
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Linux sérfræðingur

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. 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

Við leitum að traustum og sjálfstæðum einstaklingi sem þrífst í krefjandi Linux umhverfi þar sem 
lífleg og skemmtileg viðfangsefni eru daglegt brauð.  Lögð er rík áhersla á áreiðanleika og vönduð 
vinnubrögð.

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

Hæfniskröfur

Umsóknir og nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til og með 
15. október nk. 
 
Ef þú heldur að þú sért sá eða 
sú sem hentar í starfið sendu  
þá umsókn með mynd á netfangið 
hlodver@ja.is
 
Nánari upplýsingar veitir 
Hlöðver í síma 522 3242.

Ertu jákvæður, skapgóður, félagslyndur, 
skipulagður og skemmtilegur forritari 
eða vefhönnuður ?

Grafískur vefhönnuður

Já er að leita að grafískum vefhönnuði sem vill vinna 
í fjölbreytilegu, krefjandi og spennandi umhverfi.

Góð kunnátta í Photoshop eða sambærilegum 
forritum nauðsynleg

Þekking á vefforritun er kostur

Scrum er notað við verkefnastjórnun og eftirfylgni

Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði

Forritari

Já er að leita að sjálfstæðum og öflugum forritara sem er 
tilbúinn að takast á við fjölbreytt og spennandi verkefni.

Helstu verkefni snúa að veflausnum og helstu verkfærin 
eru Python og Django

Scrum er notað við verkefnastjórnun og eftirfylgni

Háskólamenntun er kostur en ekki skilyrði

Æskileg en ekki nauðsynleg er kunnátta í Python, Django, 
Git, Javascript, CSS og HTML
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Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að miðla upplýsingum sem 
fólk þarfnast í dagsins önn og auðvelda samskipti þess á milli. Já hefur sett sér þau 
markmið að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu, sjá fyrir og mæta nýjum 
þörfum viðskiptavina, skapa öflugt og spennandi starfsumhverfi, þróa verðmæt 
viðskiptasambönd og bera sig saman við þá bestu.

118 Gulu síðurnar Já.is Stjörnur.is Símaskrá Já í símann i.ja.is
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FASTEIGNIR
RÍKISSJÓÐS
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www.alcoa.is
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 Dráttarvélarstjóri í dráttarvéladeild:

Óskað er eftir dráttarvélarstjóra til starfa í dráttarvéladeild  
Umhverfis- og skipulagssviðs. 

Meðal verkefna eru snjóruðningur (hreinsun) og sláttur opinna 
svæða ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur:
Starfsfólk þarf að hafa gott líkamlegt atgervi, vera verklagið,  
þjónustulundað og hafa dráttarvélarpróf og/eða BE bílpróf. 

Um er að ræða tímabundið starf til 1. apríl 2013 með möguleika 
á framlengingu og æskilegt er að starfsfólk geti hafið störf sem 
fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Eflingar.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Geirsson verkstjóri dráttarvéla-
deildar í síma 411 8467.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. október.  
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is 
undir „Atvinna“ og „Dráttarvélarstjóri“.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um 
jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgar-
innarendurspegli það margbreytilega samfélag sem 

borgin er.

Umhverfis- og skipulagssvið

Óskum eftir metnaðarfullum veitingastjóra í sal
(100% starf) og starfsfólki í sal

Upplýsingar á staðnum og í síma 561 3303

Þjónustustjóri hjá Eignaumsjón hf.

Eignaumsjón hf. er 10 ára framsækið fyrirtæki sem þjónar eigendum fasteigna bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Félagið
annast umsjón húsfélaga og rekstur fasteigna, sem og rekstrarfélaga um fasteignir auk leiguumsjónar í þágu leigusala, sjá
nánar www.eignaumsjon.is.

Þjónustustjóri annast samskipti við þjónustuaðila og verktaka, rekstrarlega ráðgjöf, áætlanagerð, undirbúning funda og
fundarumsjón auk annarra tilfallandi starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni hjá framsæknu fyrirtæki í þjónustu
við fasteignaeigendur.

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum aðila með góða samkiptahæfileika. Þekking á Excel og verkefnastjórnun er
nauðsynleg auk góðrar íslenskukunnáttu í ræðu og riti. Viðkomandi þarf að hafa haldgóða þekkingu og reynslu á sviði
tölvumála og getu til að taka þátt í endurgerð verkferla og tölvukerfis.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október nk. Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Ath. fyrirspurnum verður eingöngu svarað
hjá STRÁ ehf.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um starfið, en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Vinsamlega
sendið umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is

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

fyrir þig

www.stra.is

VILT ÞÚ STARFA Í 

BANKA
ATVINNULÍFSINS?
Lögmaður / Lögfræðingur

Lögfræðisvið MP banka óskar eftir lögfræðingi til starfa.

Starfssvið
  Lögfræðiráðgjöf fyrir önnur svið MP banka,  
stjórnendur og stjórn

 Samninga- og skjalagerð
 Þátttaka í verkefnahópum og samstarfsnefndum
 Samskipti við stjórnvöld
 Miðlun upplýsinga og námskeiðahald

Hæfni og þekking
 Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
  Reynsla af störfum á lögmannsstofu  
eða �ár málamarkaði
 Skipulögð, öguð og vönduð vinnubrögð
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 Góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Nathalía Druzin 
Halldórsdóttir nathalia@radum.is og Hildur Erla 
Björgvinsdóttir hildur@radum.is hjá Ráðum  
atvinnustofu í síma 519 6770. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október n.k. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is. Með umsókn 
skal fylgja greinargóð ferilskrá og kynningarbréf.

Um MP banka

MP banki er ört vaxandi íslenskur viðskiptabanki með  
um 120 starfsmenn. Hann er leiðandi �árfestingarbanki,  
þekktur fyrir afbragðs árangur í eignastýringu á  
inn lendum sem erlendum mörkuðum – og er auk þess 
eini íslenski bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila. 

MP banki sérhæfir sig í að veita íslensku atvinnulífi, 
athafnafólki, �árfestum og spari�áreigendum úrvals 
bankaþjónustu.

Ármúli 13a / Borgartún 26 / +354 540 3200 / www.mp.is
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Erum að 
ráða fólk í  
hlutastarf

Vilt þú vinna með okkur?

Óskum eftir fólki með reynslu  
eða áhuga á eldamennsku.

Starf við launavinnslu í Kjaradeild

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild                                                                                                                                      

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber 
ábyrgð á túlkun kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum 
vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og 
hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupplýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 
starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli sam-
skiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launa-
kerfi Oracle og krefst vinnan skipulagshæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna 

launa- og viðverukerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjara- 

samningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum 

samskiptum

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.   
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 19. október 2012.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is 
og Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is 

Vodafone vill ráða syndsamlega 
góðan þjónustufulltrúa
Englana í símaveri Vodafone vantar liðsauka og kannski ert þú rétta 

vodafone.is/storf.

