experience in the private or public
sector.
Very good knowledge of EEA/EU law.
Excellent command of written and
spoken English (the working
language of the Authority).
Computer literacy is essential,
as well as adaptability and ability
to work both independently and
in a team in an international
environment.

Desirable:






Experience of conducting litigation
in national, EU/EEA, or international
courts.
Knowledge of and familiarity with
the functioning of the EEA
Agreement, and the EFTA States.
Professional experience involving
the institutions of the EU or the EEA.

Performance Indicators:
The performance indicators for this
position include subject matter knowledge, analytical skills and problem
solving, quality and result orientation,
compliance with internal rules, processes and instructions, autonomy, motivation to work and initiative, and personal
efficiency and coping with stress.

Conditions:
The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at
€ 83.386,68 per year. Appointments
are normally made at Step 1 of a
grade. A higher step can be considered
on the basis of the candidate's qualifications and experience. Depending on,
inter alia, the candidate’s family
status, allowances and benefits may
apply. Favorable tax conditions apply.
Overview of conditions at:
h t t p : / / w w w. e f t a s u r v. i n t /
about-the-authority/vacancies/
recruitment-policy.

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other
applications, primarily those of
nationals of the other States that are
party to the EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term contract of three years.
Job title : Officer.
If considered desirable, an additional
fixed-term contract of three years may
be offered.
Questions regarding the post
may be posed to
Mr Xavier Lewis, Director,
on +32 (0)2 286 18 30.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to
Mr Erik J. Eidem,
Director of Administration,
on +32 (0)2 286 18 90 or
Mrs Sophie Jeannon, HR Assistant,
on +32 (0)2 286 18 93.
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Hannesarholt er nýlega stofnað menningar- og fræðasetur
í miðbæ Reykjavíkur sem hefur einsett sér að efla jákvæða,
gagnrýna hugsun í íslensku samfélagi, auka skilning á
gildi sögunnar fyrir samtímann og framtíðina og hvetja til
uppbyggilegrar samræðu um samfélagsleg málefni.
Einnig að hlúa að og skapa rými fyrir uppbyggjandi mannlíf
og menningarstarfsemi.
Starfsemin verður fjölbreytt, m.a. verður rekið kaffihús, haldnir
tónleikar, sýningar, málþing og fræðsluerindi auk þess sem
aðstaða verður leigð út til fundarhalda og námskeiðahalds.
Sjá nánar á www.hannesarholt.is

Forstöðumaður
Leitað er að forstöðumanni sem er tilbúinn
að starfa í hugsjónaanda Hannesarholts og
reiðubúinn að vaxa með verkefninu.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan
sölumann í fullt starf/hlutastarf í golfverslunina GolfOutlet, Ármúla 40.
Við leitum að einstaklingi með gott
hugmyndaflug, söluhæfileika, frumkvæði
og áhuga á golfi.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf strax.
Umsókn/ferilskrá skal senda á netfangið: bragi@markid.is.
.
Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknarfrestur er til 25. maí.

(PMG0VUMFUt«SNÞMB

Eide & Frilund as
6350 EIDSBYGDA

TLF. 71 22 50 13 MOB.: 99 20 91 90

FAX: 71 22 82 40

Eide & Frilund AS er Raumas største maskinentreprenør.
Vårt arbeids-område er Rauma, Molde, Vestnes og Nesset. Vi utfører
alt av grunn-arbeid fra tomtegraving til ﬁbergrøfter og veiarbeid.
Vi er i dag 17 ansatte.
Vi søker for snarlig tiltredelse:

Ingeniør/landmåler
Arbeidet vil i hovedsak bestå i masseberegning, stikking/
oppmåling, anbudsregning, oppfølging og kvalitetssikring. Den vi
søker er selvstendig og løsningsorientert, og kan jobbe i et til tider
hektisk miljø. Du er ﬂeksibel og samarbeidsvillig og setter
sikkerhet i høysetet. Erfaring fra tilsvarende arbeid er ønsket.

Maskinførere
Boreriggførere
Maskinførerbevis og erfaring fra gravemaskin er et krav.
Det er ønskelig med fagbrev, førerkort kl BE og for riggfører
sprengningssertiﬁkat kl. C. For alle stillingene er det et krav å
kunne kommunisere på norsk.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og
forsikringsordninger og spennende og varierte oppgaver i et godt
arbeidsmiljø.
For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Roe Eide
på tlf 99 20 91 90. Søknad med CV sendes Eide & Frilund AS, 6350
Eidsbygda, eller beate@eidefrilund.no
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist 15. mai

Í kvöld á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur og utanumhald fjármála
• Samningagerð og öflun styrkja
• Kynningarstarf og samskipti við fræða- og menningarfélög
• Umsjón með vefsíðu
• Skipulag og utanumhald verkefna

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til
og með 27. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri
• Brennandi áhugi á menningu og sögu
• Góð skipulagsgáfa
• Víðsýni og fjölhæfni í hugsun og verki
• Ritfærni
• Ríkir samskiptahæfileikar

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK
SÍMI 520 4700 www.hagvangur.is
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HJÚKRUNARFRÆÐINGAR/
SNYRTIFRÆÐINGAR

Eldar þú af ástríðu?
Johan Rönning óskar að ráða matráð til starfa, lærðan eða með reynslu
úr mötuneyti. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu
starfsumhverfi með jákvæðu og þakklátu starfsfólki. Johan Rönning hefur
í þrjú ár í röð verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR og Fyrirtæki ársins 2012.

40-100% framtíðarstöður lausar hjá lækningafyrirtæki. Mjög sjálfstæð reyklaus störf m.a. með
börn. Ferill sem greinir í tímaröð menntun, starfsreynslu og fjarvistir ásamt upplýsingum um
tölvureynslu (nauðsynleg), persónu- og fjölskylduhagi, launakröfur, hvers vegna hlutastarf henti sé
um það sótt og meðmælendur auk valupplýsinga
eins og veikindaupplýs. óskast strax á
starfsumsokn@gmail.com.

Upplýsingar um starfið veitir Ragna
Hafsteinsdóttir í síma 5 200 800 eða
ragna@ronning.is
Umsóknum skal skilað inn fyrir 1. júní.

Matráðurinn ber ábyrgð á rekstri mötuneytisins, þar með talið innkaupum.
Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að matreiða hádegismat þar sem
40 manns borða að jafnaði, hefur matráður umsjón með morgun- og
síðdegiskaffi. Matráður er oft virkur í öðrum viðburðum, s.s. fundum og
öðrum starfsmannatengdum atburðum.

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er
leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunarog þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.

