
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Leiðtogi á sviði upplýsingaöryggismála

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 8 október nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Starfssvið

Höfum verið beðin um að leita að sérfræðingi á sviði upplýsingaöryggismála fyrir einn umbjóðenda okkar. Við 
leitum að traustum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi umhverfi. Lögð er rík áhersla á áreiðanleika 
og vönduð vinnubrögð. Í boði er leiðtogastarf með miklum tækifærum hjá öflugu og traustu fyrirtæki.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Hæfniskröfur
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Landsbankinn auglýsir  
e�ir framkvæmdastjóra

Landsbankinn leitar að öflugum framkvæmdastjóra til að stýra nýju sviði innan  
bankans, Rekstri og upplýsingatækni.

Framkvæmdastjórinn mun starfa náið með 
öðrum framkvæmdastjórum og banka- 
stjóra við að stýra bankanum í samræmi  
við stefnu og markmið bankans.

Eitt meginábyrgðarsvið framkvæmdastjór-
ans er að leiða umbótastarf til að ná hag-
kvæmni í rekstri og endurhögun bankans.

Leitað er að einstaklingi með ríka stjórn-
unar- og leiðtogahæfileika auk víðtækrar 
þekkingar og reynslu í stjórnun flókinna 
verkefna í stærri skipulagsheildum.

Menntunar- og hæfniskröfur

� Framhaldsmenntun í verkfræði, við-
skiptafræði eða sambærilegu námi

� Skipulagshæfni

� Frumkvæði

� Hæfni í mannlegum samskiptum

� Reynsla af stefnumótun og hæfni til  
að miðla sýn

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veitir Baldur G. Jónsson, 
Mannauðsstjóri Landsbankans í síma  
410 7904 eða á baldur.g.jonsson@lands-
bankinn.is. 

Umsókn merkt „Framkvæmdastjóri“ fyllist 
út á vef bankans. 

Nánari upplýsingar um skipulag og starf-
semi bankans á landsbankinn.is.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Umsóknarfrestur er til og með 8. október nk.

sími: 511 1144



29. september 2012  LAUGARDAGUR2

Vantar þig aukatekjur?
Alþjóðlegt fyrirtæki  með áratuga reynslu leitar eftir jákvæðu
ábyrgðarfullu fólki, sem getur unnið  sjálfstætt.
Miklir framtíðarmöguleikar,  sveigjanlegur vinnutími  og stuðningur.
Möguleiki á að starfa erlendis. Fullt starf eða hlutastarf.  
Góðir tekjumöguleikar  frá  50 þús.  til 600 þús.  á mánuði.
Hafið samband í síma 696 1012  eða  sendið email á  
fullkominndagur@gmail.com

Topplagnir ehf. óska eftir að ráða
pípulagningamenn. Þurfa að vera stundvísir og

áreiðanlegir, og geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á topplagnir@internet.is
Upplýsingar gefur Brynjar í síma 698-8412

laugarvegi 1a
101 reykjavík

maskína
rannsóknir

maskina@maskina.is
www.maskina.is

Vegna aukinna umsvifa óskar Maskína eftir að ráða öflugan starfsmann í gagnaöflun og 
úrvinnslu með áherslu á tæknimál. Til greina kemur að ráða í hlutastarf til að byrja með sem 
gæti aukist á næstu mánuðum eða misserum í fullt starf. Þannig kæmi til greina að ráða 
einstakling sem er langt kominn í námi. 

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun eða að viðkomandi sé að ljúka háskólanámi
 Mjög góð þekking á Excel
 Áhugi á tæknimálum og nýjungum
 Lipurð í mannlegum samskiptum
 Áhugi á að byggja upp framtíðarfyrirtæki
 Mjög góð íslenskukunnátta
 Góð enskukunnátta
 Grunnþekking í forritun kostur

Við bjóðum:
 Gott vinnuumhverfi
 Fjölbreytt og krefjandi verkefni
 Nýtt og framsækið fyrirtæki með kraftmiklu samstarfsfólki
 Góð laun fyrir réttan einstakling

Frekari upplýsingar veitir Þóra Ásgeirsdóttir í síma 896 4427. Umsóknir með ferilskrá skal 
senda í tölvupósti á thora@maskina.is fyrir 5. október 2012.

Maskína er tveggja ára gamalt markaðs- og viðhorfsrannsóknarfyrirtæki. Maskína býður bæði 
megindlegar og eigindlegar aðferðir í rannsóknum sínum. Leiðarljós Maskínu eru fagmennska,  
nýjungar í markaðsrannsóknum og gott samband við viðskiptavini. 
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Framtíðarstarfsmaður óskast
í gagnaöflun og úrvinnslu
með áherslu á tæknimál 
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LAUS STÖRF Á REKSTRARSVIÐI STRÆTÓ BS. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

STARFSMANNAFULLTRÚI 
Helsta starfssvið: 

Starfsmannamál s.s. umsjón með innri vef, 
orlofsmál, tímaskráningar, mælingar, lykiltölur,  
starfsmannaþjónusta og námskeiðshald. 
Gæða- og vottunarmál s.s. þróun og hönnun ferla,  
skráningar og eftirfylgni. 
Ráðningarferli s.s. úrvinnsla atvinnuumsókna og  
móttaka nýliða. 

 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

Menntun á sviði starfsmannamála  
Reynsla af starfsmannamálum  
Skipulagshæfni 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi 
Heiðarleiki, samvinna og kurteisi skilyrði 
Samvinna og þjónustulund 
Jákvæðni og sveigjanleiki 

DEILDARFULLTRÚI  
Helsta starfssvið:

Mönnun vagnstjóra og þvottastöðvar 
Vaktakerfissmíð 
Þróun og hönnun vinnuferla  
Skipulag orlofsmála  
Tjónamál og skráningar 
Ýmis verkefni 

 
Menntunar- og hæfniskröfur: 

Stúdentspróf 
Tölvumenntun og/eða mjög góð tövluþekking 
Áhugi á tækninýjungum og þróun skilyrði 
Skipulagshæfileikar og útsjónasemi 
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starfi 
Geta til þess að starfa undir álagi 
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 
Heiðarleiki, samvinna og kurteisi skilyrði 
Þolinmæði og þjónustulund 

 

Við auglýsum eftir ábyrgu og kröftugu starfsfólki í akstursdeild Strætó. Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf við 
góðar starfsaðstæður á Hesthálsi 14. Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára, skipulagður og námsfús. 
Starfið hentar báðum kynjum.  

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

king

fi

ptum

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhannes Jóhannesson 
Sviðsstjóri Rekstrarsviðs á 
netfanginu joi@straeto.is 
 
Umsóknir berist til  
joi@straeto.is 
 
Umsóknarfrestur er til  
14. október 2012 
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Starfsemin tilheyrir Mörkuðum sem er nýtt 
svið innan bankans. Viðkomandi þarf að 
tileinka sér og starfa í anda stefnu bankans 
og vera tilbúinn í kre�andi verkefni. Áhugi 
og ánægja af samstarfi og þátttöku í öflugri 
liðsheild er lykilatriði. 

Hluti af ráðningarferlinu verður hæfismat 
til að tryggja að hæfniskröfur og eigin-
leikar séu til staðar. 

Hæfniskröfur og eiginleikar

» Metnaður og leiðtogahæfileikar

» Miklir samskiptahæfileikar

» Reynsla og þekking á samningatækni

» Framúrskarandi greiningarhæfni

» Háskólamenntun sem nýtist í starfi

» Gott vald á íslensku og ensku

» Reynsla af eignastýringu

» Próf í verðbréfaviðskiptum

» Áhugi og skilningur á þörfum viðskipta-
vina

Nánari upplýsingar 

Nánari upplýsingar veita Baldur G. Jónsson, 
Mannauðsstjóri í síma 410 7904 og  
Bergþóra Sigurðardóttir, Starfsþróunarstjóri 
í síma 410 7907.
 
Umsókn merkt „Forstöðumaður  
Eignastýringar“ fyllist út á vef bankans. 
Umsóknarfrestur er til og með  
10. október nk. 
 
Nánari upplýsingar um skipulag og starf-
semi bankans á landsbankinn.is.