   Þín ánægja er okkar markmið
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Innst í fallegum firði í Mið-Noregi er Sunndal, umvafinn ósnortinni og 
fagurri náttúru. Frábær staður fyrir náttúruunnendur – og öruggt samfélag
með allt sem þarf til að gera hvern dag að góðum degi. Góð upp-
vaxtarskilyrði og öruggar aðstæður fyrir börn, unglinga, fjölskyldur og 
eldri borgara eru mikilvægustu þættir samfélagsins. Sunndal býður upp 
á spennandi atvinnutækifæri og við þurfum á að halda fagfólki eins og 
þér í krefjandi störf í fjölmörgum atvinnugreinum. Íslenska verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtækið HRV er nú þegar með starfsemi í Sunndalsöra og hér 
eru tækifæri fyrir fleiri!LAUS STÖRF-

Sendu inn ferilskrá (CV) beint til fyrirtækjanna fyrir kynninguna og opnaðu þar með fyrir mögulegt starfsviðtal í Reykjavík. / Lesið nánar um Sunndal á www.sunndal.com / Lesið nánar um störf í boði á www.eures.is

DRAUMASTARFIÐ 
OG GOTT LÍF 
Í SUNNDAL! NOREGI

SUNNDAL VIKARBYRÅ AS
Ráðningaarskrifstofa með starfssvæði í Møre og 
Romsdal og i Sør-Trøndelag.  Aðalskrifstofan er 
staðsett í Sunndalsøra.
- Hjúkrunarfærðingar, tannlæknir
- Iðnaðarmenn og verk/tækni/iðnfræðingar 

sérsvið byggingar/lagnir
- Iðnaðarmenn og verk/tækni/iðnfræðingar 

sérsvið olía/gas
- Fleiri áhugaverð störf í boði
Sími +47 9540 3050
e-mail: aksel@sunndalvikar.no 
www.sunndalvikar.no

MAGNE NÆRUM AS
Virtur jarðvegsverktaki með höfuðstöðvar í 
Sunndalsøra og verkefni bæði á svæðinu sem 
og erlendis.
- 2 verkefnastjórar/verkstjórar 
- 2 vinnuvélastjórnendur/verkamenn
Sími: +47 90 03 04 20
e-mail magne@naerum.no
sími +47 9066 2634
e-mail gunnar.erik@naerum.no 
www.naerum.no

STORVIK AS
Leiðandi véla/verkfræðifyrirtæki í héraðinu, 
býður upp á þverfaglega þjónustu, framleiðslu 
og verkefni á alþjóðavísu fyrir áliðnaðinn, olíu 
og gas, ásamt vatnsaflsvirkjunum.
- Vélaverkfræðing M.Sc
- Verkefnastjóra í áliðnaði
Sími: +47 920 27 000
e-mail: ola.ulvund@storvik.no
www.storvik.no

GRYTNES ENTREPRENØR/
GRYTNES BETONG
Einn stærsti aðilinn í heildarlausnum á sviði 
bygginga og lagna, með 85 starfsmenn og höfuð-
stöðvar í Sunndalsøra.
- Verkefnastjóri byggingar/lagnir
- Deildarstjóri 
- Framkvæmdastjóri
Sími: +47 9753 9234
e-mail: tine.grytnes@grytnes.as 
www.grytnes.as

SUNNDAL KOMMUNE
Sunndal sveitarfélagið er með 715 ársverk sem 
skiptast á fjölmörg svið. Vöntun er á hæfileika-
ríku fólki til kennslu og heilsuumönnunar/
þjónstu. Lausar stöður eru auglýstar jafnóðum 
á heimasíðu sveitarfélagsins.
Sími: +47 71 69 90 00 
www.sunndal.kommune.no

BRATSETH & GIKLING ELEKTRO AS
Leiðandi rafverktaki í Sunndalsøra í sjálfvirkni 
og raflögnum, bæði fyrir einkaaðila og iðnaðinn
í Sunndalsøra og nágrenni.
- Verkefnastjórn raflagnir
- Rafvirki GR L
Sími: +47 977 28 000
e-mail: rune.midthaug@bgi.no
www.bgi.no

HRV ENGINEERING AS
Eitt af öflugustu verkfræðifyrirtækjum í Skandi-
navíu og leiðandi á sviði EPCM þjónustu á 
Íslandi með áherslu á áliðnaðinn. 
- Rafmagnsverkfræðingur/tæknifræðingur
- Vélaverkfræðingur/tæknifræðingur
Sími: +47 957 90 671
e-mail: ellert@hrvengineering.no

ELLE m
ELLE. Foto Thom

as N
egård

HITTIÐ SVEITARFÉLAGIÐ OG FYRIRTÆKIN Í REYKJAVAA ÍK
ÞRIÐJUDAGINN 16. október kl. 16.30-19.30 í HÖRPU
Salur: Silfurberg B
Sérstök athygli er vakin á kynningu Ståle Refstie, 
bæjarstjóra á sveitarfélaginu Sunndal, kl. 17.00

HYDRO ALUMINIUM
Hydro Aluminium Sunndal er eitt stærsta og
umhverfisvænsta álver í Evrópu, og hefur umtals-
verða þýðingu í verðmætasköpun í Mið-Noregi.
Lesið nánar um tækifæri á www.hydro.com

ÁBYRGÐARAÐILI
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni 
á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hval-
veiða o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um 
framangreinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992. 
Nánari upplýsingar má finna á vef Fiskistofu.

Gagnasafnsstjóri á kerfisdeild
Umsjón með gagnagrunnum Hafrannsóknarstofnunarinnar, Fiskistofu og fleiri 
stofnana ásamt þátttöku í hönnun og endurskipulagningu á gagnagrunnshögun 
upplýsingakerfa.

Verkefni:
• Oracle gagnagrunnsumsjón (dba)

• Staðgengill deildarstjóra 

• Hönnun og skipulagning gagnagrunnshluta upplýsingakerfa

• Samstarf við forritara og sérfræðinga í gagnaúrvinnslu

• Kerfisumsjón, verkstjórn og skyld verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði upplýsingatækni eða skyldra greina

• Starfsreynsla

• Geta til að starfa sjálfstætt og í hópi annarra sérfræðinga

• Skipulagshæfni og fagmennska

• Frumkvæði, góðir samstarfshæfileikar og geta til að taka á móti og miðla þekkingu 

 Forritari á hugbúnaðardeild
Þróun á sérsmíðuðum hugbúnaði sem meðal annars lýtur að fiskveiðistjórnun og 
eftirliti með fiskveiðum. 

Verkefni forritara:
• Forritun í Java og Oracle umhverfi

• Forritun veflausna og skyldra hugbúnaðarlausna

Menntunar- og hæfniskröfur forritara:
• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða skyldum greinum

• Starfsreynsla er æskileg en þó ekki skilyrði

• Geta til að starfa sjálfstætt og í hópi annarra sérfræðinga

• Skipulagshæfni og fagmennska

• Frumkvæði, góðir samstarfshæfileikar og geta til að taka á móti og miðla þekkingu 

Leitað er að sérfræðingum til starfa á kerfis- og hugbúnaðardeild. Deildirnar starfa náið saman að þróun og rekstri tölvukerfa Hafrannsóknastofnunarinnar,  
Fiskistofu og fleiri stofnana. Stærri verkefni eru unnin í sprettum (e. Agile) og er verkbeiðnakerfið Jira notað við utanumhald um þau.

Hugbúnaðardeild og kerfisdeild tilheyra rekstrarsviði Fiskistofu. Sviðið er með aðsetur að Dalshrauni 1B og með starfsstöð að Skúlagötu 4. 