KÓPAVOGSBÆR

Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðarbyggð,
Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi og Akureyri.
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

Hæfniskröfur:
s 3TARFSREYNSLA E¡A MENNTUN É SVI¡I MATREI¡SLU
s HUGI É FJÚLBREYTTRI OG HOLLRI MATARGER¡
s 'Ø¡ FRAMKOMA OG RÓK ¤JØNUSTULUND
s 3KIPULÚG¡ VINNUBRÚG¡
s 3VEIGJANLEIKI OG GLE¡I Ó SAMSKIPTUM
s 3NYRTIMENNSKA

LAUS STÖRF
• Matráður við félagsmiðstöðina Gjábakka
• Aðstoðarmatráður við leikskólann Grænatún
• Leikskólakennari við leikskólann Grænatún
• Leikskólakennari við leikskólann Sólhvörf
• Leikskólastjóri við leikskólann Núp
• Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
• Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk
• Heimilisfræðikennari við Kársnesskóla
• Skólaliði í dægradvöl við Salaskóla
• Stuðningsfulltrúi við Salaskóla

Vinnutími er frá kl. 8.00 til 14.30.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst á www.kopavogur.is

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFJÖRÐUR
Bæjarhraun 12
Sími 5200 800

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.ronning.is

www.kopavogur.is

Verkefnisstjóri
V
e
Stóru-Vogaskóli
Bókasafns- og Upplýsingafræðingur

Stofnun
S
St
offnu
un V
Vigdísar Finnbogadóttur – Háskóli Íslands.

Starf verkefnisstjórans felst einkum í:
Umsjón með daglegum rekstri stofnunarinnar.
Samstarfi og þjónustu við starfsmenn stofnunarinnar.
Kynningar- og útgáfumálum.
Umsjón með og vinnu við heimasíðu.
Umsjón með alþjóðlegu samstarfi.
Vinnu við ráðstefnur og fundi.
Aðstoð við fjáröflun.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Auður Hauksdóttir,
forstöðumaður Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í
síma 525 4209, netfang: auhau@hi.is.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf.
Menntun og/eða reynsla á sviði almannatengsla,
kynningar- eða markaðsmála er nauðsynleg.
Viðkomandi þarf að hafa afar góð tök á íslensku
máli, vera vel ritfær og hafa gott vald á ensku talog ritmáli auk haldgóðrar kunnáttu í a.m.k. einu
öðru tungumáli.
Leitað er að einstaklingi sem er lipur í mannlegum
samskiptum, hefur frumkvæði og getur unnið
sjálfstætt.
Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg.

Sjá nánar um starfið á www.starfatorg.is
og http://www.hi.is/adalvefur/laus_storf

PIPAR \ TBWA • SÍA • 121553

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra við Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum.
Stofnunin er rannsóknastofnun á Hugvísindasviði
Háskóla Íslands og rannsóknavettvangur kennara í
Deild erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda.

Auglýst er staða bókasafns- og
upplýsingafræðings við
almennings- og skólabókasafnið í Vogum.
Bókasafnið er í Stóru-Vogaskóla. Almenningssafnið heitir
Lestrarfélagið Baldur, það félag var stofnað í kringum 1880.
Leitað er að bókasafns- og upplýsingafræðingi sem hefur reynslu
af að vinna með börnum og hefur áhuga á að færa skólastefnu
sveitarfélagsins í framkvæmd. Í skólastefnunni segir meðal annars
að stefnt skuli að því að eﬂa færni nemenda til að rýna í upplýsingar sér til gagns og að leiðbeina nemendum með hagnýta
notkun bóka- og gagnasafna.
Bókakostur safnsins er ágætur. Tölvubúnaður skólans er nýlegur.

Auglýsum einnig eftir náms- og
starfsráðgjafa í 50% starf
Helstu verkefni námsráðgjafa eru :
• Ráðgjöf og fræðsla um náms- og próftækni
• Persónulegur og félagslegur stuðningur við nemendur
• Aðstoða nemendur við að setja sér markmið og gera sér grein
fyrir styrkleikum sínum
• Ráðgjöf um náms- og starfsval
• Undirbúa nemendur undir ﬂutning milli skólastiga

Laus er staða sérkennara fyrir Námsver og
umsjón með bekk á yngsta stigi.
Stóru- Vogaskóli er staðsettur í Sveitarfélaginu Vogum. Skólinn
er heildstæður með um 190 nemendum.
Allur aðbúnaður og umhverﬁ skólans er til fyrirmyndar.
Menntunarkröfur:
• Æskilegt er að umsækjendur haﬁ háskólamenntun á sínu sviði.
• Laun samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 30.maí.

sími: 511 1144

Nánari upplýsingar veitir:
Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru-Vogaskóla í síma 440-6250
Umsóknir sendist á: svavaboga@vogar.is

LAUGARDAGUR 19. maí 2012
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Saffran óskar eftir vaktstjórum í sal í
72% og 100% vinnu. Unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:
t
t
t
t
t
t

ÈSBF§BFMESJ
HØ§NBOOMFHTBNTLJQUJ
TOZSUJNFOOTLB
HFUBVOOJ§WFMVOEJSÈMBHJ
EVHOB§VS
GVMMLPNJOÓTMFOTLVLVOOÈUUB
¶TUBSöOVGFMMTUGVMM¢ÈUUUBLBÓTBM 
B§NBOOBWBLUJS B§WFSBÈCZSHVS
GZSJSTÓOVNWÚLUVNPHIBMEBVQQJ
KÈLW§VNTUBSGTBOEB
.KÚHTBNLFQQOJTIGMBVO

5FLJ§TLBMGSBNB§TUBSö§IFOUBSKBGOU
LPOVNTFNLÚSMVN6NTØLOBSFZ§VCMÚ§
FSB§öOOBÈVNTPLOGPPEDPJT
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS
)FSXJHBUWJOOB!GPPEDPJT

Fasstland auglýsir eftir bókara

Starfslýsing:
.¥Z[TIJ~SPITL[
)N[\MUUQVOIZ
4I]VI^QVV[T]Z
)TUMVVJ~SPITL[^MZSMNVQ
Hæfniskröfur:
/~òITUMVVJ~SPITL[öMSSQVO
:MaV[TIIN,3P]OJVIòQVI]ò[aVTMO
)ò^MZI\ITVIOTOO]Z
/~òITUMVV\T^]S]VVn\\I·[uZ[\ISTMOI-`KMT
;RnTN[\¥ò^QVV]JZOò
.ZIUZ[SIZIVLQ[SQX]TIO[P¥NVQWOVnS^¥UVQ
4QX]Zòy[IU[SQX\]U^Qò^Qò[SQX\I^QVQ
;IU[\IZN[P¥NVQyP~XQ
=U[~SVQZ[S]T][MVLI[\nsilja@fastland.is
=U[~SVIZNZM[\]ZMZ\QT28. maí
.I[\TIVLMZJ~SPITL[[\WNI[MU^MQ\QZPMQTLIZTI][VNaZQZNaZQZ\¥SQ
WOMQV[\ISTQVOIyZMS[\ZQ^IZòIVLQJ~SPITLTI]VIUnTnZ[]XXORZ
NZIU\TWOZMS[\ZIZZnòON