Landsbankinn leitar að öflugum og traustum stjórnanda til að annast Eignastýringu 

bankans en undir Eignastýringu heyra Einkabankaþjónusta og Stýring eigna.

Forstöðumaður Eignastýringar  
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Starfssvið: Hæfniskröfur:

Hugbúnaðargerð

www.marel.com/jobs

Jon.Olafsson@marel.com
haukur.hafsteinsson@marel.com 563 8000

www.marel.com

Landsvirkjun er í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur rafmagn 

úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli og jarðvarma. 

Fyrirtækið vinnur 73%  allrar raforku í landinu og er eitt 

af tíu stærstu orkufyrirtækjum í Evrópu á sviði endurnýjan-

legra orkugjafa.

Sótt er um störfi n á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk 

Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.

Tækifæri við Þjórsá

TÆKNISTÖRF Á ÞJÓRSÁRSVÆÐI

Landsvirkjun óskar eftir að ráða tæknimann (iðn- eða 

tæknifræðing) og vélfræðing í rekstur og stöðvargæslu við 

aflstöðvar og veitumannvirki á Þjórsársvæðinu. Í störfunum 

felst eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja, ásamt 

verkefnabundinni vinnu við framþróun og viðhald vottana 

í gæða-, öryggis- og umhverfismálum.

Um þriðjungur allrar raforku sem framleidd er á Íslandi 

verður til í fimm aflstöðvum Landsvirkjunar á Þjórsár-

svæðinu. Sjötta stöðin er í byggingu við Búðarháls. Starfsstöð 

er í þjónustumiðstöð við Búrfellsstöð. Ráðning vélfræðings 

er tímabundin í 12 – 18 mánuði.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hella 201209/083
Deildarlæknir við geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201209/082
Félagsráðgjafi við geðdeild Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201209/081
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201209/080
Starfsnám í utanríkisþjónustunni Utanríkisráðuneytið Reykjavík 201209/079
Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201209/078
Mannauðsstjóri Tryggingastofnun Reykjavík 201209/077
Matráður Vegagerðin Akureyri 201209/076
Hjúkrunarfr.á skurðlækningasvið Landspítali, skurðlækningadeild Reykjavík 201209/075
Hugbúnaðarsérfræðingur Landspítali, hugbúnaðarlausnir Reykjavík 201209/074
Starfsmaður í tölvuþjónustu Landspítali, rekstrarlausnir Reykjavík 201209/073
Verkefnastjóri í rekstrarlausnum Landspítali, rekstrarlausnir Reykjavík 201209/072
Rafeindavirki Landspítali, heilbrigðistækni Reykjavík 201209/071
Geislafræðingur eða hjúkrunarfr. Landspítali, geislam. krabbameina Reykjavík 201209/070
Læknir Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki Sauðárkrókur 201209/069
Starfsmaður í ræstingu Alþingi Reykjavík 201209/068
Ráðgjafi Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201209/067
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201209/066
Varðstjóri Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201209/065
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201209/064
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201209/063
Verkefnastjóri hugbúnaðarverkefna Tollstjóri Reykjavík 201209/062

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

Framkvæmdastjóri

Nánari upplýsingar:

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

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

Vilt þú taka þátt í því að byggja upp leiðandi fyrirtæki í afþreyingu á Íslandi? 

Starfssvið:
• Ábyrgð á daglegum rekstri
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Markaðs- og kynningarmál
• Starfsmannamál 
• Samskipti við innlenda og erlenda 
   birgja og þátttaka í fagsýningum erlendis

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri, stjórnun og mannahaldi skilyrði
• Reynsla af markaðsmálum og kynningarstarfi æskileg
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og brennandi áhugi á að mæta   
   væntingum viðskiptavina Skemmtigarðsins

Stjórn Meira fjör ehf., óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra til að stýra Skemmtigarðinum í Smáralind. 
Leitað er að drífandi einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfni og getu til að þróa, byggja upp og 
stýra daglegum rekstri skapandi fyrirtækis í margbreytilegu og skemmtilegu umhverfi.

Skemmtigarðurinn í Smáralind býður upp 
á fjölbreytta afþreyingu fyrir einstaklinga, 
fjölskyldur, hópa og ferðamenn. Hjá 
fyrirtækinu starfa 40 manns. 

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

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

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

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

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

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

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

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

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni
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Leikskólinn Krakkaborg Flóahreppi 
Leikskólinn Krakkaborg óskar eftir leikskólakennara til 
starfa. Leikskólinn er staðsettur 8 km austur af Selfossi.

Um er að ræða 50% stöðu, vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Æskilegt er að umsækjandi sé leikskólakennari eða hafi háskóla-
menntun á sviði uppeldisfræða.  Ef ekki fæst fagfólk til starfa 
mun leiðbeinandi verða ráðinn tímabundið í stöðuna. 

Óskað er eftir jákvæðum, skapandi og metnaðarfullum einstak-
lingi með góða hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúinn til að taka þátt í að vinna að uppeldi og 
menntun barna á leikskólaaldri í nánu samstarfi við stjórnendur.

Umsóknafrestur er til 11 október.

Hægt er að sækja um á netinu á www.leikskolinn.is/krakkaborg 
undir  flipanum um leikskólann – starfsumsóknir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Viðarsdóttir leik-
skólastjóri í síma 482-3085 eða með því að senda fyrirspurnir á  
karen@floahreppur.is

Starfsmaður
óskast á Ísafold
Litlir hópar - lifandi ferðir
Ferðaskrifstofan Ísafold Travel skipuleggur einkum 
sérferðir fyrir litla hópa undir kjörorðinu „Private 
groups – Personal touch“. Okkur vantar sem fyrst 
öflugan starfsmann í hópinn til að vinna að gerð 
ferðalýsinga, tilboða og sölu. 

Viðkomandi þarf að hafa mjög góða íslensku- og 
enskukunnáttu. Þýskukunnátta ásamt reynslu af 
vefmarkaðssetningu og/eða starfi leiðsögumanns 
er ótvíræður kostur.

Áhugasamir hafi samband við Jón Baldur 
í síma 897 3015 eða á jb@isafoldtravel.is.

ÍSAFOLD TRAVEL 
er traust, framsækið 
og starfsmannavænt 

ferðaþjónustufyrirtæki, 
stofnað 1997, og er 

móðurfyrirtæki
jeppaleigunnar Ísak,

www.isak.is. 
ISAFOLD TRAVEL | Suðurhraun 2b | 210 Garðabær
Sími 544 8866 | info@isafoldtravel.is | www.isafoldtravel.is

Fleiri  
laus störf á 

www.actavis.is
Í pökkunardeild fer fram vélakeyrsla í kartona- og þynnupökkun, uppgjör 

eftir vinnslu og skjalfesting. Einnig tæknileg umsjón/aðstoð við uppsetningu auk 
breytinga og stillinga á pökkunarlínum. Starfsmenn í pökkunardeild vinna eftir skriflegum 

leiðbeiningum og fylgja verkferlum. Unnið er á þrískiptum átta tíma vöktum sem skiptast í dag-, 
kvöld- og næturvaktir og hver starfsmaður vinnur fjórðu hverja helgi og þá er unnið á tólf tíma vöktum. 

 
Helstu verkefni:

 
Við leitum að einstaklingum:

 
     og fylgt reglum 

og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja. Velta fyrirtækisins er um 200 

setti til að fá vottun sem Framúrskarandi fyrirtæki 2011. 
 

Helstu verkefni:

 
 

Við leitum að einstaklingi

 
     bæði í töluðu og rituðu máli 

 
     og sjálfstæð vinnubrögð 

 
    samskiptahæfni 

Starfsmenn í pökkunardeild

Þjónustustjóri  
í Customer Service

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 

 

 

Actavis  s  f @  w

 jsteingrimsdottir@actavis.is
risaksdottir@actavis.is

www.actavis.is Störf í boði 7. október nk.
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Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér ein um móttöku allra 

einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til 

útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað. 