Nánari upplýsingar um starf gagnasafnsstjóra veita Elín Kristjana Sighvatsdóttir forstöðumaður rekstrarsviðs og Gunnar Örvarsson deildarstjóri kerfisdeildar í síma 5697900. 
Nánari upplýsingar um starf forritara veita Elín Kristjana Sighvatsdóttir forstöðumaður rekstrarsviðs og Pálmi Ragnar Pétursson deildarstjóri hugbúnaðardeildar í síma 5697900. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta skal senda á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Gagnasafnsstjóri“ og „Forritari“. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2012 og gilda umsóknir í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.1  Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

1  með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Sérfræðistörf í upplýsingatækni 
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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.

» Almenn störf deildarlæknis á myndgreiningardeild Landspítala
» Þátttaka í kennslu og þjálfun læknanema
» Þátttaka í rannsóknarvinnu

» Íslenskt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

» Umsóknarfrestur er til og með 20.10.2012
» Upplýsingar veitir Pétur Hörður Hannesson, yfirlæknir, netfang

peturh@landspitali.is, sími 824-5322
» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrár

Deildarlæknir  
á myndgreiningardeild 

Laust er til umsóknar 100% starf deildarlæknis í starfsnámi á mynd-
greiningardeild Landspítala. Starfið veitist frá 1. nóvember 2012 eða eftir
nánara samkomulagi.

Boðið er upp á 6 eða 12 mánaða ráðningu. Fyrir þá sem hafa hug á 
sérfræðinámi í myndgreiningu er boðið upp á allt að tveggja ára starf 
sem nýtist til sérnáms.

Framkvæmdar eru um 120.000 rannsóknir og aðgerðir og kynnast
deildarlæknar öllum sviðum greinarinnar, s.s. tölvusneiðmyndum og
segulómun.

Spennandi tækifæri fyrir áhugasama deildarlækna að öðlast reynslu í 
myndgreiningu. Kennsla deildarlækna er skipulögð af kennslustjóra.

Ofurhetjutæknimaður óskast 
í radíódeild Vodafone
Ofurhetjan okkar mun vinna við rekstur og gæðamælingar á fjarskipta-
búnaði Vodafone og verður að vera til í að vinna við óhefðbundnar 
aðstæður, hátt í möstrum og stundum fjarri mannabyggðum.  Við viljum 
fá einstakling sem er með góða samstarfshæfni, mikla þjónustulund og 

ofurkröftum þá hvetjum við þig til að sækja um. 

vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 14. október 2012. 

Þín ánægja er okkar markmið
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Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Laus staða

Víðistaðaskóli
Kennari/þroskaþjálfi  óskast sem fyrst til að kenna sérkennslu 
vegna forfalla í vetur.

Allar upplýsingar gefur Anna Kristín Jóhannesdóttir, aðstoðar-
skólastjóri í síma 595 5800/664 5890. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
meðmælendur skulu berast á netfangið annakr@vidistadaskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2012.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið.

 Fræðslustjóri Hafnarfjarðar

Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201210/018
Mannauðsstjóri Matvælastofnun Selfoss 201210/017
Framhaldsskólakennari í ensku Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201210/016
Sérfræðingur Náttúrufræðistofnun Íslands Garðabær 201210/015
Verkefnastjóri viðhaldsframkvæmda Fasteignir ríkissjóðs Reykjavík 201210/014
Sérfræðistörf í upplýsingatækni Fiskistofa Hafnarfjörður 201210/013
Geðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201210/012
Fræðslufulltrúi Umferðarstofa Reykjavík 201210/011
Sjúkraliði LSH, gjörgæsla og vöknun Reykjavík 201210/010
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngudeild augnl. Reykjavík 201210/009
Hjúkrunarfræðingur LSH, dagdeild skurðlækninga F Reykjavík 201210/008
Hjúkrunarfræðingur LSH, lungnadeild Reykjavík 201210/007
Deildarlæknar í starfsnámi í lyflækn. LSH, aðstoðarlæknar lyflækninga Reykjavík 201210/006
Hjúkrunarfræðingur á barnadeild LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201210/005
Deildarlæknir LSH, myndgreiningardeild Reykjavík 201210/004
Lögfræðingur Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum Vestmannaey. 201210/003
Hæstaréttardómari Hæstiréttur Íslands Reykjavík 201210/002
Ráðsmaður Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201210/001
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hvolsvöllur 201209/083

Virðing
RéttlætiVR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700  |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

VR      KRINGLUNNI 7     103 REYKJAVÍK

S. 510 1700      F. 510 1717      WWW.VR.IS

VR leitar að kröftugum atvinnuráðgjafa í fullt starf. 
Starfsmaður mun sinna þjónustu við atvinnuleitandur meðal VR félaga, með áherslu á vinnumiðlun og 

náms- og starfsráðgjöf. Helstu viðfangsefni eru að miðla til félagsmanna VR lausum störfum og eftir þörfum 

að aðstoða þá við að afla sér þekkingar og hæfni sem eykur möguleika á ráðningu. Um er að ræða mjög 

krefjandi starf með virkri þátttöku í mótun og uppbyggingu verkefnisins.

 
Helstu verkefni atvinnuráðgjafa verða:
- Vinnumiðlun og ráðgjöf til atvinnuleitenda

- Upplýsingagjöf og ráðgjöf um náms- og starfsval og hvernig atvinnuleit er háttað

- Upplýsingagjöf um réttindi og skyldur 

- Móttökuviðtöl, eftirfylgni og seta á vinnufundum

- Samskipti við ráðgjafa Virk starfsendurhæfingasjóðs, kjaramálafulltrúa VR og starfsfólks Vinnumálastofnunar

- Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Háskólanám sem nýtist í starfi

- Þekking og/eða reynsla á sviði vinnumiðlunar er æskileg

- Þekking og/eða reynsla á sviði ráðgjafar við atvinnuleitendur er æskileg

- Mjög góð samskiptafærni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund

- Áhugi og geta til að setja sig inn í erfiðar aðstæður einstaklinga

- Góð tölvuþekking er skilyrði

- Góð kunnátta í íslensku og ensku

- Sveigjanleiki og færni í að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

- Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni

Umsóknum skal beint til Söru Lindar Guðbergsdóttur, deildastjóra Ráðgjafardeildar VR. Umsækjendum 

er einnig bent á að senda umsóknir sínar á netfangið sara@vr.is. Æskilegt er að umsóknum fylgi ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2012 

Sóknartækifæri
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Vaktstjóri í veitingasal
Rótgróið hótel í miðbænum auglýsir eftir þjóni eða einstak-
lingi með reynslu af þjónustustörfum og verkstjórn til að 
sinna starfi vaktstjóra í veitingasölum hótelsins

Unnið er á 2-2-3 vöktum.  Aldurstakmark 25 ára.

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á
box@frett.is mekt „Vaktstjóri“

Umsóknarfrestur er til 13. október. 

Lagermaður
Skaginn hf. óskar eftir að ráða lagermann.  

Leitað er að einstaklingi sem getur tekið við sem lagerstjóri fyr-
irtækisins á næsta ári þegar núverandi lagerstjóri lætur af störfum.

Við leitum að einstaklingi sem er drífandi, á auðvelt með að vinna 
undir álagi og á gott með að eiga samskipti við fólk.

Æskilegt er að viðkomandi aðili hafi eftirtalið til brunns að bera:
• Hafi reynslu af störfum í málmiðnað.
• Hafi þekkingu á Navision.
• Tali og skrifi ensku og norðurlandamál.

Umsóknum um starfið skal skila fyrir kl. 17,00 miðvikudaginn  
17. október nk. til Þorgeirs Jósefssonar, framleiðslu- og þjónustu-
stjóra, sem jafnframt veitir nánari upplýsingar.  Netfangið er 
thorgeir@skaginn.is og símanúmerið er 430-2000.

