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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Öflugur sérfræðingur á
sviði starfsendurhæfingar!

Nánari upplýsingar:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi
til að starfa að fjölbreyttum verkefnum á sviði starfsendurhæfingar. Hér gefst einstakt
tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu á sviði atvinnutengdrar
starfsendurhæfingar á vinnumarkaði. Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
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VILT ÞÚ STARFA Í EINU AF UNDRUM VERALDAR ?
Markaðs- og sölustjóri
Hefur þú metnað, þekkingu og reynslu til að stýra einu verðmætasta vörumerki landsins
og starfa hjá framsæknu fyrirtæki sem undirbýr nú sitt næsta vaxtaskeið?
Við leitum að framúrskarandi einstaklingi til að stýra markaðs- og sölumálum Bláa Lónsins hf.

Hæfniskröfur og menntun
3 /7(6 &,#'!'1!)$"& 7'".!)"
3 '(&%&0.'*7"& 7'&67$7*7' %(
3 ,#'!"0()#$&",!.*1&)"& 
og markaðsstefnu
3 ,#'!'(1&)".!907!)""& 7

3 <('0#&'")&$.7)&#'( !#)&"7.)
á upplifunar- og heilsuferðaþjónustu
3 -!))&'(0&##"7&"2&' &#'"' %(6! 
3 ,#'!9&0)#*7' %('"#
3 / ' 1%)#&.$!'(&6#()

Nánari upplýsingar veitir Dagný Pétursdóttir, framkvæmdastjóri, dagny@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til 12. júlí
og eru umsækjendur beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins: www.bluelagoon.is/Um-fyrirtaekid/Atvinna/

Bláa Lónið hf. er leiðandi fyrirtæki í upplifunar- og heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 250 manns. Félagið rekur nú spa,
veitingastarsemi, verslanir, gistingu og lækningameðferðir undir vörumerki sínu Blue Lagoon Iceland. Við erum stolt af því að fyrr á þessu ári valdi
hið virta tímarit National Geographic Bláa Lónið sem eitt af 25 undrum veraldar.
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Nói Síríus óskar eftir að ráða tvo
metnaðarfulla starfsmenn í fullt starf
Fulltrúi á gæðasviði

Verkstjóri tæknideildar

Starfssvið:
? .$B4520(3,29/*/(6&2,'&2-#
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða 2 verkefnastjóra til að
hafa umsjón með tómstundamiðstöðvum sem staðsettar eru í
skólum bæjarins. Starﬁð tekur til starfsemi félagsmiðstöðva og
frístundaheimila sem hefur verið sameinuð í eina starfseiningu
sem heyrir undir skrifstofu æskulýðsmála. Starﬁð getur einnig
tekið til verkefna tengdum sumarstarﬁ ÍTH. Næsti yﬁrmaður er
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarﬁrði.
Helstu verkefni:
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með verkefnum og
viðburðum tengdum frístundastarﬁ
• Fagleg forysta
• Dagskrárgerð
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn
Menntunar og hæfniskröfur:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólamenntun í
Tómstunda- og félagsmálafræði eða sambærilegri menntun
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 10. ágúst 2012.
Möguleiki er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli.
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní næstkomandi.
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Verkefnastjóri frístundastarfs“ eða með rafrænum
hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Frístundaleiðbeinendur og stuðningsfulltrúar

Umsóknarfrestur er til og
með 1. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Verkefnastjórar

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

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða frístundaleiðbeinendur
og stuðningsfulltrúa til starfa með börnum á frístundaheimilum í Hafnarﬁrði.
Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.
Menntunar og hæfniskröfur:

www.skra.is
www.island.is

Frístundaleiðbeinendur:
• Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Stuðningsfulltrúar:
• Reynsla eða menntun sem nýtist í starﬁ æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti haﬁð störf 20. ágúst.

Starf fjármálastjóra Þjóðskrár Íslands
Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan fjármálastjóra til að stýra
fjármálum stofnunarinnar. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og situr sviðsstjórafundi.
Á fjármáladeild starfa fimm starfsmenn.
-&"-!'(0& '(:&& '(&'" '(&'##&##& "7 !( 1&+ $ & '(&&!  *6"# 7 !7&!0' í '"&6"
*7 !)(*& '($#)#&##& "& "7 $ '(&'-6(!#& -&"-!'(0& "0(& *##) '(&'##&##& "7 9*/ 7 '(
*&) *7#'# "& "7 $ (& (* )" "6! *&7 '(&'-6(!)# $ 7 )##7 '. '" *6"( 67 &
Helstu verkefni eru:
3 ;+&7 á -&"-!'(0&# '($#)#&##&
3 &7 $ (&+!# -&'-6(!#
3 1&)9&0)#
3 1!) $ "& 7'"-!
3 ## )% $ & '()&
3 "' %( *7 1##)& $%#& '(0&#*1! '")#7! $
*7' %(*#

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.
Starfsstöð fjármálastjóra er í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
3 -" á -' 0!'( '" #:('( í '(&
3 & (6 &+#'!  & '(& $ -&"-!'(0&#
3 (0&#)#&&+#'! & 6' !
3 +#'!  9*/ 7 '(& í )"*& 67'(0&#)#&
3 &"2&' &# 6# í "##!)" '"' %()"
3 &)" *67 $ ( (! 7 '(& '-!'(6(( '" $ í 0%
3 & &()& "(#7)& $ ' %)!'6! &

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2012.
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á
netfangið sjh@skra.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi störf.
Nánari upplýsingar um störﬁn veita Linda Hildur Leifsdóttir og
Erla Björk Hjartardóttir. Senda má fyrirspurnir á
lindah@hafnarfjordur.is og erlabh.@hafnarfjordur.is eða hafa
samband við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.
Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála.

Hlustaðu á Dísu ljósálf
g á Vísi
og Alfinn álfakóng
Á Vísi er hægt að horfaa á
tur
myndskreyttan upplestur
úr þessum sígildu
ævintýrum.
ý

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Ævintýrið um Dísu ljósálf kom fyrst út á íslensku árið 1928
í þýðingu Árna Óla og hefur margsinnis verið endurprentað.
Dísa ljósálfur er ein klassískra sagna hollenska meistarans
G.T. Rotman, sem fylgt hafa íslenskum börnum í tugi ára.
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Nánari upplýsingar:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 6. ágúst nk.

Framkvæmdastjóri
Starfsgreinasamband Íslands óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

=3*:1.4./'7#61'7$"',%'4-1%+231)
=3%&.4-:34./'&1"-+5@-$7+5"1"."
=-2*:.-%'%1/'3<,+4.+*"1"2"-.).'"
=-2*:.-%+6..).'"123"1&)<3'7&4/'
2"-2+)034-5)&*;,-),"
="-2+)03)5))..,%.$/'%1,%.$"),$"1&8,;'

=72+:,"-%..34.2%-.3)23923"1&)
=%6.2,""&23*:1.4./'1%+231)2+),61)
=%6.2,"/'%++).'7-7,%&.4-23833"1&8,"'"2+),61)
=@&.)3),"-),"400,2).'4-91@4/'1)3)
=:+4..733"9%.2+4/'%).4/141,".$"-7,)
=14-+5@)/'(@&.)9-"..,%'4-2"-2+)034=%)3/'"(@&.)/'-%3."413),".771".'1)

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

):*(0*)!-4(++0:!12!0%1'A22(.&4(--3"0;&74$224!-&(1!%-!!1(--!.&12.%-!-!1$,&$0(
henni kleift að sækja fram með fagnaðarerindið og smíða brýr milli fólks og menningarheima í
%);+A2231!,%8+!&(-<29,!-1(1*3/112.%!4(++;04!0!--1:*-(07*(0*)320<.&+9%11*.3-3,9
1!,29,!-3,12;3.&'+324$0*(*(0*)3--!0.&123+!!0:3-*(0*)312!0%1.&):-3123(--!
!0%7.&$%+!%0A1+33,1*3+#"(-#(-&!0):*(0*)3--!04!0!-#(,!--0822(-#(.&)!%-!-0822
karla og kvenna. Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is.

Nánari upplýsingar:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Biskupsritari

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is.