Endurvinnslan hf. óskar eftir starfsmanni á skrifstofu til að sinna samskiptum við 
viðskiptavini og eftirliti með starfsemi fyrirtækisins. Starfsmaður þarf einnig að 
standa að uppbyggingu ferla og koma þeim í virkni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun

Góðir samskiptahæfileikar

Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Góð tölvukunnátta

Góð enskukunnátta

Endurvinnslan óskar 
eftir sérfræðingi 
á skrifstofu í fullt starf 

PI
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71

ÁL-
DÓSIR

GLER-
FLÖSKUR

PLAST-
FLÖSKUR

www.endurvinnslan.is

Umsóknarfrestur er til 12. október
Umsóknir skulu berast með tölvupósti 

til Hönnu Andrésdóttur, ha@evhf.is 

Au pair í London
Au pair óskast til að aðstoða með tveggja ára strák og væntanlegt 
barn.
Verður að hafa gaman af börnum og hundum, vera skipulögð/
lagður, sjálfstæð/ur, 18 ára eða eldri, reyklaus og með bílpróf.
Þarf að geta hafið störf í október og verið í það minnsta fram í 
ágúst 2013.
Ferilskrá, mynd og viðeigandi meðmæli óskast sent á  
islenskaupairlondon@gmail.com fyrir 5. okt.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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
» Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við 

öldrunarlækningadeild LSH
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum og 

öldrunarlækningum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15.12.2012
» Upplýsingar veitir Pálmi V Jónsson yfirlæknir, palmivj@landspitali.is, 

sími:  543-1000
» Umsókn skulu fylgja 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, 
Pálma V. Jónssyni, yfirlækni, öldrunarlækningadeild LSH, Landakoti.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

» Ef samið verður um fullt starf (100%) þá er það bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

Sérfræðilæknir 
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í öldrunarlækningum. Starfið 
veitist frá 1. febrúar 2013 eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% 
en hlutastarf kemur til álita.

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi 
störf á Þjónustudeild í Reykjavík.

Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að 
starfsmaður geti farið út á land til skamms tíma í 

senn. Um framtíðarstörf er að ræða.

Rafvirkja / rafeindavirkja
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu 
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu 
og almenn rafvirkjastörf.  

Járniðnaðarmenn
Vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn

Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, 
uppsetningu og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa 
sérsmíði.

Bílaviðgerðir
Leitað er að bifvélavirkja, vélvirkja eða einstaklingi 
vönum vinnu við viðhald stórra tækja. 
Fjölbreytt starf við viðhald og viðgerðir á bifreiðum 
og flutninga- og afgreiðslutækjum ásamt búnaði 
þeirra.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson forstöðumaður
Simi: 550 9940 arni@odr.is
Sæþór Árni Hallgrímsson þjónustustjóri
Sími: 550 9958 saethor@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að 
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á  
www.oliudreifing.is

www.hytech.no

For attractive clients in major growth, we are looking for engineers and technicians. The 
companies are located at Sola near Stavanger, Norway, supplying equipment and services 
to the oil industry. The positions require that the applicant settles in Stavanger.

FIND YOUR NEW JOB AT
qqppppTheustry. Tyrndul ine oito thet t e n u T p

HyHytetechch PPersosonnnnelel A AS, SSkvkvadaddrororonvnveeienn 2 27,7, 40505500 SoSola. HyHytet ch iss s cccecertifieedd accordinng g g toto NNS-ENEN I ISOS  9001:2000808y ec e so e S, S ad o e e , 050 So a y ec s ce ed acco d g o S SO 00 008oh e e S S a o e n 7 0 l H e 8c d c r n o S E S 9 0

 
Responsibilities:

project management      collaboration with disciplines
financial management      project participation

Qualifications:
HVAC engineer or electrical engineer

3-5 years experience in project related work

 
Responsibilities:

assembling, testing of our new products at our workshop
installation of Hydraulics, tubing, hose and couplings

service of hydraulic machines and equipment to our customers

Qualifications / certificates:
mechanic      automation      machine

3-5 years experience with similar work

Personal qualities:
good communication skills in English and Scandinavian

structured and accurate      ability to work in teams

For questions about the positions, 
contact Egil Olsen on +47 958 37 33. 

Send your application and CV to egil@hytech.no
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Two electrical engineers and one HVAC engineer

Mechanics
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Viðhald véla og fl.
Gæðabakstur óskar eftir vélvirkja/vélstjóra eða  
laghentum manni til viðgerðarstarfa
Þarf að hafa innsýni í  iðnaðarstýringar og góða 
suðukunnáttu. 
Hæfniskröfur:
Skipulagshæfni, fumkvæðni, vandvirkni,  hæfni í 
mannlegum samskiptum, jákvæðni og vinnugleði
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til  
villi@gaedabakstur.is

Norðurorka hf. óskar eftir að ráða vélfræðing í kerfisstjórn.  
Kerfisstjórn er hluti af framkvæmdasviði fyrirtækisins.

Starfssvið
• Daglegur rekstur vinnslusvæða og aðveitukerfa 

hita- og vatnsveitu
• Vinnslueftirlit hitaveitu
• Eftirlit með dreifikerfum hita-, raf- og vatnsveitu
• Umsjón varaaflstöðva til rafmagnsframleiðslu
• Daglegur rekstur Glerárvirkjunar
• Daglegur rekstur virkjana Fallorku
• Bakvaktir
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• 4. stig vélstjórnar
• Sveinspróf í viðurkenndri málmiðnaðargrein
• Rafvirkjamenntun er kostur
• Starfsreynsla af störfum vélfræðings skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af vinnu með viðhaldsstjórnunarkerfi æskileg
• Geta til að vinna sjálfstætt
• Jákvæðni og góð samskiptafærni

Upplýsingar um starfið veitir Árni Árnason í síma 899 8308 einnig má senda fyrirspurnir á arni@no.is  
Umsjón með ráðningunni hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is) .

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á netfanginu gbh@no.is   

Umsóknum á að fylgja starfsferilskrár og afrit af prófskírteinum.

Vélfræðingur

Norðurorka hf. selur heitt vatn og er dreifi – og veitusvæðið allur Eyjafjörður nema Dalvíkurbyggð. Þá rekur fyrirtækið 
vatnsveitu á Akureyri og  þremur öðrum sveitarfélögum við Eyjafjörð og annast raforkudreifingu á Akureyri. 
Norðurorka hf. starfar samkv. vottuðu gæðakerfi ISO 9001 og er DMM viðhaldsstjórnunarkerfi hluti af því.

Mötuneyti er á staðnum. Norðurorka er tóbakslaus vinnustaður. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að finna á www.no.is

Starfssvið 
 • Ráðgjöf til viðskiptavina lánasjóðsins
 • Úrvinnsla gagna og umsókna

Eiginleikar umsækjanda
 • Góðir samskiptahæfileikar
 • Skipulögð vinnubrögð
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Menntun og hæfniskröfur
 • Háskólapróf
 • Færni í íslensku og ensku
 • Starfsreynsla og þekking á opinberum rekstri er kostur

Ráðgjafi hjá LÍN
Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða ráðgjafa til starfa í þjónustudeild sjóðsins frá og með 1. nóvember 2012.  

Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhverfi þar sem starfsþróun og uppbygging öflugrar þjónustu haldast í hendur.  
Starfið hentar jafnt körlum sem konum en í samræmi við jafnréttisáætlun LÍN er unnið markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan stofnunarinnar.
Umsóknir skulu sendar á edk@lin.is merktar „Ráðgjafi í þjónustudeild LÍN“ 
Umsóknarfrestur er til 14. október 2012.

GOLFKLÚBBUR REYKJAVÍKUR

Yfirvallarstjóri hjá GR 
Golfklúbbur Reykjavíkur auglýsir eftir dugmiklum, jákvæðum 
einstaklingi til þess að taka að sér starf yfirvallarstjóra yfir 
golfvöllum félagsins. GR er stærsti golfklúbbur landsins og rekur 
18 holu golfvöll og 6 holu æfingavöll í Grafarholti og 27 holu 
golfvöll á Korpúlfsstöðum ásamt 9 holu æfingavelli. 