Höfðabakka 9
Sími 511 7005
Fax 511 7006
www.fastland.is
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VIÐ ERUM AÐ LEITA AÐ ÖFLUGRI
MANNESKJU TIL AÐ TAKA ÞÁTT
Í UPPBYGGINGU OG VEXTI
VERSLUNARINNAR OKKAR

Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Yfirlögregluþjónn
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Ísafjörður
Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits Matvælastofnun
Reykjavík
Starfsmaður í ræstingu
Alþingi
Reykjavík
Kennari í eðlisfræði
Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
Verkefnastjóri
Þróunarsamvinnustofnun Íslands Malaví
Sérfræðingur
Háskóli Íslands, Hagfræðistofnun Reykjavík
Sóknarprestur
Biskup Íslands
Bolungarvík
Sérþjónustuprestur
Biskup Íslands
Reykjavík
Prestur
Biskup Íslands
Höfn
Hjúkrunarfræðingar
LSH, móttökugeðdeild
Reykjavík
Birgðavörður
LSH, innkaupadeild
Reykjavík
Sérfræðilæknar
LSH, bráðasvið
Reykjavík
Sameindalíffræðingur
LSH, rannsóknastofa í meinafræði Reykjavík
Lífeindafræðingur
LSH, erfða- og sameindalæknisfr.d. Reykjavík
Hjúkrunarfræðingur
LSH, lungnadeild
Reykjavík
Tryggingafulltrúar
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Tryggingafulltrúi
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
Aðstoðarskólameistari
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Reykjanesbær
Náms- og starfsráðgjafi
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Kennari í stærðfræði
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Skrifstofustarf
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Borgarnes
Starfsmaður í afgreiðslu og móttöku Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík
Textílkennari
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Reykjavík
Umsjónarmaður dreifnáms
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Hvammstangi

Nr.ávef
201205/075
201205/074
201205/073
201205/072
201205/071
201205/070
201205/069
201205/068
201205/067
201205/066
201205/065
201205/064
201205/063
201205/062
201205/061
201205/060
201205/059
201205/058
201205/057
201205/056
201205/055
201205/001
201205/054
201205/053

HEFUR ÞÚ BRENNANDI ÁHUGA Á MEÐGÖNGU OG BRJÓSTAGJÖF?
LANGAR ÞIG AÐ VINNA Í LÍTILLI EN ÖRT VAXANDI VERSLUN?
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á TÆKIFÆRI TIL AÐ VAXA Í STARFI?
HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á ÞVÍ AÐ REKA FYRIRTÆKI?
ERT ÞÚ MANNESKJAN SEM VIÐ LEITUM AÐ?
FJÖLBREYTT OG SKEMMTILEGT STARF
Vinnutími er 10-18 virka daga og einhverja laugardaga.
Allar nánari upplýsingar má finna á vefsíðu okkar

WWW.MKM.IS

Málið – veitingaþjónusta Háskólans í Reykjavík
óskar eftir að ráða til starfa matreiðslumann í fullt starf.
Málið leggur sérstaka áherslu á að bjóða hollan og
góðan mat á sanngjörnu verði. Mikil áhersla er lögð
á ferskt og óunnið hráefni og fjölbreytni í vöruframboði.
Málið er rekið samhliða veitingastaðnum Nauthól
og er samgangur og samvinna milli þessara staða
því mikill. Umsækjandi þarf að búa yfir þekkingu

og áhuga á heilsusamlegri matargerð, vera góður
í mannlegum samskiptum og frumlegur
í matargerð.

Nauthóll óskar eftir að ráða matreiðslumenn
og þjóna. Um er að ræða 100% stöðugildi og
hlutastörf. Æskilegt er að geta byrjað sem fyrst en
einnig skoðað þá sem geta hafið störf í haust.

Menningar- og ferðamálasvið
Umsókn og ferilskrá sendist á gudridur@nautholl.is
fyrir 25.maí nk.

Borgarbókavörður

Öllum umsóknum verður svarað
og farið með þær sem trúnaðarmál

Laus er til umsóknar staða borgarbókavarðar hjá Borgarbókasafni Reykjavíkur.
Borgarbókavörður stýrir Borgarbókasafni Reykjavíkur, sem starfar í samræmi við lög um almenningsbókasöfn
nr. 36/1997, yﬁrlýsingu UNESCO um almenningsbókasöfn frá 1994 og samþykktir safnsins um rekstur
þessarar upplýsinga- og menningarstofnunar fyrir almenning. Borgarbókasafn, sem starfrækt er á sex stöðum í
Reykjavík, er ein af menningarstofnunum Reykjavíkurborgar og heyrir undir Menningar- og ferðamálasvið
Reykjavíkurborgar.
Ábyrgðarsvið borgarbókavarðar:
• Ber ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu safnsins.
• Undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál og framkvæmd ákvarðana menningar- og ferðamálaráðs og
borgaryﬁrvalda sem að safninu snúa.
• Borgarbókavörður skipuleggur þjónustu safnsins og leiðir aðra faglega starfsemi þess.
Kröfur gerðar til umsækjenda:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starﬁ og er metin jafngild próﬁ í bókasafns- og upplýsingafræði.
• A.m.k. 5 ára stjórnunarreynsla, leiðtogahæﬁleikar og skipulagshæfni.
• Haldbær reynsla af áætlanagerð og rekstrarstjórnun.
• Góð þekking á menningarstarﬁ með áherslu á orðlistir.
• Þekking og reynsla af breytingastjórnun.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og skapandi starﬁ.
• Þekking á upplýsingatækni og hæfni til að leiða þróun Borgarbókasafns í nýmiðlun.
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála
hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn
Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér um framkvæmd borgarhátíða.

Langar þig að
vinna við að selja
ævintýraferðir?
Arctic Adventures leitar að sumarstarfsfólki í
söludeild. Gerðar eru kröfur um góða þekkingu
á Íslandi, gott vald á ensku og brennandi áhuga
á ævintýramennsku
Vinsamlegast sendið okkur ferilskrá og nokkrar
línur um ykkur á jobs@adventures.is fyrir
24. maí.
Nánari upplýsingar á adventures.is/jobs

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um
réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Menningar- og ferðamálaráð ræður í stöðuna að fenginni
tillögu sviðsstjóra.
Nánari upplýsingar veita: Sviðsstjóri svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og skrifstofustjóri rekstrar og fjármála
berglind.olafsdottir@reykjavik.is
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf eigi síðar en 1. september nk.
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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

adventures.is | + 354-562-7000

LAUGARDAGUR 19. maí 2012

15

Sölumaður/fasteignasali

Neptune ehf óskar eftir
stýrimanni og matsveini

Höfuðborg fasteignamiðlun leitar að sölufólki.
Viðkomandi þarf að vera duglegur, sjálfstæður og
stunda vönduð vinnubrögð.