Biskup Íslands óskar að ráða biskupsritara. Biskupsritari er
persónulegur aðstoðarmaður biskups, trúnaðarmaður, ráðgjafi
og talsmaður. Starfið er fjölbreytt og krefjandi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

=Margþætt skipulagsmál
=Samskipti við presta og prófasta
= Almenn umsjón með skýrsluskrifum presta
=Svara fyrirspurnum og veita upplýsingar
= Ritstjórn og ábyrgð á heimasíðu og Árbók kirkjunnar
= Umsjón biskupafunda
=Ritari kirkjuráðs

=3%0A(,$--23-$!;--301!,"A0(+$&'71*:+!,$--23-
=$**(-&.&7'3&(712!0%(.&'+324$0*(*(0*)3--!0
=A0-(9,!--+$&3,1!,1*(/23,1*(/3+!&1'A%-(.&
samviskusemi, þjónustuvilji og sveigjanleiki
=:.&20!312%0!,*.,!
=A0-(2(+!2)71(&90A3.&0(2(

@1*(+$&2$0!4(*.,!-#(&$2('!%(12;0%1$,%5012

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

,1:*-3,12!0%(!0%!%5+&)!*5--(-&!0"08%!01$,
&$0$0&0$(-%50(0712A33,1:*-!0.&0;*123-(-&30
veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

2!0%1*);0$0391!,0A,(4(*)!0!1!,-(-&!09*(1(-14(
4(*.,!-#(12822!0%8+!&6++3,3,1:*-3,4$03014!0!$&!0
7*4;03-3,07-(-&3'$%304$0(2$*(-

Þorvaldur Karl Helgason,
biskupsritari
thorvaldur.karl.helgason@kirkjan.is

Umsóknarfrestur er til og
með 8. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

www.hagvangur.is
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Verkefnastjóri nýrra
verkefna í Suðaustur-Asíu
Jarðboranir óska eftir að ráða öflugan einstakling í krefjandi
og spennandi starf verkefnastjóra nýrra verkefna í SuðausturAsíu. Um nýtt starf er að ræða sem er tilkomið vegna vaxandi
verkefna og útrásar hjá Jarðborunum.
Helstu verkefni:
3& '&##'0 #&
3"' %($(#'!"+#)#/(*##)!/#)$*$%#&!/))'()& '/)
3(#)"0()#$-6(!#&
3-((( /(!$'&#&&*& #

Menntunar- og hæfniskröfur:
3 -' 0!"##()#'"#('(/'(&
3+#'!&!#)"'"' %()"$'"##&
3(#)&!"0)&$& &()&
3 &)" *6$'-!'(6/*##)&1)"
3 &"2&' &#'"' %('"##$'"'(&'6#
3 0#' ) )##-((-(1!))$&())"-! #-'/' )()#)"-!& $'()&
3 0!"##(1!*) )##-((

Jafnrétti
Jarðboranir leggja áherslu á jafna
möguleika kvenna og karla til
starfa hjá Jarðborunum.
Upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir
Rakel Heiðmarsdóttir
mannauðsstjóri í síma 585-5200.
Umsóknir skal senda til
mannauðsstjóra á netfangið
rakel@jardboranir.is. Með
umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá
og bréf sem útskýrir áhuga
umsækjanda á starfinu.
Umsóknarfrestur er til og með
1. júlí nk.

Viðkomandi þarf að vera búsettur erlendis um nokkurt skeið.

&$&#&&!#+&&(6 -'*2%$&#(&&( .!-$& )&!$(-(6 #
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Ertu snillingur?
dagur & steini

Við leitum að öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og efla okkar hóp.
Um er að ræða framtíðarstörf þar sem gerðar eru kröfur um öguð og fagleg vinnubrögð og
samskiptahæfileika. Frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru einnig nauðsynlegir eiginleikar.
Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Hæfniskröfur: Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund

– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova, það er líka hluti
af bestu sölumönnum landsins.

einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt þetta ásamt góðri

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og veit

Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir tekjumöguleikar

ekkert skemmtilegra en að selja.

því laun eru árangurstengd. Unnið er á vöktum.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Nánari upplýsingar:

– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir á að
hjálpi manni með hvað sem mann vantar.

tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynlegt.

Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is, sími 519 6770.

Sækt
um fyruir

4. júlí

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og veit
ekkert skemmtilegra en að selja.
Áhugasamir sendi ferilskrá með upplýsingum um menntun
og fyrri störf fyrir 4. júlí á radum@radum.is
merktar „Nova“.

ti
Setmæmrstistaður

sk
Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla,
á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter

í heimi!
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Sölufulltrúi fasteigna
Vegna mikillar sölu á fasteignamarkaði óskum við
eftir sölufulltrúa við sölu fasteigna, gott vinnuumhverﬁ,
árangurstengd laun.
Allar upplýsingar sendist á midbaer@midbaer.is

STARF Í VÖRUHÚSI PARLOGIS
VEGMÚLA 2 | 108 REYKJAVÍK | S. 588-3300 | www.midbaer.is

Við leitum að áreiðanlegu, jákvæðu fólki sem hefur áhuga á að vera hluti af öflugri liðsheild
í traustu fyrirtæki. Viðkomandi þarf að vera nákvæmur í vinnubrögðum, samviskusamur og
tilbúinn að leggja sig fram í annasömu starfi í vöruhúsi Parlogis.
Við bjóðum upp á líflegt starf við tiltekt og pökkun með öflugum hópi starfsmanna Parlogis
þar sem hver hlekkur í vörustjórnunarkeðjunni skiptir miklu máli. Við erum með gott mötuneyti
fyrir starfsfólk, öflugt starfsmannafélag og metnaðarfullan vinnustað. Vinnutími er samkvæmt
samkomulagi á milli kl 07:00 og 15:00 eða milli kl 08:00 og 16.00.
Við viljum gjarnan sjá umsóknir frá fólki á öllum aldri og af báðum kynjum. Ef þú hefur
áhuga á að starfa með okkur biðjum við þig að senda umsókn í gegnum heimasíðuna
parlogis.is eða með tölvupósti á netfangið: gudny@parlogis.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðný Rósa Þorvarðardóttir, framkvæmdastjóri Parlogis
í síma 5900-250.
Parlogis
g er framsækið þj
þjónustufyrirtæki sem sinnir víðtækri vörustjórnun.
j
Parlogis
g leggur
gg mikla áherslu á
áreiðanleika í allri starfsemi og eru gildi fyrirtækisins: Áreiðanleiki, metnaður, hagkvæmni og þjónusta.
Stjórnendur Parlogis leggja metnað sinn í að skapa starfsfólki vinnuumhverfi þar sem frumkvæði og hæfileikar
einstaklingsins fá að njóta sín. Parlogis rekur 4000 fm. sérhæfða vörudreifingarmiðstöð að Krókhálsi 14 og
er fjöldi starfsmanna um 60.

www.skra.is
www.island.is

Spennandi og ábyrgðarmikið stjórnunarstarf
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands er laust til umsóknar.

Helstu verkefni eru:
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Laust er til umsóknar starf upplýsinga- og
gæðastjóra Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Starﬁð heyrir beint undir bæjarstjóra Hornafjarðar.
Leitað er eftir áhugasömum einstaklingi um þróun
samfélags á Hornaﬁrði og starfsemi Sveitarfélagsins
Hornafjarðar. Starﬁð felur í sér yﬁrumsjón þriggja
málaﬂokka hjá sveitarfélaginu, þ.e. upplýsingamálum,
gæðamálum og starfsmannamálum. Auk þess sem
mun starﬁð fela í sér vinnu við önnur tilfallandi verkefni
innan stjórnsýslu sveitarfélagsins.

Parlogis | Krókhálsi 14 | 110 Reykjavík | Sími 590 0200 | Fax 590 0201
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Upplýsinga- og gæðastjóri
Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.
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3)")* )%( 0 %*% ; )! )"( )

Helstu verkefni:
. Hefur yﬁrumsjón með kynningar- og upplýsinga
málum fyrir sveitarfélagið á öllum sviðum þess.
. Hefur yﬁrumsjón með gæðamálum sveitarfélagsins.
. Hefur yﬁrumsjón með starfsmannamálum.
. Hefur yﬁrumsjón með eftirfylgd við gerða samninga
sveitarfélagsins við ríki, stofnanir, einstaklinga,
fyrirtæki og félagasamtök.
. Heldur utan um vef sveitarfélagsins og styður
stofnanir við að koma upplýsingum er varða daglegt
starf til skila til íbúa. Er ritstjóri heimasíðu sveitar
félagsins. Sér um að heimasíðan sé notendavæn og
uppfærð á hverjum tíma. Stefnt skal að því að koma
Sveitarfélaginu Hornaﬁrði á framfæri á sem virkastan
hátt.
. Styður við og eftir atvikum hefur umsjón með
stefnumótun fyrir sveitarfélagið
. Mótar stefnu í skjalavistun fyrir sveitarfélagið í heild
og styður við stofnanir þar að lútandi.
. Tekur þátt í tilfallandi vinnuhópum og teymisvinnu
eftir því sem við á
. Situr fundi bæjarráðs og nefnda sveitarfélagsins sé
þess óskað
. Önnur tilfallandi verkefni innan stjórnsýslu
sveitarfélagsins.
Hæfniskröfur
. Háskólapróf sem nýtist í starﬁ.
. Góð þekking á sveitarstjórnarstiginu og stjórnsýslu.
. Skipulagshæﬁleikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í
mannlegum samskiptum.
. Góð almenn tölvukunnátta sem felst í að geta öðlast
færni á ólíkum tölvukerfum á skjótan hátt.
. Góð íslenskukunnátta og færni í að koma frá sér efni
í rituðu og töluðu máli. Hæfni í ensku æskileg.
. Reynsla af stjórnun æskileg.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi
stéttarfélags.

*.# ( ," % 0 <,2 ; +$)3"% ( *  #* í 6 $0%+; (0 <,2 ;
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Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Hjalti Þór Vignisson
bæjarstjóri, sími 470-8000,
netfang hjaltivi@hornafjordur.is,

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Umsóknarfrestur er til 25. júní 2012 og skal stíla
umsókn á Sveitarfélagið Hornafjörð, Hafnarbraut 27,
780 Hornaﬁrði, merkt „Upplýsinga- og gæðastjóri“.
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Skóla- og frístundasviðs

Staða deildarstjóra listfræðslu
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu deildarstjóra listfræðslu.
Starﬁð heyrir undir skrifstofustjóra fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar
annast m.a. rekstur leikskóla-, frístunda- og grunnskólastarfs borgarinnar, skólahljómsveita og umsjón og eftirlit með
starfsemi sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla, og einnig listaskóla sem styrktir eru af Reykjavíkurborg.