Yfirvallarstjóri GR er nýtt starf og hefur sá sem ráðinn verður í 
verkið gott tækifæri til að taka þátt í mótun starfsins og framtíðar 
uppbyggingu valla GR. Verksvið yfirvallastjóra er að stýra öllum 
aðgerðum á golfvöllum GR í samráði við framkvæmdastjóra og 
vallarnefnd GR. Þá ber yfirvallarstjóri ábyrgð á fjárhagslegum 
rekstri vallanna. 

Gerðar eru kröfur um eftirfarandi:
• Að umsækjandi hafi stjórnunarreynslu.
• Að umsækjandi sé menntaður í golfvallarfræðum.
• Að umsækjandi hafi reynslu og/eða þekkingu á fjármálum.
• Að umsækjandi hafi starfsreynslu að uppbyggingu  
 og viðhaldi  golfvalla.
• Að umsækjandi hafi skipulagshæfni og  sjálfstæði við vinnu.
• Að umsækjandi sé reglusamur.
• Að umsækjandi hafi færni í mannlegum samskiptum.
• Að umsækjandi hafi frumkvæði og metnað til að ná árangri 
 í starfi.

Umsóknum skal skila á skrifstofu félagsins  að Korpúlfsstöðum 
fyrir 10. október 2012, „merkt Starfsumsókn“.

Yfirmaður mötuneytis í Foldaskóla

Foldaskóli óskar eftir að ráða yfirmann í  
mötuneyti skólans.

Helstu verkefni og ábyrgð:
Yfirmaður mötuneytis ber ábyrgð á matseld, innkaupum, 
stjórnun, skipulagningu og framkvæmd starfsins í eldhúsinu í 
samvinnu við skólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu
• Góð þekking á næringarfræði og rekstri mötuneyta
• Þekking á rekstri
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Stundvísi

Umsóknarfrestur er til 15. október 2012.  

Allar frekari upplýsingar veitir Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 
skólastjóri í síma 540 7600 eða netfangið  
kristinn.breidfjord.gudmundsson@reykjavik.is

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi 
stéttarfélags.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
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.

Skóla- og frístundasvið

Expectus óskar eftir að bæta kraft miklum einstaklingi við þróunar  teymi exMon. 
Við leitum að starfsmanni sem gegnir lykilhlutverki í grein  ingu, hönnun og forritun 
á exMon. Umsækjandi þarf að hafa brenn andi áhuga á tölvutækni og nýtingu 
hennar í kröfuhörðu umhverfi viðskiptavina Expectus.

Hugbúnaðarlausnin exMon er notuð af mörgum leiðandi fyrir tækjum á Íslandi  
og gerir þeim kleift að fyrir byggja tekju leka með raun tíma eftirliti á öllum helstu 
viðskiptakerfum. exMon er þróað í .NET umhverfinu og við leitum að snillingi sem 
er tilbúinn að sökkva sér ofan í ASP.NET MVC, jQuery, WCF, rauntímaforritun og við-
móts hönnun og nota til þess Agile aðferðir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, 
sambærilegt nám eða umtalsverð 
starfsreynsla. 

 Þekking og reynsla af .NET,  
C#, ASP.NET og SQL. 

 Frumkvæði, sjálfstæði og geta  
til að starfa í hópi sérfræðinga.

Kostir:
 Microsoft Certifications  
Professional (MCP) gráður. 

 Þekking á Agile þróunaraðferðum. 

 Skilningur á notkun og meðhöndlun 
upplýsinga við rekstur fyrirtækja.

Fyrirspurnir um starfið og umsóknir sendast á þróunarstjóra Expectus, Gunnar 
Stein Magnússon á netfangið gunnarsteinn@expectus.is eða í síma 444 9807.  
Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 8. október.

Hefur þú exFactor? 

Vegmúla 2  108 Reykjavík  Sími 444 9800   expectus@expectus.is   www.expectus.is
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Expectus er metnaðarfullt hug búnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki sem sér hæfir sig í að skerpa línur í rekstri fyrir tækja og veita stjórnendum að stoð við  
að ná auknum árangri. Til að ná settu marki býður félagið lausnir í stefnumótun á ýmsum sviðum stjórn unar, rekstrar og breytinga ásamt því að bjóða 
framúrskarandi lausnir á sviði upplýsingavinnslu (Business Intelligence) sem styrkja árangursmat og eftirlit með rekstri.
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Vilt þú taka þátt í spennandi starfi 
Golfklúbbs Akureyrar?
Laus er til umsóknar staða golfkennara Golfklúbbs 
Akureyrar (GA).  Golfkennari gegnir lykilhlutverki í 
starfi klúbbsins og hefur yfirumsjón með skipulagi 
og þjálfun kylfinga í klúbbnum.  
Nánari upplýsingar um GA má finna á  
www.gagolf.is og www.arcticopen.is. 

Starfssvið:
• Stefnumótun og markmiðasetning  
 varðandi golfþjálfun
• Ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjálfunar  
 barna og unglinga
• Ábyrgð á skipulagi og framkvæmd 
 þjálfunar afrekskylfinga
• Ábyrgð á þjónustu við almenna kylfinga á 
 sviði þjálfunar
• Upplýsingagjöf og samstarf við stjórn og  
 nefndir klúbbsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðurkennt PGA golfkennaranám
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og sjálfstæði  
 í vinnubrögðum
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 
 mannlegum samskiptum.

Umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá umsæk-
janda og kynningarbréf þar sem ástæða umsóknar 
er tilgreind.
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Jón Steindór Árnason, gjaldkeri GA, í síma  
864-8924 og í netfanginu jsarnason@gmail.com.
Umsóknarfrestur er til 15. október.  Umsóknum 
má skila rafrænt á netfangið umsokn@gagolf.is

Golfkennari 
Golfklúbbs Akureyrar

Forstöðumaður Vistheimilis barna

Velferðarsvið

Barnavernd Reykjavíkur auglýsir eftir forstöðumanni á Vistheimili barna. Á vistheimilinu dvelja tímabundið 0-13 
ára börn, sem vistuð eru af barnaverndarástæðum. Allt að 7 börn geta dvalist á vistheimilinu í einu.

Viðkomandi starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leitað er að starfsmanni sem bæði er með þekkingu og reynslu af stjórnun og rekstri - og reynslu af barnaverndarstarfi og 
starfi með foreldrum. Starfið felur m.a. í sér yfirumsjón með allri þjónustu vistheimilisins og stjórnun á daglegum rekstri.

Helstu verkefni eru:
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi Vistheimilis barna
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd  

starfsmannastefnu
• Yfirumsjón með allri þjónustu heimilisins
• Stjórnun á daglegum rekstri
• Þverfaglegt samstarf við aðrar stofnanir og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félagsvísinda, uppeldis og menntunar 

eða sálfræði
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
• Þekking og reynsla af starfi með börnum, foreldrum og af 

barnaverndarstarfi 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

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

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 14. október 2012.

Nánari upplýsingar veita Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, í síma 411-1111, netfang: halldora.drofn.gunnarsdottir@reykjavik.is og 
Steinunn Kristinsdóttir, í síma 581-1024, netfang: steinunn.kristinsdottir@reykjavik.is

Áberandi góður hagdeildar-
snillingur óskast til Vodafone 
Okkur vantar stórgóðan sérfræðing í hagdeildina sem er talnaglöggur, 
nákvæmur og getur haldið mörgum boltum á lofti í einu. Viðkomandi 

til að gera vel. 

vodafone.is/storf.  

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2012.

Þín ánægja er okkar markmið
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Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2012
» Um er að ræða 100% starfshlutfall
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Dómhildi Árnadóttur, mannauðsráðgjafa, kvenna- og barnasviði, Landspítala Hringbraut

Helstu verkefni og ábyrgð
» Verkefnastjórnun í verkefnum Rekstrarlausna.
» Umsjón með verkefnaskrá RL.
» Samskipti við starfsmenn og stjórnendur heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar.

Hæfnikröfur
» Menntun og reynsla í verkefnastjórnun er æskileg
» Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði, tölvunarfræði eða sambærilegu er æskileg
» Þekking og reynsla í upplýsingatækni er mikilvæg
» Vottun í verkefnastjórnun, IPMA-C eða sambærileg, er æskileg
» Skipulagshæfileikar og frumkvæði ásamt metnaði til að ná árangri í starfi
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
» Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Laun samkvæmt gildandi 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.