Neptune ehf gerir út og rekur tvö rannsóknarskip frá Akureyri,
Poseidon EA-303 og Neptune EA-41. Til starfa óskast
stýrimaður og matsveinn til aﬂeysinga, með hugsanlega fastráðningu. Alþjóðaskírteinis er kraﬁst sem og ARPA réttinda og
æskilegt að viðkomandi sé með DP réttindi. Enskukunnátta er
skilyrði. Viðkomandi þurfa að geta haﬁð störf ﬂjótlega.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sölu
fasteigna og óskum við sérstaklega eftir umsóknum
frá aðilum með löggildingu.

Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á netfangið:
svanberg.snorrason@neptune.is

hofudborg@hofudborg.is

Sálfræðingur
SÁÁ óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Reynsla
af störfum með börn og unglinga ásamt áfengis- og
vímuefnamálum æskileg.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt ferilskrár sendist á :

Frekari upplýsingar veitir: Lárus Blöndal sálfræðingur
SÁÁ símar 530 7611 og 897 1948 netfang larus@saa.is
Eiginhandarumsóknir sendist til SÁÁ Efstaleiti 7, 103
Reykjavík merktar „Sálfræðingur 2012“ fyrir 1. júní n.k

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488

Styrkir

Ráðningarþjónusta

Námsstyrkir
Bandalag kvenna í Reykjavík auglýsir til umsóknar styrki úr
Starfsmenntunarsjóði ungra kvenna fyrir skólaárið 2012-2013.
Tilgangur sjóðsins er að hvetja og styðja við bakið á ungum
konum í Reykjavík, sem ekki eiga kost á námslánum, til að aﬂa
sér aukinnar menntunar.
Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum, sem hægt er
að fá í versluninni Thorvaldsensbasar, Austurstræti 4, alla virka
daga milli kl. 09:00 og 18:00.
Fyrirspurnir má senda á netfang bandalagsins:
bandalag@simnet.is
Sjá einnig Facebooksíðu: Bandalag kvenna í Reykjavík.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 14. júní 2012 til Bandalags
kvenna í Reykjavík
Túngötu 14, 101 Reykjavík, merktar “Námsstyrkir”

MENNTUNARSJÓÐUR
Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur

Sölumaður

Heildverslun á sviði matvæla og hreinlætisvara óskar eftir að ráða öflugan
sölumann á fyrirtækjasvið. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti

· Góð almenn tölvukunnátta

· Áætlanagerð

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Undirbúningur og eftirfylgni

· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til
matvöruverslana, lyfjabúða, veitingahúsa og mötuneyta.

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

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur. Sjóðnum er ætlað að styrkja efnalitlar
konur til náms.*
Styrkurinn er ætlaður þeim sem hyggja á nám á skólaárinu
2012-2013.
Hægt er að sækja um styrk vegna náms hjá viðurkenndri stofnun
sem veitir fagréttindi, starfsréttindi eða prófgráðu, s.s. stúdentseða háskólapróf.
Um er að ræða styrk til greiðslu skólagjalda (að ákveðnu
hámarki) bókakaupa eða annars sem gerir umsækjanda kleyft
að stunda og ljúka námi.
Umsóknarfrestur rennur út 30. júní 2012.
Umsókn þarf að fylgja
- skattskýrsla síðustu 2 ára
- tekjuáætlun 2012
- staðfesting á námsvist
Umsóknareyðublað, úthlutunarreglur og allar nánari upplýsingar
eru á heimasíðu Menntunarsjóðsins á vef Mæðrastyrksnefndar:
www.maedur.is
Gögn sem fylgja þurfa með umsóknareyðublaðinu:
- staðfesting á námsvist hjá menntastofnuninni,
- skattaskýrsla síðustu tveggja ára
- yﬁrlit yﬁr áætlaðar tekjur 2012.
- Yﬁrlýsing um að umsækjandi fái ekki aðra styrki
vegna námsins.
*Menntunarsjóðurinn leggur fyrst um sinn áherslu á að styrkja tekjulitlar konur til náms.

Menningar- og ferðamálasvið

Verkefnastjóri Viðeyjar
Laus er til umsóknar staða verkefnastjóra Viðeyjar á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar.
Starfssvið: Umsjón og eftirfylgni með starfssemi og rekstri í Viðey. Í því felst meðal annars; eftirlit með eignum
Reykjavíkurborgar í Viðey, undirbúningur, skipulagning, kynning og framkvæmd þeirra viðburða sem Reykjavíkurborg
stendur að í Viðey. Samráð og samvinna við þá fjölmörgu aðila sem koma að starfsemi í Viðey.
Starﬁð krefst:
• Háskólamenntunar og a.m.k. tveggja ára starfsreynslu sem nýtist í starﬁ.
• Mikillar færni í íslensku og ensku, talaðri og ritaðri. Gott vald á þriðja tungumáli er kostur.
• Frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum, góðra skipulagshæﬁleika auk hugmyndaauðgi.
• Reynslu af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Góðrar almennrar tölvukunnáttu, s.s. þekkingu á Word og Excel.
• Getu til að vinna undir álagi og geta sinnt mörgum viðfangsefnum í einu.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum og ríkrar þjónustulundar.
• Sveigjanleika þar eð vinnutíminn getur verið óreglulegur.
Vakin er athygli á að starﬁð er mjög fjölbreytt og getur kraﬁst umsjónar með verklegum framkvæmdum, m.a. vegna
umsjónar með eignum Reykjavíkurborgar í Viðey. Viðkomandi verður að geta verið talsmaður verkefna í fjölmiðlum og
þarf því að eiga gott með að koma fram opinberlega. Áhersla er lögð á frumkvæði, metnað og jákvæðni.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Um er að ræða fullt starf
og þarf viðkomandi að geta haﬁð störf sem fyrst, en eigi síðar en 15. júlí n.k.
Nánari upplýsingar veitir: Berglind Ólafsdóttir berglind.olafsdottir@reykjavik.is skrifstofustjóri rekstrar og fjármála. Vakin
er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar sem er að ﬁnna á www.rvk.is.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
www.saft.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Hlutverk Menningar- og ferðamálasviðs er að fara með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra
menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn
Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. Höfuðborgarstofa sinnir ferða- og markaðsmálum og sér um framkvæmd ýmissa stórra hátíða.
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Útboð

Til leigu

Til leigu
verslunarhúsnæði við Laugaveg
Upplýsingar í síma 869 9293 eða á aldan@internet.is

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:

Fasteignir

• Fellahverﬁ umhverﬁsbætur.
Þórufell - Kötlufell 2. áfangi – Útboð nr. 12836.