Viltu starfa í skemmtilegu umhverfi?
Við óskum eftir starfsfólki í ræstingar
Ertu með ríka þjónustulund og jákvæðni að leiðarljósi?

Starfshlutfall 50 %
World Class Hafnarfjörður

Starfshlutfall 70 %
World Class Spöng

Starfsmaður þarf að geta byrjað strax

Starfshlutfall 50 %
World Class Kópavogur
Stafsmaður þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2012
Skilafrestur umsóknar er til 29. júní 2012.
Umsóknir berast til holly@worldclass.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Er yﬁrmaður stjórnenda skólahljómsveita Reykjavíkurborgar.
• Er tengiliður við stjórnendur listaskóla sem njóta fjárhagslegs stuðnings frá Reykjavíkurborg.
• Gerir þjónustusamninga við listaskóla og hefur eftirlit
með framkvæmd þeirra í samstarﬁ við fjármálaskrifstofu
skóla- og frístundasviðs.
• Er tengiliður Reykjavíkurborgar við samstarfs- og hagsmunaaðila listfræðslu í landinu.
• Er þátttakandi í stefnumótunarvinnu og innleiðingu
skólastefnu Reykjavíkurborgar í listfræðslu.
• Er ráðgjaﬁ leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva
í listfræðslu og tekur þátt í þverfaglegu samstarﬁ á fagskrifstofu.
• Svarar erindum er varða listfræðslu sem berast skólaog frístundasviði og skóla- og frístundaráði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, kennaramenntun á
sviði lista æskileg.
• Reynsla af stjórnun og þá sérstaklega mannauðsstjórnun og verkefnastjórnun.
• Góð þekking á stjórnkerﬁ Reykjavíkurborgar og samstarﬁ borgarinnar við listaskóla og hagsmunaaðila listfræðslu.
• Góð tölvukunnátta, þ.m.t. excel.
• Færni í fjármála- og rekstrarstjórnun.
• Frumkvæði í starﬁ og stjórnunarhæﬁleikar.
• Lipurð og færni í samskiptum.

Óskað er eftir að umsókninni fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf, 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 29. júní 2012.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru
beðnir um að sækja um stöðuna á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Nánari upplýsingar veita Ragnar Þorsteinsson, ragnar.thorsteinsson@reykjavik.is og Laufey Ólafsdóttir, laufey.olafsdottir@reykjavik.is eða í síma 411 11 11.

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

  
   

Einnig hægt að fylla út umsókn á heimasíðu okkar worldclass.is

Umsjónarmenn fyrir
félagsstarf Blindrafélagsins
Blindrafélagið heldur úti metnaðarfullu félagsstarﬁ „Opnu húsi“
fyrir félagsmenn sína að jafnaði tvisvar í viku, á þriðjudögum og
ﬁmmtudögum í u.þ.b. 9 mánuði á ári. Opna húsið hefst kl. 13:00
og stendur að jafnaði í 2 tíma.
Auglýst er eftir umsjónarmönnum frá 1. sept. 2012. Viðkomandi
þarf að vera félagslyndur, geta haldið uppi fjöldasöng, lesið
skýrt og hafa almenna hæfni til að umgangast eldri borgara.
Umsjónarmaður þarf að sinna dagskrárgerð að hluta og vera fær
um að ﬁnna áhugaverða gesti og listafólk, og fara með hópnum
í stuttar ferðir.
Til greina kemur að ráða umsjónarmenn sem vilja taka að sér
1 – 3 skipti í mánuði.
Opið hús Blindrafélagsins er rekið með menningarlegum blæ og
umsjónarmenn þurfa að starfa með hugsjón í huga.

ࡅࡓࡗࡐࡇ࡙ࡐࡥ ࡃࡊࡦࡎࡇࡗࡈ࡙ࡇࡠࡕ࡛ࡎࡠ ࡌ ࡇࡎ ࡠࡣࡥࡎࡗࡇ ࡇࡎ ࡤࡧࡔ
ࡘࡌࡎ ࡗࡈ࡙ࡧࡌࡓࡣࡓ࡙ࡐࡥࡘ ࡚ࡐ ࡠࡖࡓࡥࡗࡇࡐࡓ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓࡠࡘࡈࡗࡇ
ࡇࡎ ࡗࡇ࡙ࡋࡠࡘࡌ࡙࡙ ࡐࡌࡣࡓ ࡊࡦࡓࡎ ࡧࡓࡎ ࡨࡐࡐࡓ ࡚ࡐ ࡕࡇࡏ࡙ࡍࡣࡣࡓ
ࡔ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓࡠࡘࡈࡗࡥࡘ ࡚ࡐ ࡇࡎ ࡏࡕࡈࡘࡥ࡙ࡥࡘ ࡧࡌࡎࡓ
ࡠࡍࡠࡣࡇࡖࡗࡌࡐࡇ ࡧࡇࡓࡎ ࡣࡓࡗ ࡤࡌࡠࡠ ࡇࡎ ࡇࡥࡖࡇ ࡘࡐࡥࡗࡌࡓࡖࡇ
ࡏ࡛ࡗࡖࡠ ࡣࡓࡗ ࡇࡎ ࡌࡓࡐ࡙ࡇࡠࡣ ࡚ࡐ ࡗࡌࡓࡐࡕࡇ ࡑࡦࡠ࡙ࡉࡎࡓ ࡈ ࡧࡓࡎࡒ
ࡈࡎࡇ࡙ࡗࡌࡐࡥࡘ ࡖࡕࡥࡘ࡞
ࡄࡣࡇࡏࡠࡘࡇ࡙࡙ࡇࡠࡣࡌࡏ࡙ࡇ ࡃࡊࡦࡎࡇࡗࡈ࡙ࡇࡠࡕ࡛ࡎࡠ ࡣࡌࡖࡥ ࡘࡓࡎ
ࡇࡏ ࡕࡇࡏ࡙ࡍࡣࡣࡓࡠࡈࡉࡣࡗࡥ࡙࡞ ࡆࡘࡠ࡛ࡖ࡙ࡓ ࡐࡓࡗࡋࡇ ࡔ ࡡ ࡘࡈ࡙ࡥࡎࡓ
ࡌࡏ ࡈࡎࡓࡎ ࡧࡌࡎࡥ ࡔ ࡙࡙ࡥ ࡠࡣࡏ ࡈ ࡤࡌࡓࡘ ࡣࡔࡘࡇ࡞
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Ǌ #0#"#3%0!%!
ƻƮ ǃƥƸǃƶƳƾǆƥƲƧƯƹƳ ƺƱ ƸƬǆƹƥƮǈǂ
ǆƳƷ ƥƮ ǆƥƶƥǃǆ Ʀ ǋƳƮ ƶǂƬƯƵƥƹƫƳ ǋƬǂƶƬƯƹƳ
)60,!5'&!
Ǌ ƻƮ ƯƧǂƹƳ ƴ ƬǍƪƬƷ ƺƱ ǌƺǂƫ

#!"7!!$5"!,%0!"!5""%0%0"#4##!4
ơǆƥǂƯǃƶƵƼǂ Ƭǂǈ ƴ ǃƥƸǂƧƸƳ ǋƳƮ ƶƵƥǂƥǃƥƸƹƳƹƱ ǂƴƶƳǃƳƹǃ ǋƳƮ ǋƳƮƶƺƸƥƹƫƳ ǃǆƭǆǆƥǂƯƭƷƥƱǁ ƠƷƷǈƸ ǈƸǃƻƶƹǈƸ
2$$"6$%!0$!"%!0/!3%7!0$$!30$$!%!0#
ǋƬǂƮǈǂ ǃǋƥǂƥƮ ǇƬƱƥǂ ƦƶǋƼǂƮǈƹ ǈƸ ǂƦƮƹƳƹƱǈ ƲƬƯǈǂ ǋƬǂƳƮ ǆƬƶƳƹǁ

Umsóknir þurfa að berast til framkvæmdastjóra Blindrafélagsins,
Hamrahlíð 17, eigi síðar en 9. júlí 2012.
Nánari upplýsingar veita:
Steinunn H. Hákonardóttir, félagsmálafulltrúi
sími: 525 0018 – steinunn@blind.is

ƣƸǃƻƶƹƳǂ ƻǃƶƥǃǆ ƯǎƷƷǆƥǂ ǉǆ Ʀ ǌǌǌǁƲƥƱǋƥƹƱǈǂǁƳǃ
ƣƾƾƷǏǃƳƹƱƥǂ ǋƬƳǆƳǂ ǂǎƹƲƳƷƫǈǂ ƝƥƷƷƫƻǂǃƫƻǆǆƳǂ ƿƩǂǎƹƲƳƷƫǈǂƨƲƥƱǋƥƹƱǈǂǁƳǃǀǁ

Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri
sími: 525 0003 – olafur@blind.is

"6!!"#$!!#085
ƣƸǃƻƶƹƥǂƯǂƬǃǆǈǂ Ƭǂ ǆƳƷ ƺƱ ƸƬƮ ƽǄǁ Ƶǉƹƴǁ
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Matráður og aðstoðarmatráður
S E LT J A R N A R N E S B Æ R

 Leikskólinn Kópasteinn auglýsir stöðu matráðs og aðstoðarmatráðs lausar til umsóknar.
Leikskólinn Kópasteinn stendur í jaðri Borgarholts og er í göngufæri frá helstu menningarstofnunum
Kópavogsbæjar. Kópasteinn er 4ra deilda leikskóli, með 76 börn. Skólinn á 50 ára afmæli 2014 og er
elsti leikskóli Kópavogsbæjar. Við fengum Grænfána vorið 2012 og vinnum m.a. með endurvinnslu og
umhverfismennt. Við skólann starfar samhentur hópur starfsmanna.
Einkunnarorð skólans eru gaman saman.