Upplýsingar veita: 
Kjartan Kjartansson, netfang kjartan@landspitali.is, sími 543 5269

Upplýsingar veita: 
Ólafur Helgi Halldórsson, netfang olafurha@landspitali.is, sími 543 5453

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild
Framtíðarsýn Landspítala er að vera í fremstu röð háskólasjúkrahúsa, eftirsóttur vinnustaður og stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna. Landspítali er stærsti vinnustaður landsins með um um 4.500 starfsmenn. 

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild hefur umsjón með öllum tölvukerfum spítalans, lækningatækjum, tölvum og öðrum tæknibúnaði.  Á deildinni starfa rúmlega 70 starfsmenn. Hlutverk deildarinnar er að 
styðja við kjarnastarfsemi spítalans enda heilbrigðis- og upplýsingatækni ein megin forsenda hagræðingar og framþróunar í starfsemi hans.  Þrjár einingar okkar auglýsa nú fjögur laus störf. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Símsvörun í þjónustusíma
» Aðstoð við notendur á vettvangi
» Uppsetning á hugbúnaði fyrir notendur
» Aðgangsveiting að tölvukerfum

Hæfnikröfur
» Tölvumenntun frá Tækniskólanum eða sambærileg
» Alþjóðleg próf frá Microsoft er kostur
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
» Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Starfsmaður í tölvuþjónustu

Verkefnastjóri í Rekstrarlausnum

Upplýsingar veita: 
Magnús Björnsson, netfang magnus@landspitali.is, sími 824 5720
Hjörleifur Halldórsson, netfang hjorleih@landspitali.is, sími 825 5048

Helstu verkefni og ábyrgð
» Viðgerðir á lækningatækjum
» Eftirlit með viðhaldi
» Eftirfylgni verkefna

Hæfnikröfur
» Próf í rafeindavirkjun
» Faglegur metnaður
» Hæfni í mannlegum samskiptum

Rafeindavirki
Heilbrigðistæknieining  sér um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir yfir 8000 lækningatækja 
spítalans. Á deildinni starfa um 20 starfsmenn með mikla reynslu og fjölbreytta menntun.

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild auglýsir eftir starfsmanni í tölvuþjónustu. Starfið felst
í almennri tölvuþjónustu við notendur í gegnum þjónustusíma sem og aðstoð við notendur á 
vettvangi. Við leitum að jákvæðum einstaklingi með mikla þjónustulund og tölvumenntun sem 
nýtist í starfi.

Rekstrarlausnir (RL) sjá um rekstur tölvukerfa Landspítala og þjónustu við um 5.000 notendur. Í
RL starfa rúmlega 30 sérfræðingar sem sinna daglegum rekstri og þjónustu ásamt innkaupum og 
innleiðingu á miðlægum tölvubúnaði. Starfsemi RL er vottuð samkvæmt gæðastaðlinum ISO-9001 
og öryggisstaðlinum ISO 27001.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Undirbúa uppsetningu á nýjum útgáfum og skipuleggja innleiðingu þeirra
» Þjónusta, upplýsingagjöf og ráðgjöf til notenda.
» Greining á þörfum notenda og þátttaka í verkefnum
» Verkefnastjórn og samskipti við birgja.

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í tölvunarfræði, eða sambærileg menntun
» Þekking og reynsla af gagnasafnsvinnslu og forritun
» Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
» Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
» Reynsla af hópvinnu og verkefnastjó

Upplýsingar veita: 
Hannes Þór Bjarnason, netfang hannesb@landspitali.is, sími 543 5391

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hugbúnaðarlausnir óska eftir að ráða öflugan hugbúnaðarsérfræðing til starfa við umsjón og 
rekstur hugbúnaðarkerfa. 

Hugbúnaðarlausnir sjá um rekstur fjölda hugbúnaðarkerfa og er meginhluti þeirra á sviði rafrænnar 
sjúkraskrár. Auk þess fer fram á vegum deildarinnar umfangsmikil þróun og samþætting kerfa.
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Sjúkraliðar - Hópstjórar
Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp sjúkraliða 

sem er starfandi við heimilið.  Laus er til umsóknir staða í 80% 
vaktavinnu, engar næturvaktir.  Staðan er laus frá 1/10 2012 eða 

eftir nánara samkomulagi.  
Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.  

Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Hjúkrunar-
fræðingur er alltaf í húsinu til ráðgjafar og stuðnings.

 Einnig vantar okkur sjúkraliða í 80% stöðu við eitt af heimilunum 
okkar í Mörk-hjúkrunarheimili, Suðurlandsbraut 66.

Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og launakjör 
veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga  

frá klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116.

Upplýsingar fyrir Mörk veitir Helga J. Karlsd.  
í síma 560-1719 og 530-6165

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi í samskiptum 
og lögð áhersla á góðan vinnuanda, sjálfstæð vinnubrögð og 

heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Daggæsluráðgjafi
Daggæsluráðgjafi leikskóladeildar sinnir ráðgjöf, fræðslu 
og hefur eftirlit með daggæslu í heimahúsum auk annarra 
verkefna. Starfshlutfall er 75-100%

Menntunar – og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun.
Reynsla af starfi með ungum börnum.
Góð færni í mannlegum samskiptum.
Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti.
Góðir skipulagshæfileikar og góð tölvukunnátta.

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og FSL.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Sigurlaug Bjarnadóttir upplýsingar í síma 
570-1500 og á netfanginu sigurlaug@kopavogur.is 

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

Leikskólinn Krakkaborg Flóahreppi 
Leikskólinn Krakkaborg óskar eftir leikskólakennara til 
starfa. Leikskólinn er staðsettur 8 km austur af Selfossi.

Um er að ræða 50% stöðu, vinnutími frá kl. 13:00 – 17:00. 
Æskilegt er að umsækjandi sé leikskólakennari eða hafi háskóla-
menntun á sviði uppeldisfræða.  Ef ekki fæst fagfólk til starfa 
mun leiðbeinandi verða ráðinn tímabundið í stöðuna. 

Óskað er eftir jákvæðum, skapandi og metnaðarfullum einstak-
lingi með góða hæfni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi 
þarf að vera tilbúinn til að taka þátt í að vinna að uppeldi og 
menntun barna á leikskólaaldri í nánu samstarfi við stjórnendur.

Umsóknafrestur er til 11 október.

Hægt er að sækja um á netinu á www.leikskolinn.is/krakkaborg 
undir  flipanum um leikskólann – starfsumsóknir. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karen Viðarsdóttir leik-
skólastjóri í síma 482-3085 eða með því að senda fyrirspurnir á  
karen@floahreppur.is
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Störf í Apóteki
Lyfjaval óskar eftir að ráða lyfjatækni eða  

afgreiðslufólk með reynslu af apóteksstörfum.
Vinnutími er kl. 9-18 virka daga.

Umsóknarfrestur er til 6. október.  

Umsóknir  má senda á póstfangið lyfjaval@lyfjaval.is
Einnig er hægt að fylla út umsókn á lyfjaval.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

H
V

ÍT
A

 H
Ú

SI
Ð

 /
 S

ÍA

Nordic eMarketing óskar eftir að ráða til sín  sérfræðing með 
þekkingu á Google auglýsingum.  Viðkomandi verður að geta 
sýnt fram á reynslu, AdWords vottun er æskileg en ekki 
nauðsynleg.

Til frekari upplýsinga hafið samband við Hreggvið í síma 5409500 
eða á netfang: hsm@nem.is. Allar upplýsingar eru meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Nordic eMarketing hefur langa reynslu af markaðssetningu á 
Internetinu og starfar fyrir mörg þekkt fyrirtæki, bæði á Íslandi 
og erlendis. Nordic eMarketing byggir styrk sinn á góðri 
þekkingu á markaðsmálum á netinu, tækniþekkingu og öflugu 
tengslaneti sem gerir því kleift að tryggja viðskiptavinum 
sínum hámarks árangur. 

