atvinna
UMSJÓNARMAÐUR
Á VERKSTÆÐI
Listaháskóli Íslands auglýsir eftir umsóknum
um starf umsjónarmanns á verkstæði. Um er
að ræða 50% starf á verkstæðum hönnunarog arkitektúrdeildar og myndlistardeildar.
Verkstæðin eru staðsett í húsnæði deildanna
í Laugarnesi og Þverholti.
Starfið felur í sér umsjón og viðhald tækja,
kennslu og aðstoð við nemendur og kennara.
Menntun og hæfniskröfur:
- Menntun í hönnun, listum eða iðngrein
sem nýtist í starﬁ.
- Kunnátta á tré- og málmsmíðavélar.
- Reynsla af sambærilegu starﬁ og áhugi
á hönnun og myndlist.
- Hæfni til að miðla kunnáttu sinni.

Leitað er að fjölhæfum einstaklingi sem er lipur
í samskiptum og á auðvelt með að starfa með
öðrum. Starfið krefst þess að viðkomandi geti starfað sjálfstætt, tekið frumkvæði en jafnframt verið
opinn fyrir ólíkum leiðum í úrlausn verkefna.
Gert er ráð fyrir að ráðningin taki gildi í janúar
2013. Upplýsingar um starfið veitir forstöðumaður verkstæða, Jóhann Torfason, joi@lhi.is
eða í síma 864 9822.
Umsókn skal fylgja yﬁrlit um námsferil og störf
umsækjanda, afrit af prófskírteinum, ásamt nöfnum
og símanúmerum tveggja meðmælenda. Umsókn
skal skila ásamt fylgigögnum á háskólaskrifstofu
Listaháskóla Íslands, Þverholti 11, 105 Reykjavík,
eigi síðar en mánudaginn 10. desember.

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

FORSETI VIÐSKIPTADEILDAR
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að taka
þátt í áframhaldandi uppbyggingu öflugrar viðskiptadeildar. Deildarforseti ber ábyrgð á
rekstri deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir undir rektor og
situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.
LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
r Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.
r Doktorspróf á sviði viðskiptafræði eða skyldra greina.
r Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
r Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
r Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.
r Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.
Innan viðskiptadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í viðskiptafræði og sálfræði. Boðið er upp á nám á
BSc, MSc og PhD stigi. Deildin er sú eina sem hefur alþjóðlegar gæðavottanir á viðskiptanámi á Íslandi og er
í fremstu röð í rannsóknum. Um 800 nemendur stunda nám við deildina og eru fastir starfsmenn tæplega
40 talsins.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@hr.is), sími 599 6200.
Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík, skrifstofu rektors, á netfangið appl@ru.is, fyrir 31. janúar
2013. Fylgigögn má senda til Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“.
Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi.
Akademískar deildir skólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild.
Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð
er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu.
Nemendur háskólans eru um 3200 í fjórum deildum og starfa rúmlega 200 fastir starfsmenn við skólann auk
fjölda stundakennara.

www.hr.is
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Leikskólakennarar
Við leitum að leikskólakennara til að vinna með okkur í
viðbótarkennsluteymi Aðalþings

Viðbótarkennsluteymi

1. desember 2012 LAUGARDAGUR

Hæfniskröfur:
- Starfsréttindi leikskólakennara.
- Áhugi á að starfa í anda Reggio Emilia
eða að kynnast slíkum starfsháttum og
efla sig í starfi.
- Góðir samskiptahæfileikar og glaðlyndi.
- Metnaður til að efla leikskólastarf á Íslandi
og bæta aðstæður kennara.

starfar að því sem almennt er nefnt sérkennsla í leikskólum. Teymið er skipað þremur
leikskólakennurum en við viljum fá þann fjórða til starfa með okkur sem fyrst.
Þetta getur verið heppilegt starf fyrir þá leikskólakennara sem hafa áhuga á að feta sig inn á braut
svokallaðrar sérkennslu og jafnvel þá sem huga á framhaldsnám í sérkennslufræðum, því skipulögð
og skýr teymisvinna skilar sér í faglegum vinnubrögðum og stöðugu endurmati og samræðu.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamning okkar við Félag leikskólakennara og eru sambærileg launum
deildarstjóra í leikskólum sveitarfélaganna.