KÓPAVOGSBÆR

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og SFK
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní.
Upplýsingar gefa Heiða Björk Rúnarsdóttir og Guðdís Guðjónsdóttir í síma 564-1565 og á netfanginu kopasteinn@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

Laus störf
Leikskóli Seltjarnarness auglýsir eftir
leikskólakennara/þroskaþjálfa:
Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining
með um 180 börnum. Leikskólinn starfar á tveimur
starfstöðvum sem standa á sömu lóð við Suðurströnd.
Á Seltjarnarnesi er lögð rík áhersla á metnaðarfullt
leikskólastarf þar sem velferð og hagur barna er hafður
að leiðarljósi og að skólastarf í bænum standist ávallt
samanburð við það sem best er hverju sinni.
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöðuna.
Nánari upplýsingar veita Soffía Guðmundsdóttir leikskólastjóri sofﬁa@nesid.is og Anna Harðardóttir aðstoðarleikskólastjóri annaha@nesid.is í síma 5959-280/290
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2012.
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar
www.seltjarnarnes.is

UPPLÝSINGAR VEITIR VIÐAR, SVIÐSSTJÓRI HUGBÚNAÐARSVIÐS, Á VIDAR@TOLVUMIDLUN.IS

HÖFUM VIÐ SKEMMT OKKUR VIÐ AÐ
BÚA TIL OG ÞJÓNUSTA HUGBÚNAÐ.
NÚ, 27 ÁRUM SEINNA, FINNST OKKUR
ÞAÐ ENN GAMAN.

SJÁ NÁNAR: WWW.TO LVUMID LUN . IS/ATVINNA

LAUGARDAGUR 23. júní 2012

Ráðgjaﬁ
í barnavernd
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir því
að ráða ráðgjafa í barnavernd frá 15. ágúst nk.
eða eftir samkomulagi.
Leitað er eftir starfsmanni með menntun í
félagsráðgjöf, sálfræði eða skyldum greinum.
Ráðið verður í stöðuna til eins árs.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á
heimasíðu Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar
sem sótt er um rafrænt.
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Yﬁrlæknir æðaskurðlækninga

Yﬁrlæknir kvenlækninga

Starf yfirlæknis í æðaskurðlækningum er laust er til umsóknar. Um fullt starf
er að ræða sem veitist frá 1. september 2012 eða eftir samkomulagi, til 5
ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Starf yfirlæknis kvenlækninga á kvenna- og barnasviði Landspítala er laust
til umsóknar. Áhersla er lögð á frekari uppbyggingu og þróun kvenlækninga
við sjúkrahúsið.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir samkomulagi
til 5 ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Sértæk reynsla og þekking í æðaskurðlækningum
Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar æskilegir
Reynsla af kennslu og vísindastörfum æskileg
Góðir samskiptahæfileikar
Ákveðni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umsóknarfrestur er til 05. júlí 2012

Nánari upplýsingar

Sjúkraþjálfari á líknardeild
Laust er til umsóknar starf sjúkraþjálfara á líknardeild í Kópavogi. Á
líknardeildinni er 12 rúma legudeild auk þess eru 5 daga pláss og dagdeild.
Um er að ræða dagvinnu með sveigjanlegum vinnutíma.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»

Ábyrgð á þeirri sjúkraþjálfun sem hann veitir og mat á árangri meðferðar
Skráning og skýrslugerð
Fræðsla til sjúklinga og aðstandenda
Þátttaka í þverfaglegu samstarfi/teymi

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 824 5222.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna
kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» AllarumsóknirerusendartilstöðunefndarlæknahjáLandlæknisembættinu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

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.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð
» Þátttaka í kennslu og skipulagi hennar

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í fæðinga- og kvensjúkdómalækningum
Reynsla af kennslu- og vísindastörfum er æskileg
Leiðtogahæfileikar
Stjórnunarreynsla æskileg
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 22. júlí 2012
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2012 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Jón Hilmar Friðriksson, framkvæmdastjóri kvenna- og
barnasviðs, jhf@landspitali.is, sími 825 3586 og Dómhildur Árnadóttir,
mannauðsráðgjafi, domhilda@landspitali.is, 825 3842.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti til
Jóns Hilmars Friðrikssonar, framkvæmdastjóra kvenna- og barnasviðs, 21D.
» Starfið er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» AllarumsóknirerusendartilstöðunefndarlæknahjáLandlæknisembættinu.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.

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.
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Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

B.S. gráða í í sjúkraþjálfun eða sambærilegt próf
Íslenskt starfsleyfi sem sjúkraþjálfari
Áhugi og reynsla sem nýtist á sviði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2012.
» Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. ágúst 2012 eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veita Ragnheiður S Einarsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, netfang
ragnheie@landspitali.is, sími 543 9306 og Sara Hafsteinsdóttir, yfirsjúkraþjálfari, sarahaf@landspitali.is, sími 543 9136.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

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.
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Sérfræðingar í hjúkrun
Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðinga í hjúkrun á skurðlækningasviði
Landspítala, annars vegar sérfræðingur í sárameðferð og hins vegar
sérfræðingur í verkjameðferð. Starfshlutfall er 100%. Störfin veitast frá
1. september 2012 eða eftir samkomulagi. Sérfræðingar í hjúkrun starfa
samkvæmt starfslýsingu en meginhlutverk auk klínískra starfa eru ráðgjöf
og kennsla til starfsfólks og nemenda auk rannsóknar- og þróunarvinnu.
Ennfremur felur starfið í sér uppbyggingu, samræmingu og skipulagningu
þjónustu við sjúklinga með sár annars vegar og verki hins vegar í samvinnu
við aðrar heilbrigðisstéttir.

Helstu verkefni og ábyrgð
»
»
»
»
»
»

Klínísk störf
Þróun hjúkrunar innan sérgreinar
Kennsla og rannsóknir
Innleiðing nýrra verkferla
Þróun þjónustu við sjúklinga
Ráðgjöf

Hæfnikröfur

Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Starf aðstoðardeildarstjóra á bráðaöldrunarlækningadeild er laust til
umsóknar. Deildin er 21 rúma og sérhæfir sig í meðferð og hjúkrun eftir
bráðainnlögn. Starfið veitist frá 1. september eða eftir samkomulagi til
tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu .

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á deildinni
» Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að skipulagningu á starfsemi
deildar
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi Reynsla af vinnu við kjarnsýrur æskileg
Starfreynsla
Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferliskrá ásamt afriti af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2012.
» Starfshlutfall er 90 – 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi til tveggja ára með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
» Upplýsingar veitir Sigrún Lind Egilsdóttir, deildarstjóri, siglind@landspitali.is,
sími 543 9404.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.

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.
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» Meistara- eða doktorspróf í hjúkrun
» Sérfræðileyfi í hjúkrun í áðurnefndum sérgreinum, í samræmi við
reglugerð nr. 124/2003 um sérfræðileyfi í hjúkrun
» 5 ára starfsreynsla
» Leiðtoga- og samstarfshæfileikar

Sérfræðilæknir í
æðaskurðlækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í æðaskurðlækningum.
Starfshlutfall er 80%. Starfið veitist frá 1. september 2012 eða eftir nánara
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, svo sem greining,
meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast sérgreininni
meðal annars þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum.
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar.
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni.

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Sérfræðiviðurkenning í æðaskurðlækningum
Víðtæk reynsla af opnum æðaskurðaðgerðum
Viðbótarþekking í innæðaaðgerðum æskileg
Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg
Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012.
» Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri skurðlækningasviðs, liljaste@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og
vísindavinnu.
» Ráðning byggir m.a. á innsendum gögnum og viðtölum.
» Umsóknir verða sendar stöðunefnd hjúkrunarráðs Landspítala.

» Umsóknarfrestur er til og með 07. júlí 2012. Sótt er um rafrænt á
heimasíðu Landspítala, www. Landspitali.is
» Starfshlutfall er 80% og veitist starfið frá 1. september 2012 eða eftir
samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Lilja Þyrí Björnsdóttir, starfandi yfirlæknir, netfang
liljabjo@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf og reynslu af
kennslu-, vísinda- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af helstu ritsmíðum
sem umsækjandi hefur ritað eða átt þátt í.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti á
skrifstofu skurðlækningasviðs, Hringbraut, 13A.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

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.

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.
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Nánari upplýsingar
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Eyjablikk ehf er blikk og stálsmiðja sem starfar á þeim yndislega stað, Vestmannaeyjum.
Við sinnum öllum þeim verkum sem tilheyra blikksmíði, járnsmíði og jafnvel gætum við
sagt að við sinntum líka vélsmíði oft á tíðum.
Okkar helstu viðskiptavinir eru ﬁskvinnslustöðvarnar, útgerðirnar og verktakarnir hér í
Eyjum, en ekki má gleyma þeim fjölmörgu verkefnum sem einstaklingar koma með til
okkar og eru þau oftast þau skemmtilegustu enda fjölbreytnin mikil í þeim efnum.