Google AdWords
sérfræðingur óskast

Kraftur – stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst 
hefur með krabbamein og aðstandendur

Kraftur leitar að sálfræðingi til að hafa umsjón með 
Stuðningsneti félagsins, um er að ræða 50% starfshlutfall. Í 
gegnum Stuðningsnetið eru sjálfboðaliðar þjálfaðir til að gerast 
stuðningsfulltrúar sem veita jafningjastuðning til annarra í 
svipuðum sporum. 

Helstu hlutverk umsjónarmanns stuðningsnetsins eru að:
• Meta umsækjendur í hlutverk stuðningsfulltrúa
• Halda námskeið fyrir stuðningsfulltrúa
• Finna viðeigandi stuðningsfulltrúa fyrir beiðnir sem berast.
• Veita stuðningsfulltrúum handleiðslu
• Skipleggja endurmenntun
• Kynning á stuðningsnetinu
• Samstarf við stjórn og framkvæmdarstjóra félagsins.

Við leitum að sálfræðingi með
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Getu til að koma fram á opinberum vettvangi 
• Góða samstarfshæfileika
• Ríka þjónustulund

Umsóknir með ferilskrá sendist á kraftur@kraftur.org  til og 
með 10. október. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Þorvaldur Daníelsson framkvæmdastjóri Krafts í síma 848-8822 
eða Valdi@kraftur.org



29. september 2012  LAUGARDAGUR

Forstöðumaður Höfuðborgarstofu

Menningar- og ferðamálasvið

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns Höfuðborgarstofu.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á heildarkynningu Reykjavíkur á sviði ferðamála innanlands og utan. Stofnunin  
vinnur að því að skilgreina sóknarfæri og styrkleika Reykjavíkur á sviði ferðamála, m.a. með samþættingu 
nýsköpunar og vöruþróunar, markaðssetningar og viðburða í samræmi við Ferðamálastefnu Reykjavíkur.  
Höfuðborgarstofa rekur öfluga upplýsingamiðlun fyrir ferðamenn í Reykjavík og sér um framkvæmd á  
skilgreindum borgarhátíðum ásamt samráði og ráðgjöf við skipuleggjendur annarra viðburða. 

Ábyrgðarsvið forstöðumanns:
• Ber ábyrgð á stjórnun, rekstri og stjórnsýslu stofn-

unarinnar. 
• Undir verksvið heyra fjármál, starfsmannamál 

og framkvæmd ákvarðana menningar- og ferða-
málaráðs og borgaryfirvalda sem að Höfuðborgar-
stofu snúa.  

• Forstöðumaður skipuleggur þjónustu stofnunarinnar 
og leiðir aðra faglega starfsemi hennar. 

Starfið krefst:
• Háskólamenntunar sem nýtist í starfi. Framhalds-

menntun æskileg.

• A.m.k. 3 ára stjórnunarreynslu.
• Leiðtogahæfileika, hugmyndaauðgi og skipulags-

hæfni.
• Haldbærrar reynslu af áætlanagerð, fjármála- og 

verkefnisstjórnun.
• Víðtækrar þekkingar og reynslu á vettvangi ferða- og 

kynningarmála. 
• Þekkingu og reynslu á sviði viðburðastjórnunar. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulundar.
• Mikillar hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
• Mjög góðrar tungumálakunnáttu.

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

Næsti yfirmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá  
Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra auk Höfuðborgarstofu, menningarstofnanir Reykjavíkurborgar, Borgarbóksafn Reykjavíkur, 
Listasafn Reykjavíkur, Minjasafn Reykjavíkur, Ljósmyndasafn Reykjavíkur og Menningarmiðstöðin Gerðuberg. 

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og reglum um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og 
ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar veitir: svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is auk þess sem vakin er sérstök athygli á markmiðum starfs-
manna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að finna á www.rvk.is.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk.  Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Viðhald véla og fl.
Gæðabakstur óskar eftir vélvirkja/vélstjóra eða  
laghentum manni til viðgerðarstarfa
Þarf að hafa innsýni í  iðnaðarstýringar og góða 
suðukunnáttu. 
Hæfniskröfur:
Skipulagshæfni, fumkvæðni, vandvirkni,  hæfni í 
mannlegum samskiptum, jákvæðni og vinnugleði
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til  
villi@gaedabakstur.is

BLÓMASKREYTIR

Stekkjarbakka 4-6 | 109 Reykjavík | s:540-3300

Viltu starfa í skapandi umhverfi í góðum 
hóp og liggur fyrir þér að vinna með blóm?
 
Garðheimar leita að starfsfólki í blómabúð, 
faglærðu sem og fólki með reynslu af 
sambærilegum störfum.

Starfið felur í sér að búa til blómvendi og 
skreytingar, sinna innpökkunum og 
almennri afgreiðslu auk framsetningu á 
vörum.
 
Um framtíðarstarf er að ræða, bæði er í 
boði fullt starf og hlutastarf. 

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við 
Kristínu H. Gísladóttur aðstoðar framkvæmdarstjóra 
í síma 540-3300 eða sendið tölvupóst á 
netfangið: kristinhg@gardheimar.is

American Style er starfrækt á fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu.

Við viljum ráða öflugan veitingastjóra í dagvinnu til 

að sjá um rekstur American Style við Tryggvagötu.

 

Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt daglegt starf, 

ber ábyrgð á starfsfólki og sér um allan rekstur.

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði og 

metnaður, öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni 

í mannlegum samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi 

og/eða af heimilisstörfum er kostur. Umsækjandi þarf 

að vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.

Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen á hs@foodco.is.

VEITINGASTJÓRI

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Molinn – ungmennahús
Molinn óskar eftir frístundaleiðbeinanda í 50% 

hlutastarf. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.molinn.is og á vef bæjarins www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 7. október 2012.
Upplýsingar gefur Andri Lefever í síma 840-2609 og á netfanginu 
andri@molinn.is 

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
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Viðbygging við Sundhöll Selfoss
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir áhugasömum aðilum sem 
myndu vilja koma að byggingu og/eða fjármögnum á viðbygg-
ingu við Sundhöll Selfoss sem stendur til að reisa.  
Um tveggja hæða hús er að ræða auk kjallara að hluta samtals 
tæplega 3000 fm. 

Um er að ræða viðræður um fjármögnun og byggingu hússins 
auk viðræðna um útfærslu á eignarhaldi eða leigu að fram-
kvæmd lokinni. 

Áhugasamir sendi tölvupóst á Ástu Stefánsdóttur, framkvæmda-
stjóra Sveitarfélagsins Árborgar, asta@arborg.is eða hafi sam-
band í síma 480-1900 fyrir 4. október nk. Sveitarfélagið Árborg 
áskilur sér rétt til að hafna öllum hugmyndum.

Skipulagsverðlaunin 2012
Skipulagsfræðingafélag Íslands og Vistbyggðaráð lýsa 
eftir tillögum frá sveitarfélögum, stofnunum, fyr-
irtækjum eða einstaklingum vegna skipulagsverðlauna 
2012. Lögð er áhersla á að tillögurnar stuðli að sjálf-
bærri þróun þar sem vistvænum áherslum er gert hátt 
undir höfði og/eða auki fræðslu, vitund og umræður 
er varðar vistvæna þætti í skipulagi. 
Tilnefningarnar geta verið í eftirfarandi flokkum:
1. Lögbundnar skipulagsáætlanir (svæðis-, aðal-  
 eða deiliskipulag)
2. Annað (rammaskipulag, stefnumótun, áætlanir,   
 íbúaþing, verkefni, ritgerðir, rannsóknir, opinber   
 umfjöllun, úttekt o.fl.)

Skila skal tilnefningum og fylgigögnum á rafrænuformi 
á skipulagsfræði@gmail.com, skilafrestur er til og með 
19. október nk. 
Nánari upplýsingar er að finna á vef Skipulagsfræðinga-
félags Íslands www.skipulagsfraedi.is og á vef  
Vistbyggðaráðs www.vbr.is

Decision-Making and Quantitative 
Risk Analysis using @RISK 
Palisade Corporation heldur námskeið í Hörpu dagana 
8. og 9. nóvember. Námskeið þetta er ætlað notendum 
@RISK hugbúnaðarins við áhættumat. Helstu efnisatriði 
eru; Grunnþættir við áhættumat með hermun, aðlögun 
líkindadreifinga að gagnasettum, sviðsmyndir, 
tímaraða spár og margt fleira. Nánari upplýsingar um 
námskeið og skráningu má sjá á www.grm.is

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
desember, janúar og febrúar ef næg þátttaka fæst:

Í matreiðslu, framreiðslu, bakaraiðn, og kjötiðn í desember. 
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember.