Við viljum einnig fjölga í leikskólakennarahópnum. Vilt þú vinna með öðrum
fagmönnum á deildarstjórakjörum?

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING
Umsóknarfrestur er til 15. desember. Nánari
upplýsingar eru á www.adalthing.is
Áhugasamir eru hvattir til að hafa samband
við Hörð Svavarsson skólastjóra í
síma 515 0930 eða á netfangið
hordur@adalthing.is

LAUGARDAGUR 1. desember 2012
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Frá stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd Alþingis
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis gefur þeim
sem þess óska kost á að senda skriflegar athugasemdir
við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingar á
stjórnarskrá Íslands.
Nefndin veitir viðtöku umsögnum og erindum frá
félögum, samtökum og einstaklingum á netfangið
stjornskipun@althingi.is. Umsagnir og erindi þurfa að
berast nefndinni fyrir 13. desember nk.
Eldri umsagnir um skýrslu forsætisnefndar um
tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá
Íslands sem voru til meðferðar á síðasta löggjafarþingi
liggja einnig til grundvallar við vinnu nefndarinnar við
frumvarpið.
Frumvarpið er að finna á vefslóðinni:
www.althingi.is/s510/
Eldri umsagnir er að finna á vefslóðinni:
www.althingi.is/e3/
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis
Skrifstofa Alþingis – nefndasvið
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

SÉRFRÆÐINGUR Í
SAMKEPPNISMÁLUM
S    
Skjalastjóri Mosfellsbæjar
Það er hlutverk regluvörslu Arion banka að stuðla að góðum viðskiptaháttum og að starfsemi bankans sé í samræmi við lög og reglur.
Regluvarsla sinnir hlutverki sínu með reglubundnu eftirliti, ásamt því
að veita fræðslu og ráðgjöf til stjórnenda og starfsmanna.

Helstu verkefni
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Nánari upplýsingar veitir Hákon Már Pétursson regluvörður,
sími 444 6209, hakon.petursson@arionbanki.is.

Laust er til umsóknar starf skjalastjóra á bæjarskrifstofu
Mosfellsbæjar.
Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar er staðsett í Kjarna að Þverholti 2
og þar starfa að jafnaði um 40 manns. Bæjarskrifstofan býður
upp á hvetjandi starfsumhverﬁ og setur sér það markmið að vera
eftirsóknarverður og aðlaðandi vinnustaður þar sem atvinna og
fjölskylduábyrgð fara vel saman.
Skjalastjóri gegnir lykilhlutverki í stefnumótun og eftirfylgni með
skjalastjórnun Mosfellsbæjar og ber ábyrgð á því að farið sé að
gildandi lögum og reglum um skjalavistun opinberra aðila og
sveitarfélaga.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón og eftirlit á skráningu, meðhöndlun og vörslu skjala hjá
Mosfellsbæ
• Umsjón með skjalasöfnum allra sviða bæjarins
• Kerﬁsstjórn skjalavörslukerﬁs. Eftirlit, viðhald og þróun á
verkhlutum þess
• Umsjón með Íbúagátt Mosfellsbæjar, þátttaka í þróun hennar og
aðstoð við innri og ytri notendur
• Fræðsla og ráðgjöf um skjalamál og notkun skjalavörslukerﬁs til
starfsmanna og stofnana
• Viðhald og mótun á verklagsreglum um meðferð og vistun skjala
Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði
• Reynsla af sambærilegu starﬁ æskileg
• Reynsla af notkun rafrænna skjalavistunarkerfa er æskileg
• Mjög góð alhliða tölvukunnátta er skilyrði
• Viðkomandi þarf að búa yﬁr framúrskarandi samskiptahæfni
ásamt því að vera samviskusamur og nákvæmur í vinnubrögðum
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2012.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2012.
ßÖÖß×ÞÜŴØËƒÓÏÜÒÏÓÞÓƒÙÑŊÖÖß×ß×ÝŇÕØß×àÏÜƒßÜÝàËÜËƒƓÏÑËÜ
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsækjendur sæki um
ÝÞËÜʨƒåàÏÐÌËØÕËØÝ˜ááá˛ËÜÓÙØÌËØÕÓ˛ÓÝ˹ÝÞËÜÐ