Framkvæmdastjóri

Ernst & Young ehf. óskar að ráða lögfræðing
Ernst & Young ehf. óskar að ráða drífandi lögfræðing til starfa. Þekking og
reynsla í skatta- og félagarétti er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi geti
`YÕklj^Öbld]_Y]fnaZme_bYjfYf]^lajjllmeYadY&
NafkYed]_Yk]f\amekcfajkYel^]jadkcj^qjaj)-&bdlad
axel.olafsson@is.ey.com. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem
ljfYYjed&>j]cYjamhhd kaf_Yjn]alaj9p]dådY^kkgf^jYecn¶e\Yklbja
í síma 595 2500.

^ƚĂƌĨĂƚŽƌŐ͘ŝƐ
>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

Fjármálastjóri
Þjóðskrá Íslands
Sjúkraliðar
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Skjalastjóri
Matvælastofnun
Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits Matvælastofnun
Sérfræðingar í fasteignaviðskiptum Íbúðalánasjóður
Sóknarprestur
Biskup Íslands
Verkefnisstjóri
HÍ, sérfræðisetur, náms- og starfsr.
Verkamaður
HÍ, bygginga- og tæknideild
Starfsmaður
HÍ, nemendaskrá
Starf við sýningargæslu og uppl.gjöf Þjóðminjasafn Íslands
Sérfræðingur við rannsóknir
HA, Rannsókna- og þróunarm.st.
Framhaldsskólakennari í þýsku
Framhaldsskólinn á Laugum
Umsjónarm. með tölvu- og tækjab. Framhaldsskólinn á Laugum
Sérfræðingur
Sjávarútvegs- og landbúnaðarr.
Kennarar
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellss.
Kennari á sjúkraliðabraut
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Verkfræðingur, tæknifræðingur
Hafrannsóknastofnunin
Starfsmaður í ræstingu
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Umsjónarmaður fasteigna Reykjum Landbúnaðarháskóli Íslands
Hjúkrunarfræðingur
LSH, öldrunardeild L2 Landakoti
Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir
LSH, næturvaktadeild Landakoti
Félagráðgjafi, útskriftarteymi
LSH, félagsráðgjöf
Yfirlæknir kvenlækninga
LSH, sérfræðil. kvenlækn.teymis
Hjúkrunarfræðingur
LSH, bæklunarskurðdeild
Sjúkraliði
LSH, bæklunarskurðdeild
Sérfræðingar í hjúkrun
LSH, stjórn skurðlækningasviðs
Yfirlæknir æðaskurðlækninga
LSH, æðaskurðlækningar
Sérfræðilæknir í æðaskurðlækn.
LSH, æðaskurðlækningar
Ráðgjafi, stuðningsfulltrúi
LSH, endurhæfing LR á geðsviði
Sérfr. í stafrænni framleiðslutækni Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nansen prófessorsstaða
Háskólinn á Akureyri
Nýdoktor í jarðeðlis- og jöklafræði Veðurstofa Íslands
Heilsugæslulæknir
Heilbrigðisstofnun Suðurlands

^ƚĂĝƵƌ

Eƌ͘ĄǀĞĨ

Reykjavík
Garðabær
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Laugar
Laugar
Reykjavík
Höfn
Selfoss
Ísafjörður
Grindavík
Reykir í Ölfusi
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Reykjavík
Selfoss

201206/087
201206/086
201206/085
201206/084
201206/083
201206/082
201206/081
201206/080
201206/079
201206/078
201206/077
201206/076
201206/075
201206/074
201206/073
201206/072
201206/071
201206/070
201206/069
201206/068
201206/067
201206/066
201206/065
201206/064
201206/063
201206/062
201206/061
201206/060
201206/059
201206/058
201206/057
201206/056
201206/055

Eyjablikk ehf óskar að ráða framkvæmdastjóra til að annast
daglegan rekstur fyrirtækisins.
Við leitum eftir öﬂugum einstaklingi með góða þekkingu á
rekstri fyrirtækja, mikill kostur ef hann hefur þekkingu á
járniðnaði.
Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og yﬁrumsjón með rekstri fyrirtækisins í
samvinnu við verkstjóra
• Markviss framkvæmd og eftirfylgni með gæðastefnu
fyrirtækisins
• Yﬁrumsjón með innkaupum og lagerhaldi
• Reikningagerð og yﬁrumsjón með fjármálum
• Önnur verkefni í samráði við eigendur
Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ.
• Tæknimenntun mikill kostur.
• Sjálfstæði og fumkvæði í starﬁ eru nauðsynlegir kostir
• Reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri er mikill kostur.
Umsóknir og upplýsingar skal senda á eyjablikk@eyjablikk.is
Umsóknarfrestur er til 9. júlí 2012.
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Leikskólinn Rjúpnahæð
Tómstunda- og
félagsmálafræðingur á Húsavík
Laus er staða tómstunda- og félagsmálafræðings hjá Norðurþingi á
Húsavík. Leitað er að metnaðarfullum, jákvæðum og áhugasömum
einstaklingi sem er tilbúinn að taka virkan þátt í þróun og
starfsemi tómstunda- og æskulýðsmála í Norðurþingi.
Starfssvið
• Umsjón með frístundaheimilinu Túni, starfsemi félagsmiðstöðva
og vinnuskóla Norðurþings
• Koma að mótun stefnu og skipulagi tómstunda- og félagsmála í
Norðurþingi

 Leikskólinn Rjúpnahæð auglýsir stöðu leikskólakennara lausa til umsóknar.

KÓPAVOGSBÆR

Leikskólinn Rjúpnahæð stendur við Rjúpnasali í Salarhverfi í Kópavogi. Leikskólinn tók til starfa
1. júlí 2002 og er sex deilda, þrjár yngri deildir og þrjár eldri deildir, 119 börn samtímis í leikskólanum.
Hugmyndafræði leikskólans byggir á hugsmíðahyggju og meginmarkmið okkar er sjálfræði. Við vinnum
með hugtök sem snúa að lýðræði, sjálfsbjargarviðleitni, sjálfstæði o.fl. http://rjupnahaed.kopavogur.is/
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí.
Upplýsingar gefa Hrönn Valentínusdóttir og Margrét Bjarnadóttir í síma 570-4240 og á netfanginu rjupnahaed@kopavogur.is
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

www.kopavogur.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræðum eða sambærileg menntun sem nýtist í starﬁnu.
• Starfsreynsla með börnum og ungmennum
• Stjórnunarreynsla æskileg
• Samskiptafærni, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
Upplýsingar um starﬁð veitir Jóhann Rúnar Pálsson tómstundaog æskulýðsfulltrúi Norðurþings í síma 464-6100,
netfang joipals@nordurthing.is.
Umsóknarfrestur er til 10. júlí 2012
Norðurþing er öﬂugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu
mannlíﬁ og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

Iðjuþjálﬁ óskast
Hrafnista Reykjavík
Deild iðjuþjálfunar og félagsstarfs óskar
eftir að ráða iðjuþjálfa til starfa í ágúst 2012.
Helstu verkefni:

• Hópastarf á hjúkrunardeildum heimilisins. Áhersla
•
•
•

lögð meðal annars á hugmyndafræði Jane Verity/
Lífsneistann og endurminningavinnu.
Þjálfun heimilismanna
Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
Ýmis þverfagleg vinna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt
starfsleyﬁ og löggildingu. Kraﬁst er góðrar hæfni í
mannlegum samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis
í vinnubrögðum.

Markmið Hrafnistu er að:

• vera leiðandi í umönnun og þjónustu við aldraða
• stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri
vellíðan heimilisfólks
• eﬂa faglega þekkingu starfsfólks
• auka starfsánægju og bæta starfsumhverﬁ
starfsfólks

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands og Samtaka fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu og stofnanasamningi Iðjuþjálfafélags
Íslands og Hrafnistu.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigurbjörg
Hannesdóttir, deildarstjóri iðjuþjálfunar og félagsstarfs, sími: 5859383 / 6939559.
Netfang: sigurbjorg.hannesdottir@hrafnista.is
Hrafnista Reykjavík/Hafnarfjörður/Kópavogur,
sími: 5859500- www.hrafnista.is

Spennandi starf í
skemmtilegu umhverfi
Starf á verkstæði
)xSHSLPN\Y(=0:VN)\KNL[SLP[HH 
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www.budget.is

www.avis.is
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Noregur
Norskt fyrirtæki í byggingariðnaði óskar að ráða 14
vana mótasmiði og 2-3 reynda byggingarverkamenn í
verkefni skammt frá Bergen.
• Verkefnið stendur yﬁr frá 30. júlí til mars á næsta ári.
• Ensku og/eða norskukunnátta áskilin.
• Unnið er í 12 daga úthaldi og frí í 9 daga.
• Fríar ferðir í fríin heim og til baka.
• Frítt fæði og húsnæði á staðnum.
• Helst reyklausir. Áfengisbann í úthaldinu.
Upplýsingar á íslensku í síma 0047 41409288
Umsóknir sendist á netfangið: tynes@vhmbygg.no