Bakkatúni 26, 300 Akranes, Sími: 430-2000, Fax: 430-2001, www.skaginn.is

Skaginn hf. er leiðandi fyrirtæki í hönnun og þróun ýmissa framleiðslutækja 
fyrir matvælaiðnað.  Rætur fyrirtækisins liggja í fiskiðnaðinum en það vinnur 
einnig í kjöt- og kjúklingaiðnaðinum.

Ert þú næsti fræðslufulltrúi
      Umferðarstofu?
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Starfið
Umferðarstofa leitar að fræðslufulltrúa á umferðaröryggissviði í 100% starf. Starfið er fjölbreytt og felur 
í sér m.a. fræðslu í leik-, grunn- og framhaldsskólum, leiðsögn til þeirra sem vilja sinna umferðarfræðslu, 
almenna upplýsingaveitu og ráðgjöf um málaflokkinn. Fræðslufulltrúi mun einnig sjá um viðhald 
fræðsluefnis á heimasíðunum us.is og umferð.is, samskipti við fjölmiða, ritun greina og frétta og svörun 
erinda um umferðaröryggismál, ásamt almennri þátttöku í verkefnum á umferðaröryggissviði.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Góð tölvukunnátta.
 Góð íslenskukunnátta og hæfni til að rita vandaðan og áhugaverðan texta.
 Reynsla og/eða þekking af fjölmiðlum er kostur.
 Þekking og áhugi á samskiptamiðlum og efnismiðlun á netinu.
 Viðkomandi þarf að búa yfir miklu frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, vandvirkni, 
 og hafa sérlega góða samstarfs- og samskiptahæfileika.

Umsóknarfrestur er til 22. október 2012.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á heimasíðu Umferðarstofu www.us.is/page/atvinnuumsokn.
 Með því að senda umsókn á atvinna@us.is.
 Senda skriflega umsókn á Umferðarstofu.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri umferðaröryggissviðs, s. 580-2000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex 
mánuði ef staða losnar á ný. 

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal 
félagsmanna SFR –stéttarfélag í almannaþjónustu. Árið 2012 var stofnunin í öðru sæti. Hjá 
stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og 
jákvæðni. Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að auka öryggi í umferðinni. 
Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum 
árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu us.is.

Nýtt og spennandi 
fyrirtæki óskar eftir 
að ráða í eftirtalin störf

Móðurfélag Heimkaupa er DCG, eða Dempsey & Clark Group. DCG er ráðgjafa- og fjárfestingafélag sem einbeitir 
sér að markaðssetningu á netinu, hugbúnaðarþróun og framsæknum veflausnum á sviði verslunar og þjónustu.

Heimkaup er nýtt og spennandi fyrirtæki sem 
á sér ekki hliðstæðu hér á landi. Heimkaup er 
„verslunarmiðstöð“ á netinu, þar sem viðskipta- 
vinum gefst kostur á að skoða mikið úrval af 
vörum úr ýmsum vöruflokkum á hagstæðu 
verði, ganga frá pöntunum og greiðslu 
og fá vöruna senda heim.
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Umsóknum ásamt mynd og ferilskrá skal skila á umsokn@dcg.is fyrir 22. október. 

Vöru- og innkaupastjórar þriggja sviða

     ·  Raftæki og tölvur
     ·  Snyrtivörur og fatnaður
     ·  Heimilisvörur
  

Vöru- og innkaupastjórar hafa umsjón með 
birgðahaldi og innkaupum í sínum vöruflokkum,
með tilheyrandi samskiptum við birgja.

Menntunar- og hæfniskröfur
 · Góð reynsla af vörustjórnun eða 
  sambærilegum störfum
 · Góð þekking á viðkomandi vöruflokkum
 · Hæfni í mannlegum samskiptum 
 ·   Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Framkvæmdastjóri

Framkvæmdastjóri hefur umsjón 
með og ber ábyrgð á öllum daglegum 
rekstri félagsins, fjárreiðum, 
mannahaldi og þjónustustigi.

Menntunar- og hæfniskröfur
 · Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum 
        greinum
 · Góður skilningur og reynsla af viðskiptum 
         á netinu
 · Stjórnunarreynsla æskileg en ekki skilyrði
 · Hæfni í mannlegum samskiptum  
     ·  Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Lager- og dreifingarstjóri 

Lager- og dreifingarstjóri hefur
umsjón með vörulager og dreifingu.

Menntunar- og hæfniskröfur
 · Góð reynsla af lagerstörfum og vörudreifingu 
  eða sambærilegum störfum
 · Hæfni í mannlegum samskiptum, gott viðmót 
  og rík þjónustulund
 · Góð tölvukunnátta

Afgreiðsla

Afgreiðsla í móttöku og vörusýningarsal ásamt símsvörun o.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur
 · Góð reynsla úr verslun eða öðrum 
  afgreiðslustörfum
 · Hæfni í mannlegum samskiptum, gott viðmót 
  og rík þjónustulund
 · Góð tölvu- og tungumálakunnátta

dcg.is  / Suðurlandsbraut  22  / 105 Reykjavík
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Sala og ráðgjöf til viðskiptavina

· Framsetning í verslun

· Reynsla af verslunar og/eða þjónustustörfum æskileg

· Góðir söluhæfileikar

· Áhugi og metnaður í starfi

· Rík þjónustulund

· Góð almenn tölvukunnátta

Húsgagnaverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir samviskusömum
og þjónustuliprum einstaklingi til starfa í verslun.

Um 50 - 70% starfshlutfall er að ræða. Einnig kemur til greina að ráða í fullt starf.

Sölumaður í verslun

Embætti skipulags- og byggingar-
fulltrúa Uppsveita Árnessýslu og 

Flóahrepps auglýsir eftirfarandi stöður 
lausar til umsóknar

Ritari byggingarfulltrúa:
Í starfinu felst almenn skrifstofuvinna á byggingar-
sviði við skráningu og meðferð byggingarmála. 
Viðkomandi einstaklingur þarf að vera sjálfstæður og 
skipulagður í vinnubrögðum, vera fljótur að læra og 
tilbúinn að takast á við margskonar verkefni og hafa 
góða þjónustulund. 

Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði auk hæfni 
í mannlegum samskiptum og sjálfstæði í vinnu-
brögðum. Stúdentspróf er æskilegt.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga og Félag opinberra starfs- 
manna á Suðurlandi,FOSS
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Aðstoðarmaður byggingarfulltrúa:
Aðstoðarmaður byggingarfulltrúa starfar með  
byggingarfulltrúa við alla almenna meðferð bygg-
ingarmála samkvæmt mannvirkjalögum og byggingar-
reglugerð, svo sem við yfirferð teikninga, úttektir og 
mælingar .

Hæfniskröfur eru háskólapróf á sviði byggingartækni-
fræði eða byggingarfræði og góð almenn tölvukunn-
átta. Reynsla af sambærilegum störfum og / eða við 
hönnun bygginga er æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
Íslenskra Sveitarfélaga og Kjarafélags Tæknifræðinga-
félags Íslands og Stéttarfélags verkfræðinga.
Ráðið er í starfið frá og með 1. janúar 2013.