*** Af sérstökum ástæðum fæst þessi staður á
aðeins 4,9 miljónir***

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Gylﬁ Þór Gylfason
s. 7704040
gylﬁ@domusnova.is

NareeThai er Thailenskur veitingastaður í fallegu 100
ára húsi við Frakkastíg 12 í Reykjavík. Staðurinn er
með sæti fyrir 50 manns, hlýlegur með ekta thailensku andrúmslofti. Staðurinn er í leiguhúsnæði þar
sem leigan er hagstæð. Sjá nánar á heimasíðu
http://www.nareethai.is/ þar má líta 360 gráðu
myndir. Húsbúnaður er í eigu leigusala að hluta.
upplysingar veitir Gylﬁ s. 7704040 eða
gylﬁ@domusnova.is

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ
• Stofnstígur meðfram Vesturlandsvegi 2. áfangi
Hamrahlíð – Hallar. Útboð12834

Atvinnutækifæri

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Viltu vera þinn eiginn herra og þú getur byrjað strax ?

Íssala , Boozt, Grill
Um er að ræða Söluturninn Skara sem selur ís boozt
og grill, frábær staðsetning við World class , sundlaug
Seltjarnarnes og svæði Gróttu standa við söluskálann.
Besti tíminn er framundann. Um er að ræða eignina
sjálfa enginn rekstur er í dag þarna og því hægt að byrja
strax. Allar frekari upplýsingar veitir Gylﬁ s. 7704040
eða gylﬁ@domusnova.is
Gylﬁ Þór Gylfason
s. 7704040
gylﬁ@domusnova.is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR 19. maí 2012
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Fjarðargötu 17, Hafnarﬁrði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali.

IG6JHI;6HI:><C6H6A6
Hb^/)+)..**

VESTURÁS 2 VIÐ EYRARVATN í HVALFJARÐARSVEIT

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Helgafell við Eyjafjörð

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Paradís sumar sem vetur skammt frá Akureyri

Veitingastaðurinn

Á næstu grösum
Til sölu þessi rótgróni veitingastaður við Laugaveginn. Staðurinn
er í um 150 fm. húsnæði og skiptist í glæsilegan veitingasal með
sætum fyrir um 50 manns. Innaf veitingasal eru eldhús með
tækjum og tólum, starfsmannaaðstaða, salerni o.ﬂ. Samhliða
sölu veitingastaðarins er gert ráð fyrir að kaupandi rekstrarins
geri langtímaleigusamning um húsnæðið sem staðurinn er
rekinn í. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

Fallegt og fullbúið sumarhús á góðum stað í landi Kambshóls í Hvalfjarðarsveit, á móti Vatnaskógi. Húsið er skráð hjá FMR 48,1 fm síðan er að
auki ris sem er ca. 15- 20 fm að gólfﬂeti sem er notað sem svefnloft í dag.
Húsið skiptist í forstofu-hol-tvö herbergi-baðherbergi-stofa-eldhús (opið í
stofuna) og ris. Góð verönd við húsið. Spónaparket á gólﬁ, fínar skápar,
góð eldhúsinnrétting, sturta í baðherberginu, kamína í stofunni. Fallegt
útsýni yﬁr Eyrarvatn (beint móti Vatnaskógi) og víðar, skjólgóður gróður við
húsið, fánastöng, ræktuð lóð að hluta, lítil tjörn og marg ﬂeira.
Virkilega gott hús sem hægt er að mæla með. Stutt í sundlaug, stutt í veiði.
Ekkert áhvílandi. Verð 12,9 milljónir.
Nánari upplýsingar og myndir:
www.as.is/soluskra/eign/fasteign/218472/

Asparholt 8 Álftanes
Opið hús sunnudaginn frá kl 14:00 til 14:30

Um er að ræða glæsilegt og einkar vandað einbýlishús sem stendur
á 3,3 ha. eignarlandi í rétt um 10 min. Akstursfjarlægð frá Akureyri.
Húsið stendur niður við sjó og er umhverfið afar fallegt. Mögulegt
er að byggja fleiri hús á jörðinni. Húsið er 167,9 fm. að stærð og er
fjögurra herbergja og afar rúmgott og hlýlegt. Innbú og tæki fylgja
og getur húsið verið afhent með stuttum fyrirvara og því tilbúið til
notkunar. Sjón er sögu ríkari.
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FÆST Á YFIRTÖKU - Fallegt og vandað 180 fm
endaraðhús á tveimur hæðum. Húsið er mjög
vel staðsett, örstutt er í skóla, leikskóla, sundlaug og íþróttahús. Stór
timburverönd og vandaðar innréttingar. Verð 46,3 milljónir.
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltur fasteignasali hjá Eignamiðlun
tekur á móti fólki. S: 824-9098

Stormur SH-177 (1321)
Dragnótabáturinn Stormur SH-177 var
smíðaður í Vestnes, Noregi 1968. ML:
33,86m, BR: 6,4m. Aðalvél skipsins er
Caterpillar 705HÖ, 526kW 4/1988 árg.
Skipið er útbúið á dragnótveiðar. Í skipinu
eru tog/dragnótavindur, dragnótatromla,
bómulyftivinda, bómuvinda og gilsvinda.
Helsti tækjbúnaður er: Radar, Plotter, VHF,
Gyroáttaviti, Dýptarmælir ofl. Skipið hefur
verið mikið endurnýjað árið var 1998 var
það lengt, yfirbyggðt árið 1989, aðalvél var
tekin upp frá grunni árið 2011, ljósavél tekin
upp frá grunni 2010-2011, glussalagnir voru
endurnýjaðar af stærstum hluta 2011-2012 og
forðatankur endurnýjaður 2010-2011.

www.vidskiptahusid.is
sími 566 8800
Nanna Ósk ÞH-333 (2379)

Siggi Villi ÞH-110 (6035)

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1999. ML:
9,89m, BR: 3,46m. Aðalvél bátsins er Cummins 10/1999
254HÖ, keyrð tæpar 8.000 stundir. Báturinn er útbúinn
til netaveiða með spil frá Sjóvélum, en án niðurleggjara.
Allar lagnir fyrir línuspil og færarúllur eru til staðar. Helsti
tækjabúnaður bátsins er : JRC 800 plotter og Sea Trek
sjálfstýring. Grásleppuleyfi getur fylgt.