6ANA MENN VANTAR TIL VIÈGERÈA ¹ RÒTUM VÎRUBÅLUM
VÎGNUM VINNUVÁLUM OG ÎÈRUM VÁLATENGDUM BÒNAÈI
6ÁLR¹S ER ALHLIÈA BIFREIÈA OG VÁLAVERKST¾ÈI VEL BÒIÈ
T¾KJUM TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ BILANAGREININGAR OG VIÈGERÈIR
INN¹ VERKST¾ÈI OG ÒTI ¹ VETTVANGI

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og
viðhald á raﬂögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

%INGÎNGU VANIR MENN MEÈ VÅÈT¾KA REYNSLU KOMA TIL GREINA

5MSËKINR SENDIST ¹ NETFANGIÈ SALLI VELRASIS
6ÁL2¹S EHF o LHELLA  o  (FJ o 3      o 6ELRASIS

ÏVNXPHIWLUO NQXPWLOVWDUID

Verkfræðingur - tæknifræðingur
ÍAV leitar að verk- eða tæknifræðingi með þekkingu og reynslu
af jarðgangagerð til að starfa á Íslandi og í Noregi.
Menntunar- og hæfniskröfur
" * ( (%%(
" !((
" ,!
" %(*%(+
"%+
",(**'(*
Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í
síma 530-4200. Umsóknir berist um www.iav.is - Laus störf
merkt „jarðgangagerð“ fyrir 7. júlí 2012.
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Velferðarsvið

Verkefnastjóri velferðarþjónustu

9LQQXYHUQGHKIHUìMyQXVWXI\ULUW NL
VHPVpUK ILUVLJiVYLèLYLQQXYHUQGDU
KHLOVXYHUQGDURJKHLOVXHIOLQJDU
ÈYHJXP9LQQXYHUQGDUVWDUIDO NQDU
KM~NUXQDUIU èLQJDUYLQQXYLVWIU èLQJXU
OêèKHLOVXIU èLQJXUVM~NUDìMiOIDUL
RJYLQQXViOIU èLQJXU

9LQQXYHUQGHKI%UDXWDUKROWL5H\NMDYtNVtPLZZZYLQQXYHUQGLV

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu verkefnastjóra velferðarþjónustu á skrifstofu Velferðarsviðs.
Leitað er að starfsmanni með mikla reynslu og þekkingu á starﬁ innan félagsþjónustu, þ.m.t. málaﬂokki fatlaðs
fólks, auk reynslu af starﬁ með fötluðu fólki. Starﬁð felur m.a. í sér þróun, samhæﬁngu og eftirlit í málefnum
fatlaðs fólks.
Helstu verkefni eru:
• Þróunarverkefni sem tengjast þjónustu við
fatlað fólk
• Þróun verklagsreglna og annarra reglna með hliðsjón af gildandi lögum í þjónustu við fatlað fólk og
öðrum lögum í velferðarþjónustu
• Yﬁrsýn yﬁr þjónustusamninga við þriðja aðila vegna
þjónustu við fatlað fólk.
• Stýra /taka þátt í starﬁ starfshópa í samræmi við
ábyrgðarsvið með starfsmönnum Reykjavíkurborgar,
notendum og hlutaðeigandi hagsmunaaðilum
• Samstarf við opinberar stofnanir, notendur
og hagsmunafélög

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags- eða menntavísinda,
framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ
• Mikil reynsla af starﬁ innan félagsþjónustu
• Reynsla af starﬁ innan málaﬂokks fatlaðs fólks
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Góð samskiptahæfni
• Gott vald á íslensku og erlendum tungumálum.
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 1. ágúst 2012.
Nánari upplýsingar veitir Guðný Anna Arnþórsdóttir, sérfræðingur mannauðsmála á skrifstofu Velferðarsviðs í síma 411
11 11 eða með því að senda fyrirspurnir á gudny.anna.arnthorsdottir@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.

Lausar stöður
Ungmennafélag Íslands óskar eftir að ráða
tómstundaleiðbeinendur og starfskraft í sundlaugarvörslu og önnur tilfallandi störf.

Um er að ræða krefjandi en jafnframt fjölbreytt og lífleg störf.
Tómstundaleiðbeinendur: Æskilegt er að umsækjendur hafi
háskólamenntun á sviði tómstunda og/eða kennslu. Viðkomandi þarf að hafa leiðtogahæfileika með áherslu á samskiptafærni, frumkvæði og sveigjanleika, ásamt því að hafa
jákvætt viðmót og sýna skipulögð vinnubrögð. Einnig að hafa
áhuga á að starfa með unglingum og hafa hreint sakavottorð.
Sundlaugarvarsla og önnur tilfallandi störf: Umsækjendur
þurfa að geta sýnt lipurð í samskiptum, sjálfstæð vinnubrögð,
ásamt áhuga á að starfa með börnum og hafa hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 30. júní

Skriflegri umsókn skal skila til Þjónustumiðstöðvar UMFÍ,
Sigtúni 42, 105 Reykjavík, fyrir 30. júní 2012. Umsóknir má
einnig senda í tölvupósti á umfi@umfi.is fyrir sama tíma.
Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir,
forstöðumaður, í síma 861 2660 eða á umfi@umfi.is.

sími: 511 1144

Ungmennafélag Íslands
www.umfi.is

www.ungmennabudir.is
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MARKAÐSSTJÓRI
STARFIÐ FELST Í KYNNINGU OG MARKAÐSSETNINGU Á RÁÐSTEFNUBORGINNI
REYKJAVÍK OG INNIHELDUR:

HÆFNISKRÖFUR ERU:
· Háskólamenntun og a.m.k. tveggja ára
starfsreynsla, er nýtist í starfi.

· Fjölbreytt verkefni í tengslum við samskipti
og samstarf við erlenda sem innlenda
fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila.

· Reynsla af ráðstefnu, funda- og hvataferðaþjónustu og þekking á viðburðahaldi er skilyrði.

· Þátttöku í undirbúningi og stjórnun innlendra
og erlendra sýninga og kynningarviðburða.

· Víðtæk reynsla af markaðssetningu og
kynningarstörfum erlendis.

· Samstarf við auglýsingastofur.

· Mikil færni í íslensku og framúrskarandi
enskukunnátta í tali og riti, en vald á þriðja
tungumáli er kostur.

· Textagerð á íslensku og erlendum tungumálum í tengslum við greinaskrif, almennt
markaðsefni og fleira.

· Að geta unnið undir álagi og sinnt mörgum
viðfangsefnum samtímis ásamt því að eiga
auðvelt með að koma fram opinberlega.

Athygli er vakin á að starfið er mjög fjölbreytt, krefst ferðalaga, frumkvæðis, metnaðar, útsjónarsemi, og á stundum vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma. Umsóknarfrestur er til og með
25. júní nk.

Skemmtistaður í 101
Vinsæll skemmtistaður/veitingastaður í
á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf til STRÁ á netfangið:
stra@stra.is. Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar www.stra.is
MEET in REYKJAVIK er með það að markmiði að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík
með markvissri markaðsetningu erlendis í nafni meðal annars Reykjavíkurborgar, Icelandair Group
og Hörpu ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Vefsíða: www.meetinreykjavik.is

Leyfi fyrir 200 manns.
Góð velta og góðar bókanir frammundan.
Langur leigusamningur.

Sóltun 26
105 Reykjavik
527 6660
www.MeetinReykjavik.is

Nýlega endurinnréttaður.
Allar nánari upplýsingar í síma:

823-5050
Kristján

Lárus - 823-5050

Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri

Framkvæmdastjóri

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

MS-félag Íslands leitar að framkvæmdastjóra í hálft starf. Við leitum eftir einstaklingi sem á gott með að vinna
sjálfstætt, getur tjáð sig vel í ræðu og riti, hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starﬁ.
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Þá viljum við heyra frá þér! Við erum að leita að metnaðarfullum sölumanni í fullt starf til að selja heimilistæki og
þjónusta viðskiptavini.
Við ætlumst til að þú:
Hafir brennandi áhuga á sölumennsku og sért sannfærandi.
Hafir ótakmarkaða þjónustulund og góða samskiptahæfileika.
Hafir frumkvæði og sért virkur og drífandi starfskraftur.
Getir leyst vandamál á sjálfstæðan og ábyrgðarfullan hátt.
Hafir góða tölvu- og tungumálakunnáttu.
Sért stundvís, áreiðanlegur og reglusamur.
Rafvirkjamenntun er kostur en ekki skilyrði.
Við bjóðum uppá:
Góð laun og árangurstengdar bónusgreiðslur.
Þægilegt vinnuumhverfi og góður vinnuandi.
Þjálfun og starfsþróun í boði.
Fjölbreytt og hvetjandi starfsumhverfi.
Umsókn og ferilskrá óskast sendar á rafha@rafha.is fyrir 10.
júlí. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Suðurlandsbraut 16 108 Reykjavík
Sími 5880500 www.rafha.is

Starfssvið
• Daglegur rekstur félagsins
• Fjáröﬂun
• Samskipti við félagsmenn, opinbera aðila
og samstarfsaðila
• Kynningarmál og umsjón með heimasíðu
• Skipulagning viðburða og sjálfboðastarfs
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Jákvæðni, samstarfshæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
norðurlandamáli
• Starfsreynsla á sviði félagasamtaka er kostur.