Embætti skipulag- og byggingafulltrúa er staðsett á 
Laugarvatni og þjónar sveitarfélögunum Bláskóga-
byggð, Grímsnes- og Grafningshreppi, Hrunaman-
nahreppi, Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Flóahreppi. 

Umsóknir skulu berast embættinu að Dalbraut 12, 
840 Laugarvatni, fyrir 19. október n.k. 
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi Kjartansson 
byggingafulltrúi (helgi@sudurland.is) og Pétur Ingi 
Haraldsson skipulagsfulltrúi (petur@sudurland.is) í 
síma 486 1145 milli kl. 9 og 12 alla virka daga.

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

Lögfræðingur Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is ásamt 
upplýsingum er greina frá 
menntun og starfsreynslu.

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir lögfræðingi á skrifstofu bandalagsins í 50% 
starf. Ráðið verður í starfið til reynslu í sex mánuði með möguleika á  framlengingu. 

Starfið felst einkum í eftirfarandi þáttum:

 

Hæfniskröfur: 

www.obi.is.

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

Metnaðarfullur lagerstjóri Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. október nk.

Umsóknir óskast fylltar út 
á www.hagvangur.is.

Helstu verkefni
• Dagleg stýring og ábyrgð á lager
• Vörumóttaka 
• Afgreiðsla pantana 

Hæfniskröfur 
• Reynsla af störfum á lager með staðsetningar- 
   og strikamerkjalausn
• Reynsla af lagerstjórnun æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Samstarfshæfileikar

Fastus þjónar stofnunum og fyrirtækjum á heilbrigðissviði, veitingastöðum, 
hótelum, stóreldhúsum og mötuneytum, matvælafyrirtækjum og öðrum iðn-
fyrirtækjum. Fastus býður m.a. vandaðar innfluttar sjúkravörur og aðrar vörur 
sem tengjast rekstri heilbrigðisstofnana, rekstrarvörur tengdar veitingum og 
ýmsan sérhannaðan búnað. Nánari upplýsingar á www.fastus.is.
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www.lyfja.is

Snyrti- og förðunarfræðingar athugið
 

Við erum að leita að snyrti- og/eða 
förðunarfræðingum til að ráðleggja 
viðskiptavinum okkar við kaup á 
snyrtivörum, ýmist í hlutastarfi 
eða fullu starfi í apótekum okkar 
á höfuðborgarsvæðinu. 
 
Starfið er skemmtilegt og fjölbreytt
á líflegum vinnustöðum þar sem 
í boði eru samkeppnishæf laun, gott 
vinnuumhverfi og möguleikar á að 
þróast í starfi.
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Spegill, spegill …      

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is 
og er umsóknarfresturinn til 14. október nk.  

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og ráðið verður í 
störfin sem fyrst. Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu okkar, 
www.lyfja.is og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 
þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Við sækjumst eftir drífandi 
einstaklingum með áhuga á 
snyrtivörum, ríka þjónustulund, 
söluhæfileika, góða tölvukunnáttu 
og getu til að vinna undir álagi. 
Reynsla af verslunarstörfum er 
æskileg og reynsla af störfum í 
apóteki er kostur.  

Aðstoðarmanneskja óskast á Tannlæknastofu 

Tannlæknastofa í Reykjavík leitar eftir aðstoðarmanneskju.
Um er að ræða 60% hlutastarf, unnið er til 18 þrjá daga í viku.   
Starfið felst í að aðstoða tannlækni við stól, símsvörun og móttöku.
Starfsmaðurinn þarf að vera stundvís, reglusamur og góður í 
mannlegum samskiptum. 
Umsóknarfrestur er til 13. október.
Umsóknir sendist á tannsi20@gmail.com
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Lágfellsskóli Mosfellsbæ
Starfsmaður óskast til starfa í nemendamötuneyti skólans.
Vinnutími 08:00 – 13:00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem allra fyrst.

Upplýsingar um starfið veita Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri 
í síma 525-9200 eða 896-8230 og Ásta Steina Jónsdóttir 
deildarstjóri í síma 525-9200 eða 6920233.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu
sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Stamos.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

Fjölhæfur tölvumaður leitar að starfi
Guðjón Elías Hreinberg hefur 
starfað í forritun og upplýsinga-
tækni síðan 1993. 
Hann er nú að leita sér að fullu 
starfi, hlutastarfi eða verktaka-
stöðu. Hann hefur reynslu í 
Java, PHP, MySQL, Oracle, C#, 
MS-SQL, Linux, Windows, JavaScript, HTML, CSS og mörgu fleiru. 
Hann kenndi tölvunotkun og forritun hér heima og erlendis í 
fjölda ára. Ritað mikið af kennslubókum og síðan 2006 hefur 
hann alfarið starfað í forritun. 
Undanfarið hefur hann séð um hönnun og smíði fyrir verkferla-
kerfið „Alpha Pack“ og bókhaldskerfið Norn, hjá www.nalgun.is.
Nánari upplýsingar í síma 778-1296 eða gudjonelias@gmail.com

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

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.
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LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS AUGLÝSIR EFTIRLL
UMSÓKNUM UM STARF

Listaháskólinn auglýsir eftir umsóknum um 
starf háskólakennara í leiklist/leiklistarfræðum
með starfsheiti lektors. Auk kennslu fer háskóla-
kennarinn með fagstjórn námsbrautarinnar 
fræði og framkvæmd. Starfið felur í sér kennslu,
rannsóknir, stjórnun náms og stefnumótun.
Um er að ræða fullt starf. Ráðið er í stöðuna frá 
janúar 2013.

Hæfniskröfur:
- Meistarapróf í sviðslistum  (MA eða MFA)

- Umtalsverð reynsla verklegri og fræðilegri

kennslu í sviðslistum á háskólastigi

- Góð þekking á háskólastarfi og þróun náms 

á efstu menntastigum

- Yfirgripsmikil þekking á straumum og stefnum

í sviðslistum samtímans

- Reynsla af leikstjórn, m.a. með áherslu á sam-

settar aðferðir (devised)

Nánari upplýsingar um starfið, hæfniskröfur,
ráðningarferli og reglur um veitingu akademískra
starfa við LHÍ er að finna á heimasíðu 
Listaháskólans www.lhi.is

Umsóknir skulu stílaðar á rektor og skal skila

þeim ásamt fylgigögnum til Listaháskóla Íslands, 

Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar en 

föstudaginn 2. nóvember.

HÁSKÓLAKENNARA
Í LEIKLIST/
LEIKLISTARFRÆÐUM

NÓATÚN 
ÓSKAR EFTIR
KJÖTSTJÓRA

Við gerum meira fyrir þig

HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST
SÆKI UM Á WWW.NOATUN.IS

Laus er til umsóknar staða framkvæmdastjóra lækninga á Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  Um er að ræða 100% stöðu 
sem skiptist í 50% starf við stjórnun og 50% klínískt starf.  Staðan veitist frá 1. janúar 2013 eða eftir nánara samkomulagi.
Framkvæmdastjóri lækninga heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn.  Hann ber faglega-, fjárhagslega- og starfsmannaábyrgð í  
samræmi við gildandi stjórnskipulag og ákvæði laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu.