Hrólfur Einarsson ÍS-255 (2690)

Báturinn var smíðaður á Akureyri árið 1979. ML: 8,9m,
BR: 2,56m. Aðalvél bátsins er Ford Mermaid 115 hp.
Báturinn er útbúinn á neta- og handfæraveiðar, fylgja
með 4 ársgamlar sænskar handfærarúllur. Helsti
tækjabúnaður bátsins er : 2x plotter þar af annar nýr og
ný talstöð. Nýr startari og það var skipt um alternator árið
2011. Getur fylgt með grásleppuleyfi.

Seigur/ Strandveiðarbátur

Erum með til sölu nýsmíði strandveiðar frá Seiglu á Siglufirði.
ML: 7,5m, BR: 2,53m, D:1,33m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta
3L 170HÖ. Rafmann 12v og 24v webasto miðstöð. Tækjabúnaður bátsins er: Radar: Garmin GMR 18HD. Dýptarmælir:
Garmin GDS 22.Botnstykki: Airmar B 258, Talstöð:Garmin VHF
200i, AIS:Garmin AIS 600,Sjálfstýring Garmin GHP 10 Autopilot.

Hólsvík ÞH-111 ( 6366)

Helga Sæm ÞH-76 (6945)

Báturinn var smíðaður í Noregi árið 1982. ML: 9,96m, BR:
2,65m. Aðalvél bátsins er Yanmar 1998 árg. Báturinn er
útbúinn á handfæra- og netaveiðar. Grásleppuleyfi getur fylgt.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1987. ML:10,6m,
BR: 3,23m. Aðalvél bátsins er FM 2011 140 HÖ. Báturinn
er vel útbúinn til netaveiða. Báturinn er útbúinn með
nýjum plotter og nýlegum dýptarmæli.

Sævar KE-15 (1587)

Sjöfn EA-142 (1848)

Kraka EA-59 (6648)

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 2005. ML: 12,3m,
BR: 3,75m. Aðalvél bátsins er Yanmar 750 hp 2005.
Báturinn er útbúinn á línuveiðar og honum getur fylgt
Mustard línubeitningarvél, uppstokkari og rekkakerfi.
Helsti tækjabúnaður bátsins er: Dýptarmælir, Sjálfstýring,
GPS, Siglingatölva, Radar, Talstöð og AIS.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1985. ML: 7.98m,
BR: 2,56m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta 118kw, 1992
árg. Keyrð um 2000 tíma hældrif. Báturinn er útbúinn
á handfæraveiðar. Helstu tækjabúnaður er talstöð AIS:
Standard Herizon Gx1 100 E árgerð 2011, Radar: Koden
MD 3000 Dýptamælir: Hondex HE 705 GPS (plotter)
Trimble 2 DNG 12 volta.

Báturinn var smíðaður í Hafnarfirði árið 1981. ML: 14,9m,
BR: 3,83m. Aðalvél bátsins er Volvo Penta 1/1992 238HÖ
175kW Vélin er keyrð um 9.300 tíma en í henni er ný
túrbína, nýr alternator og nýtt rafmagn í töflu. Báturinn
er útbúinn til netaveiða með niðurleggjara og netaspili.
Helsti tækjaútbúnaður bátsins er: Icom talstöð, Jrc
VS800 plotter, Simrad radar 12 míl, sjálfstýring og góður
dýptarmælir.

Báturinn var smíðaður á Seyðisfirði árið 1987. ML: 14,78m, BR:
3,61m. Aðalvél bátsins er Cummins 302kw, 411hö keyrð 1.800
klst. 2007 árg. Báturinn er útbúinn á Neta- og Dragnótaveiðar
með netaspili, niðurleggjara, dragnótaspili, afdragara og netaborði. Veiðafæri bátsins eru um 100 felld net, um 250 netateina,
þrjár snurvoður, baugjur, belgir og drekar. Báturinn var tekinn
í gegn árið 2007 þar sem hann var mikið endurnýjaður t.d. var
skipt um vél, skrúfu og gír, glussakerfið, og mikið endurnýjað
í brú. Helsti tækjabúnaður bátsins er: GPS, dýptarmælir, radar,
sjálfstýring, VHF. Þetta er mikið endurnýjaður og góður bátur.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

LANGHOLTSVEGUR 12 EINBÝLI - TVÍBÝLI
- OPIÐ HÚS Í DAG
Sigurður Fannar
Sölumaður
GSM: 897 5930
siggifannar@husin.is

Vallargata 32 Sandgerði

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Sumarhús við Skorradalsvatn
OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 20. maí frá kl 15:00-16:00

Mjög gott og vel við haldið 227,3
fm fm einbýlis-/tvíbýlishús ásamt
bílskúr. Húsið er kjallari og miðhæð
ásamt rislofti. Á miðhæð eru stórar
skiptanlegar stofur, gott svefnherbergi, baðherbergi og eldhús með útgangi á lóð. Í risi er stór geymsla,
en unnt væri að innrétta risið að hluta. Í kjallara er sér 2ja herbergja
íbúð auk sameigings þvottahúss o.ﬂ. Húsinu hefur verið vel viðhaldið,
garður er gróinn og fallegur. Heitur pottur og steypt útigrill. Góð staðsetning, rólegt umhverﬁ. HÚSIÐ ER TIL SÝNIS Í DAG,LAUGARDAG
MILLI KL. 14:00 OG 15:30
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Glæsilegt 83.7m2 sumarhús á frábærum útsýnisstað við Skorradalsvatn. Þetta er hús fyrir vandláta. Allur búnaður og húsgögn
fylgja. (Sjá lýsingu á vefnum www.fasteignir.is )
Verð: 29.9 mkr. Laus við kaupsamning.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

OP

IÐ

HÚ

S

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

HÁTÚN 35, RVÍK
- OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG

Gullfallegt og vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað í lokaðri
götu. Húsið er laust strax. Fjögur svefnherbergi. 60 fm bílskúr.
Fallegur garður. Hér er stutt í skóla og leikskóla. Einn stærsti
vinnustaður landsins, Flugstöðin í nokkra mínútna fjarlægð.
Hagstætt verð 24 millj. Skipti möguleg á ódýrari eign.
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason
fasteignasli S- 895 3000.-

Fallegt 253 fm einbýlishús, kjallari, hæð og ris ásamt bílskúr
á góðum stað í Túnunum. Á
miðhæð eru saml. stofur með
arni, herbergi og eldhús. Í risi
eru 3 svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara eru 2 svefnherb. baðherb. og eldhús auk þvottahúss
o.ﬂ. Innangengt í ﬂísal. bílskúr. Parket og ﬂísar á gólfum. Húsið er
mikið endurnýjað bæði að utan og innan.
EIGANDI SÝNIR HÚSIÐ Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 14:00 OG
16:00

25,9

Miðhús - 112 RVK

TIL SÖLU

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta

Save the Children á Íslandi

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Kristján

Lárus - 823-5050

Þorgeir - 696-6580

Heiða - 666-0060

Rósa M - 893-7969

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Sölufulltrúi / Viðskiptafr.