MS-félag Íslands er hagsmunafélag MS-fólks og aðstandenda þeirra. Félagið stendur fyrir öﬂugu kynningarstarﬁ,
námskeiðshaldi, fyrirlestrum og útgáfu blaða og bæklinga. Nánari upplýsingar um félagið er að ﬁnna á
www.msfelag.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Vinsamlega sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá og rökstuðningi
fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð til MS-félags Íslands, Sléttuvegi 5, 103 Reykjavík, (msfelag@msfelag.is) merkt
„Framkvæmdastjóri 2013“.
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Aðstoðarleikskólastjóri
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða í leikskólann
Krummakot aðstoðarleikskólastjóra í fullt starf sem
starfar undir stjórn skólastjóra Hrafnagilsskóla en
skólarnir eru samreknir.
Verksvið
Aðstoðarleikskólastjóri fer með daglega stjórnun
leikskólans. Hann sinnir að hluta til skyldum leikskólastjóra og tekur laun samkvæmt starfslýsingu í
samræmi við aukna ábyrgð. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi LN og FL.
Menntunar- og hæfniskröfur
- gerð er krafa um að viðkomandi haﬁ leyﬁsbréf
á leikskólastigi
- reynsla af leikskólastarﬁ
- framhaldsnám í menntunarfræðum er æskilegt
- reynsla af stjórnun er æskileg
Leitað er eftir einstaklingi sem
- sýnt hefur marktækan árangur í starﬁ
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum
- er fær um að leiða faglegt starf og hefur reynslu
af skólaþróunarverkefnum
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
gefur mikla möguleika til þróunar og uppbyggingar í
starﬁ leikskólans.

Leikskólakennari
Einnig óskar Eyjafjarðarsveit eftir að ráða leikskólakennara í fullt starf.
Leitað er eftir einstaklingi sem
- er öﬂugur fagmaður
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum

Útboð BRE-04

Stækkun 132 kV teins á Brennimel
fyrir nýjan útgang fyrir Spenni 5
Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu, undirstöður,
stálvirki og girðingu vegna stækkunar 132 kV teins á
Brennimel í Hvalfjarðarsveit í samræmi við útboðsgögn BRE-04.
Verkið felur í sér byggingu steyptra undirstaða,
niðursetningu jarðskauta, uppsetningu stálvirkis,
stækkun girðingar ásamt jarðvinnu og að vinna það
annað sem tiltekið er og lýst í útboðsgögnum BRE-04.
Helstu magntölur eru:
• Steypa
140 m3
• Gröftur
1900 m3
• Fylling
840 m3
• Lagning jarðvírs 480 m
Verkinu skal að fullu lokið 17. september 2012
Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér
grunnkröfur Landsnets til birgja sem ﬁnna má á
heimasíðu fyrirtækisins, www.landsnet.is
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku
Landsnets, Gylfaﬂöt 9, 112 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 27. júní 2012.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaﬂöt
9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 ﬁmmtudaginn 19. júlí
2012 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

$XJOêVLQJXPVW\UNLWLOQiPVNHLèD
ttVOHQVNXKDXVWLè
$XJOêVWHUHIWLUXPVyNQXPXPVW\UNLWLOQiPVNHLèD
t tVOHQVNX VHP HNNL HUX KOXWL DI DOPHQQX QiPL i
JUXQQ HèD IUDPKDOGVVNyODVWLJL 0DUNPLèLè PHè
VW\UNMXQXP HU Dè JHID |OOXP VHP E~VHWWLU HUX i
ËVODQGL I UL i Dè |èODVW ìi I UQL t tVOHQVNX Dè ìHLU
JHWLRUèLèYLUNLUVDPIpODJVìHJQDU
)U èVOXDèLODURJI\ULUW NLVHPEMyèDVWDUIVP|QQXP
VtQXP XSS i VNLSXODJèD NHQQVOX t tVOHQVNX RJ HUX
iI\ULUW NMDVNUiJHWDVyWWXPVW\UNL)\ULUW NLVHP
HNNL HUX IU èVOXDèLODU ìXUID Dè OiWD XQGLUULWDèDQ
VDPQLQJYLèK IDQIU èVOXDèLODHUDQQDVWNHQQVOXQD
I\OJMDXPVyNQLQQL
9DNLQ HU VpUVW|N DWK\JOL i Dè XPV NMHQGXP HU
JHUWDèV NMDXPiUDIU QXIRUPL
8PVyNQDUH\èXEO|è RJ ~WKOXWXQDUUHJOXU HUX
DèJHQJLOHJDU XQGLU ÀRNNQXP VMyèLU RJ H\èXEO|è
i YHI PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLV
PHQQWDPDODUDGXQH\WLLV 8PVyNQLU VNDO VHQGD i
SRVWXU#PUQLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
M~Qt
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

Umsóknarfrestur er til 26. júní 2011.
Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir
skólastjóri í síma 699-4209 / 464-8120 eða
netfang hrund@krummi.is.
Umsóknir skulu sendar til skólastjóra í tölvupósti eða
á heimilisfangið Hrafnagilsskóli, 601 Akureyri.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á
www.leikskoli.krummi.is

Útboð

Til sölu

Viðskiptatækifæri fyrir bílaverkstæði
sem vilja stækka kúnnahópinn og vera
með í framtíðinni.
Til sölu verkstæði sem að hefur undanfarin á ár sérhæft sig í
Metanuppfærslum og er eitt það stærsta á því sviði. Inni í þessum
pakka er Skandinavíu umboð fyrir eitt besta metan kerﬁ sem völ er
á, ásamt þekkingu á ísetningu og viðhaldi kerfanna. Einnig er 200
kúnna hópur sem þarf að þjónusta í það minnsta einu sinni á ári.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir á box@frett.is merkt: „Tækifæri“

Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WLèDXJOêVLUHIWLU
XPVyNQXP XP VW\UNL WLO I\ULUW NMD HèD VWRIQDQD
VHP WDND QHPHQGXU t YLQQXVWDèDQiP 0DUNPLè
VW\UNMDQQDHUDèKYHWMDI\ULUW NLHèDVWRIQDQLUWLOìHVV
Dè WDND YLè QHPHQGXP VHP VWXQGD YLQQXVWDèDQiP
VHPKOXWDDIQiPLiIUDPKDOGVVNyODVWLJLRJJHUDìHLP
NOHLIW Dè OM~ND WLOVNLOGX YLQQXVWDèDQiPL VDPNY PW
DèDOQiPVNUiIUDPKDOGVVNyOD
8PV NMHQGXU VNXOX XSSI\OOD DOPHQQ VNLO\UèL
JLOGDQGL UHJOXJHUèDU XP QiPVVDPQLQJD RJ
VWDUIVìMiOIXQ XP K ¿ WLO ìHVV Dè DQQDVW QHPHQGXU
t VWDUIVQiPL ëHLU VNXOX KDID i Dè VNLSD K IXP
WLOVMyQDUDèLODPHèQiPLQXRJOHJJMDIUDPi WOXQXP
YLQQXVWDèDQiPLèRJI\ULUVMiDQOHJDIUDPYLQGXìHVV

Ný útboð í auglýsingu hjá
Reykjavíkurborg:
• Metanbifreiðar, sjö pallbifreiðar og þrjár minni
sendibifreiðar, útboð nr. 12841- EES.
• Metanbifreiðar, fjórtán minni - og ﬁmm stærri
ﬂokkabifreiðar, útboð nr. 12842 – EES.
• Metanbifreiðar, tuttugu og ein smábifreið,
útboð nr. 12843- EES.
• Rafbifreiðar, fjórar smábifreiðar,
útboð nr. 12860 – EES.

6W\UNLUWLOYLQQXVWDèDQiPVHèD
VWDUIVìMiOIXQDUKDXVWLè

STYRKIR TIL TÓNLEIKAHALDS I HÖRPU
Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka um tónlistarhús og Ruthar Hermanns
auglýsir eftir umsóknum til tónleikahalds í Hörpu árið 2013.
Veittir verða styrkir til tónlistarmanna og /eða tónlistarhópa.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2012.
Umsóknareyðublað og upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu
sjóðsins; http://styrktarsjodursut.is/
Úthlutun verður tilkynnt í Hörpu þann 20. ágúst 2012.

6W\UNLUJHWDQXPLèDOOWDèì~VNUiYLNXRJHUX
YHLWWLUWLOYLNQDDèKiPDUNL6W\UNXUHUJUHLGGXU
HIWLUìYtVHPQiPLYLQGXUIUDP
8PVyNQXPHUVNLODèiVpUVW|NXH\èXEODèLVHPHUDè
¿QQD i YHI PHQQWD RJ PHQQLQJDUPiODUièXQH\WLV
8PVyNQ VNDO I\OJMD \¿UOLW XP IUDPYLQGX
YLQQXVWDèDQiPVHèDVWDUIVìMiOIXQDU
1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWLU ÏODIXU *UpWDU
.ULVWMiQVVRQ t VtPD   HèD t W|OYXSyVWL i
RODIXUJNULVWMDQVVRQ#PUQLV
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLOiJ~VW
0HQQWDRJPHQQLQJDUPiODUièXQH\WL
M~Qt
PHQQWDPiODUièXQH\WLLV

sími: 511 1144

Ævintýraheimur
í Reykjavík

25.6 - 1.7

1000 glæsilegustu og bestu
hestar landsins
landsfrægir skemmtikraftar
kvöldvökur og gaman

barnadagskrá
söngvakeppni
andlitsmálun
skátaland
hoppukastalar
klifurveggir
hjólaleiga
o.ﬂ
gæðingakeppni
kappreiðar
kynbótahross

Miðasala á landsmot.is
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EINSTAKT TÆKIFÆRI

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

TIL SÖLU
VERSLUNARREKSTUR
Í SMÁRALIND

HAMRABORG - GÖTUHÆÐ

130m² verslunarhúsnæði ásamt 45m² lager.
Frábær staðsetning á efri hæð í Smáralind.