Í húsasmíði og pípulögnum í desember. Sveinspróf í málaraiðn í 
janúar. Umsóknarfrestur er til 1. nóvember. 

Í málmiðngreinum í janúar. Umsóknarfrestur til 1. desember.

Í snyrtigreinum í janúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í bílgreinum í janúar/febrúar. Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Í hönnunar- og handverksgreinum í janúar/febrúar.  
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í desember 2012.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir  
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í 
Snjómokstur og hálkuvörn í  
Kópavogi, austur - og vestursvæði 
Í verkinu fellst snjómokstur og hálkuvörn á stofn – tengi – og 
safngötum í Kópavogi austan og vestan Kópavogsdals.

Helstu magntölur forgangsgatna eru:
Lengd gatna austur svæði  23 km.
Lengd gatna vestur svæði 25 km.

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000-  í Þjónustuveri Kópavogs-
bæjar, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudeginum  
2. október nk. Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá  
samskiptaaðila bjóðanda í útboði.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 13. október 
2012 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta. 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
auglýsir eftir umsóknum til að vinna að 
doktorsritgerð við deildina.
Umsækjandi skal uppfylla skilyrði til innritunar í doktorsnám 
í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Nemar sem þegar eru 
skráðir í doktorsnám við deildina geta einnig sótt um.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2012.
Umsókn skal vera á íslensku eða ensku.

Umsækjendur geta sótt um á þrenns konar máta:

• Nemandi sækir um að vinna við eitt af þeim verkefnum 
sem kennarar bjóða upp á. 

• Nemandi sækir um styrk vegna verkefnis sem hann hefur 
þróað sjálfur.

• Nemandi og leiðbeinandi leggja fram sameiginlega 
umsókn. 

Umsóknum skal skila til skrifstofu Viðskiptafræðideildar, Gimli 
v/Sæmundargötu, 101 Reykjavík, í síðasta lagi 30. maí 2012.

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar eru á heimasíðu
Viðskiptafræðideildar, www.vidskipti.hi.is

Styrkur til doktorsnáms við 
Viðskiptafræðideild

Viðskiptafræðideild

FÉLAGSVÍSINDASVIÐ



29. september 2012  LAUGARDAGUR16

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Sérlega falleg og rúmgóð íbúð á 1 
hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði 
í  bílskýli. Húsið var byggt 2006. Í 
íbúðinni eru tvö stór og rúmgóð svefnherbergi. Fataskápar eru í 
báðum herbergjunum.
Eldhús og stofa mynda skemmtilegt alrými, en í eldhúsinu eru 
vandaðar innréttingar úr ljósum viði og vönduð tæki, m. a. elda-
Övélareyja með háfi yfir. Sérþvottahús er í íbúðinni.
Baðherbergi flísalagt og með sturtuklefa og innréttingu. Svalir snúa í 
suður. Þær eru flísalagðar, meða hita í gólfinu og svalalokun. Það er 
gott útsýni af svölunum. 
Í kjallara er er stór 15,6 fm sérgeymsla. Að auki á húsfélagið stórt 
rými sem er m.a. nýtt sem fundaraðstaða. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílskýli. Verð 48,9 millj. Verið velkomin í dag í dag. Magnús og 
Hákon fasteignasalar verða á staðnum.

Hofakur 7. Garðabæ- 1. hæð
Opið hús í dag frá kl. 13-14

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

sími: 897 0634
throstur@miklaborg.is

Ásett verð: 57 millj.

Íbúðin er 3ja herbergja á 3ju hæð og er 
135,7 fermetrar með geymslu í kjallara 
auk bílastæðis í fullbúinni bílageymslu. 
Hér er um að ræða afar glæsilega 
nýbyggingu í grónu og fallegu hverfi. 
Íbúðin er laus og til afhendingar við 
kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu.

Glæsileg íbúð í einu 
vandaðasta fjölbýlishúsi 
höfuðborgarsvæðisins.

Stóragerði 42

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Nýleg og falleg 97,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli á 
glæsilegun útsýnisstað í Áslandinu. Íbúðin er laus strax. skipting eignarinnar : 
Forstofa, hol, hjónaherbergi, barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, 
stofa, gólfefni eru parket og flísar.  Sérlega vönduð og góð eign. Íbúð 304.   
Laus strax. V. 23,9 millj.

Kríuás 19
Opið hús á morgun sunnudag milli 14-15.

OPIÐ HÚS

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

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

OPIÐ HÚS

SUMARBÚSTAÐUR VIÐ LAUGARVATN
SELJALAND 20-21 Í LANDI LÆKJARHVAMMS Í BLÁSKÓGABYGGÐ

Húsið er 71fm á einni hæð 
og skiptist í eldhús sem er 
opin við stofu, þrjú her- 
bergi, baðherbergi með 
sturtu og geymslu. Rafmagn 
og vatn í bústaðnum og er 
vatnsveitan frostfrí. 100 fm pallur úr harðviði. Sumarhúsa-
svæðið er afgirt og með hliði. Frábær fjallasýn er í allar áttir. 
Mikill lágvaxinn gróður er á landinu, Grjótá rennur þar um og 
fylgir veiðiréttur. Bústaðurinn stendur á 8180 fm eignarlandi 
úr landi Lækjarhvamms og eru það tveir skipulagseitir.

SIGRÍÐUR (S. 697-5252) SÝNIR BÚSTAÐINN Í DAG, LAUGARDAG 
MILLI KL. 14 OG 16. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Glæsilegt nýlegt vandað fullbúið atvinnuhúsnæði, þ.e tvö sam-liggjandi bil 
(endi) í norður.  01-0101.  148,7 fm. og 01-0102.  385,7 fm. samtals 535 fm. 
Möguleiki skipta þeim í tvö bil. e.t.v. Þar af er milliloft, 135,7 fm. (skrifstofur, og fl. 
.) Parket á gólfum. Mikil lofthæð í vinnslusal og tvær stórar innkeyrsludyr + ein 
minni innkeyrsludyr.. Rúmgóð malbikuð lóð.

Steinhella 1 - Glæsilegt atvinnuhúsnæði, laust strax. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 26,9 millj.

Falleg og mjög vel með farin 111,1 

fm íbúð á 3. hæð í litlu 6 íbúða fjölbýli 

í Grafarvogi.  Íbúðin er 3ja herbergja 

í dag en auðvelt að bæta við auka-

herbergi. Glæsilegt útsýni. Fallegt og 

vel staðsett hús í fjölskylduvænu um-

hverfi, stutt í alla þjónustu, Spöngina, 

Egilshöll, Borgarholtsskóla o.fl.

112 ReykjavíkGullengi 13 

OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG

frá kl. 17:30-18:00
mánudaginn 1. október

 Til sölu stórglæsilegt og mikið endurnýjað yfir 100 ára gamalt sveita-
setur, byggt á galiciskan hátt. Húsið er um 300 fm með bílskúr. Herbergin 
eru 3-4 og baðherbergin 3. Stórglæsilegt útiaðstaða. Eignin er öll hin 
glæsilegasta og hefur verið mikið endurnýjuð og að hluta endurbyggð. 
Húsið stendur við lítið þorp sem heitir La Caniza skammt frá landamærum 
Spánar og Portúgals. Ásett verð er 52,2 millj. Áhvílandi lán 18,5 millj. 
Möguleg skipti á fasteign á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að greiða í 
íslenskum krónum.  Allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is 
og hjá Finnboga í síma 530-6506 / 895-1098.

Galicia - glæsilegt sveitasetur á Spáni !

www.spanarheimili.is 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Sérbýli  
í Grafarholti

verð:      38,9 millj.