Sölufulltrúi / Innanhússhönn.

Sölufulltrúi

Svölutjörn - 260 REY

Hraunbær 20 - 110 RVK

Vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja
93,8fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Yfirbyggðar
svalir til suðausturs. Stutt í alla þjónustu. Íbúð
fyrir alla aldurshópa. Friðsælt samfélag.
Opið hús sunnudaginn 20. maí kl 15:00 - 15:30
Nánari uppl. veitir Rósa M. í síma 893-7969

+LAPPARSTÅG  o  2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWHUSINIS

Ásett verð 8 millj
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808

Gullsmári 5 - 201 KÓP

HÚ

18,9

Björt og vel skipulögð þriggja
herbergja 95,6 fm íbúð á besta stað í Hraunbæ.
Útsýni til austurs og vesturs. Barnvænt
umhverfi. Stutt í alla þjónustu.
Opið hús sunnudaginn 20. maí kl 14:00 - 14:30
Nánari uppl. veitir Rósa M. í síma 893-7969

Lyngmóar - 210 GBR

Grundarsmári - 201 KÓP

20,0

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efri
hæð í vönduðu fjórbýlishúsi. Stór geymsla með
glugga sem hægt væri að nota sem þriðja
herbergið. Rúmgóðar svalir útaf samliggjandi
eldhúsi og stofu. Áhvílandi 19,4 frá ÍLS
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Tilb.

Fallegt 325,9fm einbýli með sérlega
góðu útsýni. Tvær íbúðir eru í húsinu, lokað á
milli hæðanna en möguleiki að opna á milli.
Íbúðarhlutinn 251,9 fm, bílskúrinn 37 fm og
geymsla undir bílskúr 37 fm. Bókið skoðun.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Erum með kaupendur að eftirfarandi eignum...
... Hæð/Rað/Parhús í Kópavogi, 3-5 svefnherbergi. Max 45 millj.

Upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580
... 4ra - 5 herbergja íbúð í kópavogi
... Einbýli/Rað/Par, lágmark 4 svefnherbergi. Max 70 millj.

52,9

210,2 fm fjölskylduhús í grónu
hverfi í Grafarvoginum. Sérstæður bílskúr,
fallegur garður í góðri rækt. Fjögur rúmgóð
svefnherbergi.

Möguleiki á að setja eina/tvær eignir uppí
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

17,5

Snyrtileg og vel skipulögð tveggja
herbergja 62,5fm íbúð á frábærum stað í
Garðabæ. Opið eldhús, stórt baðherbergi,
rúmgótt hjónaherbergi og stórar svalir.
Bókið skoðun.
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Upplýsingar veitir Heiða í síma 666-0060
... Sér hæð (helst jarðhæð) eða sérbýli í Garðabæ
... 3ja - 4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði (50+)

Upplýsingar veitir Rósa Margrét í síma 893-7969

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488 - hofudborg@hofudborg.is

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Sumarbústaðir - Suðurland

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Þóroddsstaðir - Frábært verð !

Sumarhús - Vaðnesi

Sumarbústaðir - Vesturland
Eyrarskógur eignarlóð

ÓSKA EFTIR
Fyrir fjársterkann aðila,
nútímalegt sumarhús 80150 fm á suðurlandi.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús á 6670 fm eignarlandi í landi Vaðness. 95
fm að stærð og afhendist fullbúin að utan og rúmlega
fokheld að innan. Gert ráð f. þremur svefnherbergjum
Rotþró er komin. V. 22 m. Uppl Jón Rafn S: 695-5520
Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland

Gott sumarhús á 5.250 fm eignarlandi við Kóngsveg
í Grímsnesi. Stórir sólpallar og mikill trjágróður. Einstök staðsetning í enda á götu. ca. 40 mín akstur frá
Reykjavík.Verð 11.5 m uppl. Sigþór S: 899 9787
Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur
Landeyjum

Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru opnu
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36 mill.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Grímsnes - Ásgarðsland. Stórglæsilegt
heilsárshús á 2,4 ha eignarlandi við
Búrfellslæk.

Nýtt vandað og einstakl.glæsil. 113 fm hús á einni
hæð ásamt 18 fm gestahúsi og 10 fm geymslu, 2,4
ha, eignarland (tvær lóðir), fallegt útsýni, sérsmíðaðar
innréttingar, steyptar plötur m.gólfhita, hitaveita, heitur
pottur, útisturtu (250 fm pallar), 3 svefnherb, kamína,
stórglæsil. eldhús og margt ﬂeira. Einstök eign á ﬂottum
stað, 40 mín frá Rvk. Verð 49,5 m. Uppl. veitir Ingólfur
Giss. lg.fs. 896-5222.
Flúðir - Heiðabyggð. Heilsársbústaður frábært útsýni.

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við
Kanastaði í Austur Landeyjum. Húsið skiptist í stofu,
eldhús, tvö herb., baðherbergi og útigeymslu. Verönd
er við húsið. Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja
vera út af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt.
Verð 10 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356
Heklubyggð v/Galtalæk Árbakkalóð

80 fm sumarhús í góðu ástandi. Eignin er norðan
Svínavatns og í 10 mínútna ökufæri við Laugarvatn. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Tvær stórar stofur ásamt eldhúsi.
Pallur fyrir framan og til hliðar v. hús. 7400 fm lóð. V.
12,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Grímsnes - Hraunborgir. Fallegt hús-fallegur
staður.

Mjög gott 42 fm sumarhús vel staðsett í landi Hraunborga Grímsnesi. Stofa, eldhúskrókur,baðherbergi,
svefnherbergi og rúmg.svefnloft. Mjög góður pallur
kringum húsið m. góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu.
Innbú fylgir. Uppl Jón Rafn S: 695-5520,

Mikil sala

Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu landi. Tvö
svefnherbergi og tvö svefnloft..Heitur pottur Húsið er
vandað og allur frágangur góður. Staðsetning er mjög
góð í náttúrulegu birkikjarri og mikið útsýni Einungis
er um 40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og stutt í
veiði. V 17,3m Sigþór S: 899 9787

Sumarhús Grímsnesi í
skiptum fyrir 3ja herbergja
íbúð í Grafarv.
Uppl. Ellert S: 893-4477
Sumarhúsalóðir - Vesturland

Vatnsendahlíð - Skorradalur

Galtarholt - Hjólhýsabyggð

Vel staðsett lóð með útsýni yﬁr vatnið. Samþykkt hefur
verið að byggja tæplega 75 fm sumarhús á lóðinni. En
eignin er afhent fokheld til kaupanda. Þrjú svefnherb.
Stór stofa með útsýnigluggum er snúa út að vatni, V. 12,5
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Góð fjárfesting í skipulögðu hjólhýsahverﬁ stutt
frá Borgarnesi. Jörðin er um 20 hektarar að stærð.
Skipulagt hefur nýtt svæði fyrir 115 hjólhýsi en fyrir eru
38 hjólhýsi á svæðið sem er fyrir austan nýja svæðisins.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Glæsilegt

Sumarhúsalóðir - Arnarstapa

skoðum allar helgar !
Uppl. Jón Rafn hjá
Valhöll
S: 695-5520
Sigþór hjá Valhöll í
S: 899-9787

Nýkomin 54 fm sumar/heilsársbústaður á fallegum
útsýnisstað í Syðra-Langholti, rétt suður af Flúðum. 3
svefnherb., svefnloft, rafmagn, hitaveita og heitur pottur,
Glæsil.útsýni. Skuldlaus. Ásett verð 14,9 m. Uppl. veitir
Ingólfur 896-5222.