Hæfniskröfur
• Íslenskt sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum
• Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi

Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, vísindavinnu og reynslu af stjórnunarstörfum.
Umsóknarfrestur er til 20. október 2012.
Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá Landlæknisembættinu.
Umsókn skal skilað á sérstöku eyðublaði, sem aðgengilegt er á vef Landlæknis, til Birgis Gunnarssonar forstjóra Reykjalundar sem einnig 
veitir nánari upplýsingar um starfið – birgir@reykjalundur.is – sími: 585-2140

Framkvæmdastjóri lækninga

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“.
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Helstu verkefni:
Vöruþróun
Framleiðsla á tilbúnum réttum
Samskipti við birgja
Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun starfsfólks

Öflugt fyrirtæki á matvælamarkaði 
óskar eftir starfsmanni í rekstur á 
framleiðslueldhúsi.

Menntunarkröfur:
Matreiðslumaður, kjötiðnaðarmaður eða reynsla af sambærilegu 
starfi. Umsóknarfrestur er til 15. október og umsóknir óskast 
sendar á netfangið framleidslueldhus@gmail.com.

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
sölufulltrúa í fullt starf. Um er að ræða sölu- og 
kynningastarf fyrir verk sem fyrirtækið gefur út.

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af ýmis 
konar ritum.

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið  box@frett.is  
fyrir 12. október. nk.

Tanntæknir - aðstoðarmaður tannlæknis
Tanntæknir eða reyndur aðstoðarmaður tannlæknis óskast í 80-100% starf 
miðsvæðis í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi hafi unnið á tannréttinga-
stofu. Á stofunni starfa 20 manns, tannlæknar, sérfræðingar, aðstoðarfólk 
og tannsmiðir. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fjlótlega. Umsóknir 
berist Fréttablaðinu merkt ,,Fallegt bros“ á box@frett.is

Getum bætt við okkur 2-3 löggiltum 
fasteignasölum eða sölufulltrúum.

Við leitum að jákvæðum, sjálfstæðum, árangurs-
drifnum einstaklingum í fullt starf til að sinna fjörugum 

fasteignamarkaði.

Menntun og hæfniskröfur.
Brennandi áhugi og farsæl reynsla af sölu og þjónustu

Keppnisskap og metnaður til að ná árangri
Hæfni í mannlegum samskiptum

Rík þjónustulund og nákvæmni í vinnubrögðum

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.:

Laust starf við 5 ára deild í 
Hvaleyrarskóla

Hvaleyrarskóli auglýsir eftir leikskólakennara til starfa með 
deildarstjóra  í fimm ára deild sem starfrækt er í skólanum 
skólaárið 2012-2013.

Kennt er  samkvæmt aðalnámskrá leikskólans og aðalnáms-
krá yngsta stigs grunnskóla en lögð er sérstök áhersla á 
skapandi starf og tengsl við fyrstu bekki grunnskólans. Laun 
greiðast samkvæmt kjarasamningi FL fyrir leikskólakennara. 
  
Nánari upplýsingar veita Helgi Arnarson, skólastjóri í síma 
664-5893, netfang: helgi@hvaleyrarskoli.is og Marsibil 
Ólafsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 664-5869, netfang: 
marsibil@hvaleyrarskoli.is. 

sími: 511 1144
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Bifreiðaútboð, flokkabifreiðar, pallbifreiðar og 

smærri sendibifreiðar, EES útboð nr. 12929.
• Reglubundið viðhald loftræsikerfa – Hverfi 1, 2 

og 3, útboð nr. 12925.
• Reglubundið viðhald loftræsikerfa – Hverfi 4 og 

5, útboð nr. 12926.
• Reglubundið viðhald loftræsikerfa – Hverfi 6 og 

7, útboð nr. 12927.
• Reglubundið viðhald loftræsikerfa – Hverfi 8, 9 

og 10, útboð nr. 12928.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
ÚTBOÐ 15331 - EGILSTAÐAFLUGVÖLLUR 

– FRÁVEITULÖGN FRÁ FLUGSTÖÐ 
 
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf óskar eftir tilboðum í verkið: 
Egilstaðaflugvöllur – Fráveitulögn frá flugstöð. 

Verkið felst í að leggja fráveitulögn fyrir skólp frá flugstöð við 
Egilsstaðaflugvöll að hreinsivirki við Melshorn og koma niður 
dælubrunni. Samhliða lagningu fráveitulagnar eru lögð  
ídráttarrör. 
Helstu verkþættir eru: 
• Grafið/plægt fyrir lögnum 670 m 
• Söndun og fylling í lagnaskurði 670 m 
• Dælubrunnur 1 stk 
• Fráveitulagnir 640 m 
• Ídráttarrör 1000 m 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem eru  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is). Kynningar-
fundur verður  11. október, kl. 14:00. Skila skal tilboðum til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða 
opnuð 23. október 2012 , kl. 14 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska. 

F.h. Strætó bs. er óskað eftir tilboðum frá verk-
tökum í akstur almenningsvagna fyrir Samband 
sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjasýslum (Eyþing): 
Akureyri – Egilsstaðir. 
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. frá 
15. október 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Tilboðum skal skila eigi síðar en: 

Kl. 11:00 þann 23. nóvember 2012 til  Eyþings 
- Sambands sveitarfélaga í Eyjarfirði og Þingeyjar-
sýslum, Strandgötu 29, 600 Akureyri.

12924

Innkaupadeild

Kokkar-Smörrebrödsjómfrúr.

Sameining/hagræðing !

Til sölu er glæsilegur fjölskyldu- veitingastaður, vel búinn tækjum 
með stöðuga sölu, þar sem kjörið er að bæta inn mömmumat í 
hádeginu, eða aðstöðu fyrir smurbrauðstofu/veisluþjónustu.
Skipti á íbúð eða  sumarhúsi kemur til greina.

Upplýsingar veitir Magnús í 775 7144.

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

KJÖREIGN KYNNIR HÚSNÆÐI (VERSLUNAR- ÍBÚÐARHÚSNÆÐI) Á JARÐHÆÐ
Í NÝLEGU HÚSI VIÐ SKÓLAVÖRÐUSTÍG, REYKJAVÍK. Húsnæðið er skráð sem
þrjár einingar, allar samliggjandi og er húsnæðið nýtt í dag sem stúdíóíbúð og 
verslunarrými. Verslunarrýmið var áður verslun og stúdíóíbúð. Sérinngangar. 
Stórir gluggar. Góð bílastæði við húsið. Verð 22.5 millj.  Uppl. í síma 896-4013 
Dan og 896-4090 Ólafur

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR

v

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Höfum til sölu þetta glæsilega einbýlishús sem er á fallegum útsýnisstað í 
Laugarásnum í Reykjavík. Húsið er tvær hæðir (pallaskipt) auk 60 fm. bílskúrs, 
samtals tæpir 300 fm. Eignin skiptist m.a. í fallegar saml. stofur, fimm herbergi, 
eldhús, baðherb., þrjár snyrtingar o.fl. Mjög fallegur, stór garður. 
Verð 115,0 millj. Vandað hús á frábærum stað. 

LAUGARÁSVEGUR



Allt sem þú þarft...Allt sem þú þarft

Yfirburðir 
Fréttablaðsins 
staðfestir!

Auglýsing í 
Fréttablaðinu 
nær til yfir 

92% 
lesenda
blaðanna

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Lesa bara
Fréttablaðið

64% 8%

28%

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað 
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila 
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup 
sýnir ótvírætt.

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012. 