Falleg 5-6 herbergja endaíbúð 
Gott lyftuhús
Vel skipulögð eign á 2.hæð
Frábært eftirsótt fjölskylduhverfi
Stæði í bílageymslu
Göngufæri við grunn, og leikskóla.
Bókaðu skoðun

Baugakór

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

EINSTAKLEGA GLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ MEÐ STÓRUM AFGIRTUM 
GARÐI, RÚMGÓÐUM PALLI OG SJÁVARÚTSÝNI VIÐ KVISTHAGA 
Í VESTURBÆ REYKJAVÍKUR. EIGNIN ER ALLS 183,4 FM ÞAR AF 
TVÖFALDUR 45,2 FM BÍLSKÚR. 
Hæðin var tekin í gegn að stórum hluta fyrir nokkrum 
árum. M.a eldhús, baðherbergi, gólfefni, lagnir, gluggar, 
gler og innréttingar. Glæsileg eign á eftirsóttum stað. Úlfar Davíðsson

Sölufulltrúi • 897-9030
Reynir Erlingsson

lögg fasteignasali
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- GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á SELTJARNARNESI - 
EIGN FYRIR VANDLÁTA

Sími 512 4900 
landmark.is

Eitt glæsilegasta einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu
er til sölu, sjón er sögu ríkari.

Um er að ræða stórglæsilegt og mjög vel skipulagt
fjölskylduhús með aukaíbúð, sér hjónasvítu og vel
skipulögðum rýmum.

Eignin er ca. 450 fm á þrem hæðum með innbyggðum bílskúr.
Húseign og lóð í kring er nánast viðhaldsfrí.

Öll hönnun, smíði, gólfefni, lýsing og 
val á innréttingum í eign er algjörlega 
til fyrirmyndar.

Hægt verður að skoða eignina 
laugardag 29. sept & sunnudag 
30.sept.
samkvæmt nánara samkomulagi.

Upplýsingar og bókun á skoðun:
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali
gsm: 6900.820 eða sveinn@landmark.is Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali

úr

Sveinn
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Suðurlandsbraut 8 og 10 - mikill byggingarréttur

Suðurlandsbraut 10 er samtals 2,177 fm er skrifstofu og verslunarhúsnæði á þremur 
hæðum og millibygging á þremur hæðum. Á baklóð er lagerhúsnæði. Um er að ræða 
heildareignina sem stendur við þessa lóð.

Suðurlandsbraut 8 (Fálkahúsið) er samtals 3.779 fm og skiptist það í verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum skráð 1.694,1 fm. ásamt vörugeymslu sem er á 
tveimur hæðum á baklóð. Um er að ræða heildareignina sem stendur við þessa lóð.

Um mjög góða og þekkta staðsetningu er um að ræða. Byggja má allt að 7. hæða hús á hvorri lóð.
Eignirnar eru í útleigu. Nánari uppl. gefur Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali.

Höfum fengið í sölu húseignirnar við Suðurlandsbraut 8 og 10 í Reykjavík sem eru samtals 5956 fm. 
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Skrifstofu og/eða verslunarhúsnæði í Keflavík, 
staðsetning ágæt við aðalgötu bæjarins.  
Samtals er eignin skráð 581,9m² . Brunabótamat 98.600.000 og fasteignamat 32.295.000
Húsið var upphaflega teiknað sem þrjár hæðir auk kjallara, líklegt er að byggingarréttur sé til 
staðar fyrir efstu hæðina en endurnýja þarf byggingarleyfi standi hugur til þess.

Vel staðsett eign með góða nýtingarmöguleika fyrir framsækið fólk.  Ýmiskonar rekstur hefur 
verið í húsinu frá byrjun, verslun, veitingastaður, skemmtistaður og til skamms tíma skrifstofur 
og fundaaðstaða V.S.F.K.
Ásett verð fyrir eignina er 53,5 milljónir

„VÍKIN“  
Í KEFLAVÍK TIL SÖLU

Upplýsingar gefur Gunnar 868-4479 hjá Fasteignasölu G.Ó.    
netfang: go@vidskiptastofan.is 

Selfoss – 168 fm. skrifstofuhúsnæði
Til sölu gott fullbúið 
skrifstofuhúsnæði á 
Selfossi. Í húsnæðinu 
var áður verkfræði-
stofa og er húsnæðið 
snyrtilegt og vel skipu-
lagt.  Fjórar skrifstofur,
eitt fundaherbergi, 
móttaka við inngang. 
Vinnuaðstaða í opnu 
rými fyrir tvo starfs-
menn. Parket á gólfi. 
Kerfisloft. Tölvulagnir. 
Birt stærð húsnæðis-
ins 134,0 fm. en skv. 
eignaskiptasamningi 
tilheyrir eigninni 
einnig 47% hlutur í 
28,6 fm. geymslu í 
kjallara auk hlutdeildar í sameign hússins, 
þ.a. heildarstærð hins selda er 168,5 fm.

Keflavík – 905 fm. skrifstofuhúsnæði
Hafnargata 91, 2. hæð. 
Mjög góð staðsetning 
miðsvæðis nærri 
helstu þjónustu. Heil 
hæð, tilbúin undir 
tréverk, án lagna. Lyfta
er í húsinu, sameign 
flísalögð og full-
frágengin. Útsýni til 
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sjávar. Næg bílastæði. 
Húsnæðið er skráð 
sem þjónustuhús-
næði.  Mögulegt er að fá húsnæðið leigt t.d. til 
5 eða 10 ára og eigandi klárar þá að innrétta 
húsnæðið skv. óskum leigjanda. Skv. teikningum 
er gert ráð fyrir að skipta hæðinni upp i tvær 
einingar sem hægt væri að leigja út til tveggja 
aðila. Verð 117 milljónir.

Hafðu samband við Magnús Kristinsson s. 861-0511
löggiltan fasteignasala hjá Fasteignasölunni Atvinnueignum 
til að fá nánari upplýsingar um þessar eignir eða til að skoða.

LAND TIL SÖLU
Til sölu eru  Hólar 1 í Helgafellsveit.  Landið  er  um 
78 ha að stærð ásamt eyjunni Hóley sem er um um 
5 ha að stærð. Vegur er að landinu og hefur það að 
hluta verið skipulagt sem ferðaþjónustusvæði sem 
gerir ráð fyrir íbúðarhúsi, 6 sumarhúsum, þjónustu- 
húsi, tjaldstæði ofl. Á landinu stendur  25 fm. 
bjálkahús byggt árið 2010. Húsið er kynnt með gasi 
og rafmagn er frá sólarsellu. Landið sem er í ca. 10 
km. fjarlægð frá Stykkishólmi gæti hentað undir 
sumarhúsabyggð.  Sjá má myndir og frekari upplýs-
ingar á heimasíðu fasteignasölunnar.  
Verð kr. 45.000.000,-.  

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.

Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: www.fasteignsnae.is

Fjallalind 50
201 Kópavogur
Glæsilegt raðhús

Stærð: 168 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2000

Fasteignamat: 37.100.000
Bílskúr: Já

Verð: 51.900.000
Mjög fallegt og vandað raðhús á þremur pöllum með 25 fm innangengum bílskúr, sólpalli og lóð og
góðu útsýni úr stofu og hjónaherbergi. Á neðstu hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Miðhæðin er bílskúr, forstofa og eldhús. Efsta hæðin er stór stofa og hjónaherbergi með fataherbergi
og baðherbergi. Hiti í plani. Viðarparket og flísar á gólfum nema barnaherbergjum þar sem er
plastparket. Fáið sendar teikningar rafrænt frá sölufulltrúa með netfangið venni@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Vernharð
Sölufulltrúi

arg@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn kl 17.00 til 17.30

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

4144700

699 7372

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

OPIÐ HÚS
sunnudag 30. sept 1600 - 17:00

verð:      36,9 millj.

Falleg og vel skipulögð efri hæð og ris
Eignin hefur fengi gott viðhald
Gott skipulag, 4-5 svefnherbergi
Vel staðsett fjölskylduvæn eign
sér inngangur, laus fljótlega

Hæðargarður 52Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

108 Reykjavík