Umsókn ásamt ferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í
starﬁð skal send á netfangið sigriduri@mos.is.
Upplýsingar um starﬁð veita Óskar Þór Þráinsson skjalastjóri og
Sigríður Indriðadóttir mannauðsstjóri í síma 5256700.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starﬁð.
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Óskum eftir
fólki á uppleið

Liðtækir, liðugir og liðlegir ﬂugliðar óskast
Við ætlum að ráða nokkra hressa ﬂugliða til sumarstarfa hjá WOW air.
Áhugasamir þurfa að vera fæddir eigi síðar en árið 1991 (mega sem
sagt ekki vera yngri en Nevermind með Nirvana) og þurfa að hafa
lokið stúdentspróﬁ með stæl.
Íslensku-, ensku- og dönskukunnáttu er kraﬁst, ásamt partýfæru
valdi á þýskri eða franskri tungu. Öll önnur tungumál að sjálfsögðu
vel þegin líka.

Vilt þú slást í hópinn?
Ekki hika við að senda umsókn
á ﬂy@wow.is fyrir 14. desember.

Brennandi þjónustulund, bullandi ævintýraþrá og lipurð í samskiptum eru bráðnauðsynlegir eiginleikar, auk hæﬁleikans til að njóta
lífsins og hafa gaman af því að fara ítrekað upp í loft og aftur niður.

Höfðatún 12

105 Reykjavík

590 3000

www.wow.is

wow@wow.is

1. desember 2012 LAUGARDAGUR

| ATVINNA |

Securitas óskar
etir raĈąaąarai
Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með um 450
starfsmenn. Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á
að veita frábæra þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land
en höfuðstöðvarnar eru í Skeifunni 8 í Reykjavík.

ilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverĈĭ  tæknisviði Securitas starfar fjöldi
tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna óskum við eftir rafvirkja eða
rafeindavirkja til starfa.
§iskrÛurĨ
· Sveinspróf í rafvirkjun eða rafeindavirkjun
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Þjónustulund
· Almenn tölvukunnátta

1iWW~UXVWRID6XæDXVWXUODQGV
1iWW~UXVWRID6XêDXVWXUODQGVDXJOìVLUVWDUI
IRUVW|êXPDQQVODXVWWLOXPVyNQDU
6WRIDQHUVWDêVHWWi+|IQt+RUQDÀUêLRJVWDUIVVY êLêQ U\ÀU
6YHLWDUIpODJLê+RUQDIM|UêRJ6NDIWiUKUHSS6WRIDQPXQKHIMD
IRUPOHJD VW|UI îDQQ  MDQ~DU  6DPNY PW O|JXP VNDO
IRUVW|êXPDêXU 1iWW~UXVWRIX KDID KiVNyODSUyI t QiWW~UXIU êL
HêDîHNNLQJXVHPPHWDPiWLOMDIQVYLêîDê+DQQHUtI\ULUVYDUL
I\ULUVWRIXQDtKHLOGRJVWMyUQDUGDJOHJXPUHNVWULKHQQDU

ánari ulýsingar um starĈð veitir ristín ögg Höskuldsdóttir, fulltrúi
á starfsmannasviði. StarĈð hentar jafnt báðum kynjum.

*HUêDU HUX NU|IXU XP Dê XPV NMDQGL KDÀ IDJOHJD
îHNNLQJX i YLêIDQJVHIQXP 1iWW~UXVWRIXQQDU VV M|NOXP
ORIWVODJVEUH\WLQJXP HOGYLUNQL RJ QiWW~UXYHUQGDUVY êXP
$XN îHVV îDUI XPV NMDQGL Dê KDID JyêD îHNNLQJX i QiWW~UX
6XêDXVWXUODQGV

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og
að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
sókarrestur er ti  eą ūĩ eseer ŤŢţŤĩ
Securitas er
rirarrirt§ki