88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með
frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir Heitt og kalt
vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með öllum
húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús með
rúmi. V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.
Sumarhús - Hallkelshólar

Sumarhúsalóðir í landi Raðhóla Arnarstapa við
Brókarvatn. Sumarbústaðasvæðið er mjög fallegt og
með fjölbreyttu landslagi. M.a. vatnsbakkalóðir, stærðir
frá 5000 fm. Góð verð og sveigjanleg greiðslukjör.
Skorradalur - Indriðastaðir.

Sölvaslóð - Snæfellsnes
Hallkelshólar - 1 ha eignarland

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð
á árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk
svefnlofts, rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og
fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og
gólfhiti. Sólpallur með tveimur hliðum. V. 14.9 Uppl.
Sigþór s:899 9787
Stangarbraut - Öndverðarnesi 23

Stórglæsilegt heilsárshús. Góð áhvílandi lán ca. 11.0 m
millj.Húsið er 60,5 fm og byggt á steyptri plötu og með
hita í gólfum. Tvö góð svefnherbergi, Óskað er tilboða
í eignina. Nánari upplýsingar: Sigþór 899 9787 sb@
valholl.is
Ásgarðsland - Eignarland

80,7 fm ásamt 24,9 fm gestahús. Húsið afhendist annð
hvort á byggingarstigi eða fullbúið. Steypt plata m
gólfhita og búið að einangra og plasta loft og útveggi.
Rafmagn komið í hús. Rotþró komin. Verð í núverandi
ástandi 22,9 fullbúinn 29 miljónir. Uppl. Ellert S:
893-4477
Glæsilegt nýl.heilsárshús í Helludal vestan
við Geysi.

Glæsilegt 86 fm sumarhús á steyptum sökkli. Hiti í gólﬁ.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi þar sem gert
er ráð fyrir þvottavél og þurrkara. Afar fagmannlega
byggt hús á frábærum stað. V. 24,9 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520.
Sumarhús - Þrastarskógar

Stórglæsilegt 156 fm heilsárshús á 1 hektara landi. Stofa
og eldhús í stóru opnu rými. Eldhús með vandaðri
innréttingu frá Kvikk og granít á borðum. Þrjú svefnherbergi Gólfhiti V. 36 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Klausturhólar steyptur kjallari og steypt
plata

Höfum til sölu steypatan kjallara ásamt steyptri plötu
á 1-hektara eignarlóð við Klausturhóla, rétt við Borg
í Grímsnesi. Tilbúið til að byggja 50 fm sumarhús
á. Kjallarin er með 2m lofthæð, gluggar og hurð. 15
mahony gluggar og 2 hurðir fylgja. Verð 5,9 milj, Uppl.
veitir Heiðar í s: 693-3356
Sumarhús - Í grennd við Laugarvatn

Nýkomið í einkasölu glæsil. 97 fm sumar/heilsárshús,
hæð+ris ásamt stórri verönd á 3 vegu. Hitaveita og
rafmagn. Eignarland, örstutt í Geysi, Gullfoss, golf, mikla
skórækt og heillandi gönguleiðir. Verð 21,9 m. Uppl.
veitir Ingólfur 896-5222.

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm
eignarlandi umvaﬁnn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.
Tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti, baðherbergi með
sturtu. Eldhús m. fallegri innréttingu. Útgengt frá stofu
á yﬁr 100 fm pall umhverﬁs bústað. 9 fm útigeymsla V.
16,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús í landi Lækjarhvamms. Eignin er á 1755 fm
eignarlandi Eignin skiptist í rúmgóða stofu og eldhús.
Tvö svefnherbergi. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt 67 fm heilsárshús við Arnarstapa á steyptum
grunni. Skipti á eign í Grafarvogi eða Hafnarﬁrði
kemur til greina (taka upp í eða skipta upp í). Tvö
svefnherbergi ásamt 20 fm svefnlofti og 14 fm gestahús
til viðbótar. Stór stofa og eldhús. V. 20 M. Uppl. Jón
Rafn S: 695-5520

Lóð og púði undir 86 fm sumarhús að Stráksmýri nr. 7
í landi Indriðastaða við Skorradalsvatn. Lóðin er 2834
fm leigulóð í fallegu kjarrivöxnu umhverﬁ skammt frá
vatninu. Byggingarhæf strax. Ásett verð 2,9 m. / tilboð.
Skipti mögul. á fellihýsi/tjaldvagni.

Sumarhúsalóðir - Suðurland

Sumarhús - Húsafell

Sumarhúsalóðir - Vaðnesi

Fallegt sumarhús m. innbúi m.a. nýjar sængur, amerísk
rúm o.ﬂ. Tvö svefnherbergi annað m. geymslulofti.
Stofa og eldhús í opnu rými með tveimur ísskápum.
Baðherbergi m. sturtuklefa m. nuddi og gufu. Heitur
pottur. Kalt og heitt vatn. Einstakt tækifæri !. Verð
aðeins 9,9 M. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Erum með nokkrar mjög vel staðsettar eignarlóðir í
Vaðnesi. V. 3,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Sumarhúsalóð - Apavatn

Skorradalur - Fitjahlíð

Gott 50f m hús innst í Skorradal, þrjú svefnherbergi og
svefnloft. Mikill birkiskógur og útsýni út á Skorradalsvatnið. Uppl. Sigþór 899 9787

Eignarlóð við Apavatn. Ein best staðsetta lóðin í landi
Vatnsholts, lóðin er jaðarlóð efst í landinu suð- austan
við Apavatnið og með miklu útsýni. Lóðin er í grónum
móum og er víðsýnt frá henni og er útsýni yﬁr Apavatnið
og til fjalla mjög fallegt. V. 1,8 millj. Uppl. Jón Rafn S:
695-5520

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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Nýr og byltingarkenndurr
fasteignavefur
Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.
Gríðarlega öflug
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.
Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.
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