Brynjólfur

820-8080

Tröllakór 6
200 Kópavogur

4777777

Haukur Halldórsson

Verð: 24900000



6. október 2012  LAUGARDAGUR20

- með þér alla leið -  

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Hólahjalli –Kópavogi
Einbýlishús á frábærum útsýnisstað

Stórglæsilegt 355,3  fm. einbýlis-
hús að meðtöldum 45,3 fm. 
bílskúr á frábærum útsýnisstað við 
opið svæði í suðurhlíðum Kópa-
vogs. Húsið er allt hið vandaðasta 
að innan og utan og í mjög góðu 
ásigkomulagi. Lóðin er glæsileg 
með miklum veröndum með góðri 
lýsingu og fallegum gróðri, en þó 
viðhaldslítillil. Mjög mikil lofthæð 
er í hluta hússins, t.d. allt að 6 
metra lofthæð í stofum. Möguleiki 
á aukaíbúð með sér inngangi á 
jarðhæð hússins.

Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

TIL SÖLU 

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

Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað hægt er

að gera, það kostar ekki krónu.

Vantar þig reyndan
sölumann sem setur

kraft í söluna?

Páll Guðmunds
861 9300
pallb@remax.is

Þórarinn Jónsson

5107900
Lögg. fast. hdl.

Lind

Gnitaheiði 10
200 Kópavogur
Glæsilegt raðhús á útsýnisstað

Stærð: 174 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Fasteignamat: 39.250.000
Bílskúr: Já

Verð: 43.900.000
RE/MAX Senter glæsilegt raðhús (149 fm) með bílskúr (25 fm) í suðurhlíðum Kópavogs. Á aðalhæð er
fallegt, opið eldhús, gestasnryting, stofa með miklu útsýni og svölum til suðurs. Í risi er opið rými, nýtt
sem sjónvarspherbergi en býður upp á ýmsa möguleika, skápar undir súð. Á nerði hæð eru 3 góð
herbergi, baðherbergi, þvottahús með útgengi út í garð og lítilli geymslu. Bílskúr með heitu/köldu vatni.
Allar frekari upplýsingar vietir Þóra í S. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18.00-18.30

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

4144700

7772882

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

TIL SÖLU
Til sölu 17 nýbyggð  

glæsileg raðhús
í 43 íbúða kjarna

á góðum stað
í  Hveragerði.  

Upplýsingar í síma 527 3060
og á fastengi@fastengi.is

Húsin eru á bilinu 97 – 123 m² eða samtals 1.800 m². Hlutdeild 

í 200 m² sameiginlegu þjónustuhúsi fylgir. Bílgeymsla er undir 

húsinu. Húsin sem öll eru á einni hæð eru glæsileg og fullbúin. 

Lóð er frágengin. Óskað er eftir tilboði í heildareignina.



LÓÐIR VIÐ DUGGUVOG OG SÚÐARVOG

Hagasmára 1
201 Kópavogur
Sími 512 8900
reginn@reginn.is

VERKTAKAR - FJÁRFESTAR - ÞRÓUNARFÉLÖG
TÆKIFÆRI TIL ÞRÓUNAR OG UPPBYGGINGAR

Spennandi tækifæri
Auglýst er eftir áhugasömum aðilum sem vilja taka þátt í  þróun og 
uppbyggingu á lóðum við Dugguvog og Súðarvog í Reykjavík. 
Lóðirnar og fasteignir eru í eigu Regins ÞR1 ehf. og er félagið allt til sölu. 
Um er að ræða 8 lóðir á svæði við Dugguvog og Súðarvog. 
Þær eru alls tæplega 53 þús. m² að stærð og mannvirki á þeim eru samtals um 
27 þús. m² sem er að mestu í útleigu. Reginn ÞR1 ehf. er í umsýslu Regins hf.

Möguleikar til uppbyggingar
Svæðið er spennandi kostur til uppbyggingar og þróunar nýrrar byggðar.
Drög að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 gerir ráð fyrir að svæðið verði 
tekið til frekari þróunar og byggt upp með blandaðri byggð íbúða og þjónustu. 
Svæðið er einstaklega vel staðsett á höfuðborgarsvæðinu og nýtur góðs af 
nálægð við gróið íbúðahverfi í Vogunum og þeirri þjónustu sem þar er að finna.
Fjallasýn, nálægð við náttúruminjar og sjóinn einkenna svæðið. 
Tækifæri eru til að skapa aðlaðandi og spennandi nýtt borgarumhverfi í beinum 
tengslum við útivistarsvæði í Elliðaárdal.

Val á kaupendum 
Kaupendur verða valdir í opnu ferli og að loknu tilboðsferli fara fram 
viðræður um sölu á félaginu.

Kynningargögn er hægt að nálgast frá og með þriðjudeginum 9. október 
2012  með því að senda beiðni á netfangið vogabyggd@lex.is 

Tilboðum skal skilað til LEX Borgartúni 26, 105 Reykjavík 
eigi síðar en kl. 14:00 þriðjudaginn 30. október 2012. 



Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Lárus
Sölustjóri

823-5050

Sölvi
Sölufultrúi

618-0064

Bjarnheiður
Sölufulltrúi

666-0060

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Rósa M. 
Sölufulltrúi

893-7969

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Albert
Fasteignasali

821-0626
Sölufulltrúi

770-4040

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Laufey, hdl. 
Fasteignasali

695-8730

Heimir 
Sölufulltrúii

822-3600

Höfuðborg
Fasteignamiðlun

“Seljum eignina þína
inna 60 daga”

Ef ekki færð þú 50% afslátt af umsaminni söluþóknun

Leitum að eignum í
okkar

Hringdu í 414-4488 
ef þú vilt vita meira.

 101 RVK
nei1m2

42

Sérstaklega kósý íbúð á frábærum stað 
á Frakkastíg. Um er að ræða risíbúð með 
sérinngangi. Húsið var tekið í gegn 2006.
Frábær eign í hjarta bæjarins. 

Laus við kaupsamning!

OOOOOOOpið húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúús

Opið hús

 113 RVK
bílsk.1m2

222

Mjög vel staðsett og glæsilega
innréttað parhús á tveimur hæðum. Stór 
sólpallur til suðurs. Axis innréttingar, lýsing 
frá Lumex, hurðir og parket frá Agli Árnasyni.

p g ý g

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Opið hús mán 8. okt 17:00 - 17:30

 110 RVK
bílsk0m2

149

148,9 fm iðnaðarbil á Bíldshöfða 18.  
Möguleiki á að kaupa samliggjandi bil 
sem er skráð 175,5 fm. Fínt aðgengi og 
ágætis bílaplan tilheyrir eigninni.  

Laust við kaupsamning !

 220
bílag2m2

121

hæð í lyftuhúsi. fyrir 50 ára og eldri.
Vandaðar innréttingar, granít borðplötur 
og  tveggja stafa parket úr rauðeik. 
Vandað í alla staði.
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

50 ára og eldri

 220 HFJ
nei3m2

101

Falleg og björt 4ra herb. endaíbúð að 

upp í kæmi til greina. Stór sólpallur í 
 

Nánari uppl. veitir Rósa 893-7969

Snyrtileg og vel skipulögð íbúð

 112 RVK
nei3m2

106

Vel skipulögð 4ra herbergja 104,6 fm íbúð á 3. hæð, efstu með sérinngangi í fjölbýli. 
 

Góð eign þar sem stutt er í skóla, spöngina, útivist og alla þjónustu.
Áhvílandi lán 25,6 - 107 þúsund kr. afb. á mánuði. 