Mjög gott 173 fm verslunarhúsnæði á götuhæð í hjarta Kópavogs.
Húsnæðið skiptist í tvo bjarta sali, lagerpláss og góða eldhúsaðstöðu. Undanfarin
ár hefur verið veitingarekstur í húsnæðinu og er allt til staðar s.s tvö salerni fyrir
viðskiptavini og aðstaða fyrir starfsfólk. Gólfefni eru keramikﬂísar og plankaplastparket
með extra sterkri 33 punkta húð, dúkﬂísar á eldhús-, lager- og starfsmannaaðstöðu.
Húsnæðið hentar fyrir margskonar starfsemi, kafﬁ/veitingahús, verslun, þjónustu og
skrifstofurekstur. Mikil umferð og atvinnustarfsemi er í hjarta Kópavogsbæjar.
Verð 32.9 millj.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Hvítárbraut 15 – Vaðnes Grímsnesi

Upplýsingar: Gerður Ríkharðsdóttir, Sími 693 1500 // gerdur@hagar.is

Opið hús, sunnud. 24. júní frá kl. 14 – 16
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Glæsilegt einbýlishús

Nýtt
í sölu

á einstakri sjávarlóð í Grafarvogi

112 Reykjavík

LOGAFOLD

Allar nánari upplýsingar gefur

Atli S. Sigvarðsson

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús
Gott innra skipulag, stórar stofur
Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi
Gróin og falleg verðlaunalóð

sölufulltrúi
sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Hér er um einstaka eign að ræða. Frábær aðstaða fyrir stórfjölskyldu eða
fyrirtæki. Húsin eru laus strax til afhendingar. Verð 39,5 millj.

Glæsileg eign í einstöku umhverﬁ
Óskar R. Harðarson

TILBOÐ ÓSKAST

hdl. og löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg tvö
fullbúin frístundahús
á 6.000fm gróinni
eignarlóð úr landi
Vaðness í Grímsnesi.
Um er að ræða ný
og falleg sumarhús á
eftirsóttum stað í Vaðnesi. Húsin eru 67 og 76fm. Afar stór sameiginlegur
sólpallur er við húsin. Á honum er nuddpottur.
Í öðru húsinu eru fjögur svefnherbergi auk baðherbergis. Hjónaherbergið
er rúmir 20 fm með fataherbergi.
Í hinu húsinu eru tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, rúmgóð stofa
og sjónvarpsherbergi. Svefnloft er yﬁr hluta hússins. Uppþvottavél í eldhúsi fylgir með.
Sumarhúsasvæðið er lokað með öryggishliði og ekki hægt að keyra upp
að húsi nema að hringja í Hákon í síma 898-9396

Verið velkomin í opið hús, sunnudaginn 24. júní n.k. á milli kl. 14 og 16.
Hákon Svavarsson lögg. fasteignasali verður á staðnum sími 898-9396.

Skemmtistaður í 101
Vinsæll skemmtistaður/veitingastaður í
á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Leyfi fyrir 200 manns.

Heiðarholt
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

• **Auðveld kaup
yfirtaka ILS+sölulaun**
• Lítið fjölbýli
• Svefnherbergi 2
• Góð umgengni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

15,7 millj.

Góð velta og góðar bókanir frammundan.

Sæviðarsund
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Langur leigusamningur.

• Nútímalegt og
glæsilegt raðhús
• Fallegur garður sem er
tengdur inní stofur
• Allt á einni hæð
• Bílskúr

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

57,0 millj.

Nýlega endurinnréttaður.
Allar nánari upplýsingar í síma:

823-5050
Kristján
Löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Lárus - 823-5050
Sölustjóri

Höfuðborg fasteignamiðlun - Hlíðasmári 2, 4. hæð - Sími 414-4488
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Björn Davíðsson
bubbi@kaupa.is
s. 862 0440

Svala Jónsdóttir
svala@kaupa.is
s. 663 5260
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Góð sala
- vantar allar gerðir eigna á söluskrá

Gata Norðurljósanna 2 – Kjarnaskóg

Austurbyggð 8

Til sölu nýtt sumarhús/heilsárshús við Kjarnaskóg við bæjarmörkin á Akureyri.
Húsið er í byggingu og afhendist fullfrágengið með timburverönd og heitum potti.
Afhendingartími Ágúst – September 2012
Verð 28,5millj.

Vel staðsett og fallegt sjö herbergja einbýli í grónu hverﬁ á suður Brekkunni.
Stærð 228,5fm
Verð 42,5millj.

Ljómatún 3

Akurgerði 5

Helgamagrastræti 44nh

Hafnarstræti 30

Grænamýri 20

Jórunnarstaðir – Eyjafjarðarsveit

5 herbergja raðhúsaíbúð á þremur pöllum.
Rúmgóð svefnherbergi. Snyrtilegur garður með
viðarsólpalli til vesturs
Stærð 149,7fm
Verð 25,9millj. Áhv 21,3millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á
neðri hæð í tvíbýli. Eignin stendur rétt fyrir ofan
miðbæinn og í stuttu göngufæri við sundlaug,
Glerártorg og ﬂ
Stærð 88,7fm
Verð 16,7millj. Áhv lán 12,9millj.

Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á efri hæð í
nýleg fjölbýli í Innbænum. Möguleiki að nota
geymslu sem gestaherbergi.
Stærð 49,9fm
Verð 12,7millj.

Einbýlishús með sambyggðum bílskúr staðsett
á horni Grænumýrar og Mýrarvegs. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á húsinu. s.s. innréttingar, gólfefni, innihurðar, raﬂagnir oﬂ.
Stærð 177,4fm
Verð 33,5millj. Eignin er laus til afhendingar
strax

Land og fasteignir að Jórunnarstöðum á fallegum stað inní Eyjafjarðarsveit.
Stærð: Land 150ha, þar af ræktað land 34,6ha
Verð 59,9millj. Góð áhv lán

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð með
44fm bílskúr og stórum steyptum palli.
Stærð 150,8fm þar af bílskúr 44,0fm. Stutt í
skóla, leikskóla. Eign í göngufæri við golfvöllinn
Verð 36,5millj.
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Sími 512 4900
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Magnús
Einarsson
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Ómarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.
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Engjasel 61 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ FRÁ KL. 17.30 – 18.00

Hagaland 9 – 270 Mosfellsbær
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 25. JÚNÍ KL. 19.00 – 19.30

Mjög gott 205 fm endaraðhús með glæsilegu útsýni. Í húsinu
eru þrjú svefnherbergi en auðvelt að bæta því fjórða við. Húsið
er 168 fm og stæði í bílageymslu 37,4 fm. Hús nýlega tekið í
gegn að utan.
Verð: 37,9 milljónir.
Sigurður Samúelsson löggiltur fasteignasali S. 896-2312 verður
á staðnum.

Einbýlishúsið er alls 171,4 fm á tveimur hæðum, en möguleiki
er að opna kjallara sem er um 70 fm. Fjögur svefnherbergi eru
í húsinu og tvö baðherbergi. Skemmtileg staðsetning.
Verð: 40,9 milljónir
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi S. 892-1931 verður á staðnum
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Um er að ræða 139,2 fm tvíbýli á tveimur hæðum með stórum
garði og 20 fm suðursvölum sem eru að hluta yfirbyggðar. Góð
eign miðsvæðis sem er vel viðhaldið í rólegri götu.
Verð: 38,9 milljónir.
Upplýsingar veitir Eggert Maríuson sölufulltrúi síma 690-1472
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Hjallavegur 62 – 104 Reykjavík
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HÚ
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Kleppsvegur 104 – 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ KL. 18.00 – 18.30

Mýrarás 4 – 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS MÁNUD. 25. JÚNÍ FRÁ KL. 17.30 – 18.00

Um er að ræða afar gott, töluvert endurnýjað einbýlishús á
tveimur hæðum auk bílskúrs, samtals 200, 5 fm, þar af bílskúr
38,4 fm.
Verð: 39,9 milljónir.
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi S. 892-1931 verður á staðnum

Fallegt 224 fm, 5 herbergja fjölskylduhús á einni hæð í Árbænum. Húsið er sérlega vel skipulagt. Þarf að endurnýja gólfefni
og huga að eldhúsinnréttingu. Að öðru leiti er húsið mjög gott
að innan sem utan. Verð: 54,8 milljónir.
Magnús Einarsson löggiltur fasteignasali s. 897-8266 verður á
staðnum.

Kristnibraut 97 – 113 Reykjavík
Vel skipulögð, 3ja herbergja, 94 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Sér inngangur af svölum. Smekklegar innréttingar og gólfefni.
Verð: 24,9 milljónir.
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Einarsson, löggiltur
fasteignasali í síma 897 8266 eða á netfangi:
magnus@landmark.is

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