Nánari uppl. veitir Sölvi 618-0064

Opið hús sunnudaginn 7. okt 15:00 - 15:30

Oppppppppppppppppppppppppppppppp ððð hhhhhhhhhhhhhhhhhhhúússssssssssss

Opið hús

OOOOppppppppp ð hhhhhhhhhúússs

Opið hús

 200 KÓP
bílsk3m2

178

Sérlega fallegt og vandað parhús með 
 

mikið endurnýjuð og og vönduð í alla 

Nánari uppl. veitir Heiða 666-0060

Opið hús mán 8. okt 18:00 - 18:30

Opp ððð hhhhhhhúúúússsssssssssssssssssss

Opið hús

 200 KÓP
nei1m2

54

 
íbúð á jarðhæð með útgangi úr stofu í sér 
garð sem vísar til suðurs. Stutt í verslun og 
almenna þjónustu. Tilvalin fyrstu kaup. 
Nánari uppl. veitir Ágúst Daði 770-2277

Opið hús sun 7.okt . 15:00 - 15:30

OOp ð húss

Opið hús

 105 RVK
bílag3m2

165

 Sérlega vönduð og vel skipulögð 156,5fm 
íbúð á fjórðu hæð í þessu vinsæla fjölbýli 
ásamt stæði í bílageymslu. 8,2fm geymsla 
Glæsilegt útsýni af 
Nánari uppl. veitir Heimir 822-3600

Opið hús sun 7.0kt 17:00 - 17:30

 113 RVK
31,33m2

224

 Vandaðar eikarinnréttingar, granít á borðum, vönduð tæki.
Vandaðar hurðar úr eik frá með fúgulistum og felliþröskuldum.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús sunnudaginn 7. okt 16:00 - 16:30

Oppp ðððð hhúúúúúúúúúúúúúúúúss

Opið hús

 112 RVK
46 fm5m2

269

 5 svefnherbergi, vandaðar innréttingar, 2 baðherbergi.
 Möguleiki á að útbúa sér 3ja herbergja íbúð á jarðhæð.

 1000 fm vel gróinn lóð með holtagrjóti og berjalyngi.
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús sunnudaginn 7. okt 17:00 - 17:30

Opppp ðð hhúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúússssssssssssssssssssssssss

Opið hús

 210 GBR
tvöfaldur4m2

300

 

það eru sirka 70 fm óskráðir , það rými er notað í dag sem tómstundarherbergi/bíósalur 
og skrifstofa. Bilskúrinn er 48,4 fm og er góð lofthæð í skúrnum.

Möguleg skipti á dýrari/ódýrari eign koma til greina

47,9

53,9

38,5

54,9

21,9

27,8

55,0

74,9
16,9

20,7

23,5

13,5



Höfuðborg
Fasteignamiðlun

Vantar eignir fyrir ákveðna kaupendur
 
 Verð allt að 30 milljónir
 Rað eða parhús á einni hæð í Grafarvogi með bílskúr 
 Verð allt að 45 milljónir
 Einbýli í Grafarvogi með tveimur íbúðum og bílskúr.  
 Verð að 58 millj
 4ra herbergja íbúð eða hæð í 104 Rvík bílskúr kostur 
 verð að 38 millj.
 5 herberja rað -eða parhús í 201 eða 202 kópavogi 
 verð allt að 62 millj.     
 Einbýli á Seltjarnarnesi með góðum bílskúr og stóru bílastæði í skiptum 
      fyrir góða 4ra herbergja íbúð á Álagranda.

 Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

110 RVK

15 Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir auk stæðis í bílageymslu í Norðlingaholti !
Um er að ræða glæsilegar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir í Hestavaði 1-3 í Norðlingaholtinu með 
stæði í bílageymlu. Stærðir frá 117 fm  - 202 fm. Verið er að leggja lokahönd á húsið og mun lokaúttekt 
hafa farið fram í desember 2012. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar, með gólfefnum.

Verð frá 27.900.000  Allt að 90% fjármögnun í boði! Uppl. í síma 823-5050
Opið hús laugardaginn 6. okt milli 15:30 - 16:30 !

Opið hús

OOpið hús

Íbúð 101 - 4ra herbergja - 133,3 fm - Verð 33.900.000 
Íbúð 102 - 3ja herbergja - 118,0 fm - Verð 27.900.000
Íbúð 103 - 4ra herbergja - 124,1 fm - Verð 29.900.000 
Íbúð 201 - 4ra herbergja - 136,0 fm - Verð 33.900.000 
Íbúð 202 - 3ja herbergja - 119,9 fm - Verð 27.900.000
Íbúð 203 - 4ra herbergja - 124,6 fm - Verð 29.900.000
Íbúð 301 - 4ra herbergja - 197,9 fm - Seld
Íbúð 302 - 4ra herbergja - 124,1 fm - Verð 43.900.000

Íbúð 104 - 4ra herbergja - 124,9 fm - Verð 29.900.000 
Íbúð 105 - 3ja herbergja - 117,6 fm - Verð 27.900.000 
Íbúð 106 - 4ra herbergja - 134,1 fm - Verð 33.900.000 
Íbúð 204 - 4ra herbergja - 124,6 fm - Verð 29.900.000 
Íbúð 205 - 3ja herbergja - 117,3 fm - Verð 27.900.000 
Íbúð 206 - 4ra herbergja - 133,4 fm - Verð 33.900.000 
Íbúð 303 - 4ra herbergja - 202,0 fm - Seld

 105 RVK
nei3m2

86

Þessi fjögurra herbergja 86fm í kjallara er 
seld. Er með kaupendur á skrá sem leita 
af sambærilegum eignum á þessu svæði.

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Seld !
 101 RVK

nei4m2

104

seld. Er með kaupendur á skrá sem leita af 
sambærilegum eignum á þessu svæði

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Seld !



TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

MAGNAÐUR MÁNUÐUR
PRESSA HEFST 14. OKTÓBER
Ný og æsispennandi þáttaröð um blaðakonuna Láru sem má hafa sig alla við þegar störf hennar 
og fjölskyldulíf fléttast óvænt saman. Undirheimar Reykjavíkur ólga af kynþáttahatri og ofbeldi. 
Edduverðlaunin 2012. Fylgstu með frá byrjun.

NEYÐARLÍNAN
NÝTT ÍSLENSKT
11. OKTÓBER

HOMELAND
6 EMMY-VERÐLAUN 
7. OKTÓBER

REVOLUTION 
HEIMUR ÁN RAFMAGNS 
4. OKTÓBER

TOUCH
MEÐ KIEFER SUTHERLAND
24. OKTÓBER

THE NEWSROOM 
FRÁ HBO
8. OKTÓBER

MODERN FAMILY
5 EMMY-VERÐLAUN
16. OKTÓBER

CHUCK
SNÝR AFTUR
16. OKTÓBER

NEW GIRL
SPRENGHLÆGILEG
24. OKTÓBER

a Láru sem má hafa sig alla við þegar störf hennar 
mar Reykjavíkur ólga af kynþáttahatri og ofbeldi. 

GREY’S ANATOMY
HEFST MIÐVIKUDAGINN 3. OKTÓBER
Loksins er komið að því. Komdu þér vel fyrir með uppáhaldsþættinum 
þínum. Slakaðu á og gerðu ráðstafanir til að ekkert trufli þessa upplifun 
en … ekkert getur búið þig undir það sem gerist næst. 

ALLT ÞETTA FYRIR 254 KR. Á DAG

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ 
STÖÐ 2 OG STÓRAUKIÐ NETFRELSI