 ŤŢţŤ

www.securitas.is

ÍSLENSKA SIA.IS SEC 62104 11.2012
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8PV NMDQGLVNDOKDIDIRU\VWXVNLSXODJVRJ
VDPVNLSWDK ÀOHLNDRJiKXJDiXSSE\JJLQJDURJ
îUyXQDUVWDUÀ-DIQIUDPWVNDOXPV NMDQGLKDIDJRWWYDOG\ÀU
tVOHQVNXRJDêPLQQVWDNRVWLHLQX|êUXWXQJXPiOL
8PVyNQXPiVDPWIHULOVNUiVNDOVHQGDt5iêK~V+RUQDIMDUêDU
PHUNWÅIRUVW|êXPDêXU1iWW~UXVWRIX6XêDXVWXUODQGV´
+DIQDUEUDXW+|IQHêDiKHLPDVtêXE MDULQV
KRUQDIMRUGXULVXQGLUODXVVW|UII\ULUGHVHPEHU
1iQDULXSSOìVLQJDUYHLWLU+MDOWLíyU9LJQLVVRQE MDUVWMyUL
+RUQDIMDUêDUtVtPDHêDiQHWIDQJLê
KMDOWLYL#KRUQDIMRUGXULV

sími: 511 1144

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

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

Finance Officer

JOB REFERENCE: 14/12
Start date: Spring 2013,
or as soon as possible
Deadline for application:
16 December 2012
Interviews: January 2013
Application must be filled in and
sent online at the following address:
https://jobs.eftasurv.int
EFTA Surveillance Authority webpage:
www.eftasurv.int

Role description:

Essential Skills:

The successful applicant will be
responsible for the ﬁnancial and
accounting operations of the Organisation and report to the Director of
Administration. S/he will be working
hands-on with budgets, accounting,
payments, voucher handling, travel
claims, payroll and any other related
control activities.
The successful candidate will also
assist the Director of Administration in
matters relating to the interpretation
and execution of the Authority’s
Financial and Staff Regulations and
Rules. The position will require direct
contact with the Authority’s College
and all staff members, national
administrations in Belgium and the
EFTA States, external providers and
auditors.
The ﬁeld of responsibility may be
adapted according to the qualiﬁcations of the incumbent and the needs
of the Authority.

l

Higher education within finance,
accounting, business administration, or equivalent.

l

At least 5 years relevant work experience in a similar post from private or
public sector.

l

Ability to work independently and in
teams, with an eye for detail and
excellent analytical skills.

l

Personality, service attitude and reliability to match the wide scope of the
position.

l

Ability to communicate effectively,
orally and in writing.

l

Excellent command of written and
spoken English (the working language of the Authority).

l

Good computer literacy is essential,
in particular good command of Excel
and experience with accounting software.

Ideal Skills:
l

Knowledge of, and experience in
using, Microsoft Dynamics AX.

l

Knowledge of any of the languages of
the EFTA States (Icelandic, Norwegian, German) and/or host country
(French or Dutch).

Performance Indicators:
Subject matter knowledge, analytical
skills and problem solving, quality and
result orientation, compliance with
internal rules, processes and instructions, autonomy, motivation to work,
personal efficiency and initiative.

Conditions:
The position is placed at grade A4 of the
salary scale, starting at € 83.386,68
per year. Depending on, inter alia, family status, allowances and benefits
apply. Favorable tax conditions apply.
Overview of conditions at: http://www.
eftasurv.int/about-the-authority/
vacancies/recruitment-policy.

While its staff members shall normally
be nationals of one of the three EFTA
States party to the EEA Agreement, the
Authority will also consider other applications, primarily those of nationals of
the other States that are party to the
EEA Agreement.
Type and duration of appointment:
fixed-term three years contract.
Job title : Finance Officer.
If considered desirable and in the
Authority’s interest, an additional
three years contract may be offered.
Questions regarding the post may
be posed to Mrs Brit Helle,
Director of Administration,
at +32 (0)2 286 18 90 or
Mr Gisle Solstad, Head of Finance,
at +32 (0)2 286 18 91.
Questions regarding the recruitment
process may be posed to
Ms Sophie Jeannon, HR Assistant,
at +32 (0)2 286 18 93.
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Framkvæmdastjóri

Starﬁð felst í stjórnun samskipta, þjónustu við lykilviðskiptavini
Advania og umsjón með krosssölu innan fyrirtækisins.
Stefnumótun í sölu og þjónustu er hluti af starﬁnu, ásamt
virkri þátöku í öﬂun viðskiptasambanda og uppbyggingu
á sölustarfsemi fyrirtækisins.
Framkvæmdastjóri viðskiptastýringarsviðs situr
í framkvæmdastjórn Advania og starfar þvert á tekjusvið
fyrirtækisins með stórum hópi fólks. Viðkomandi þarf þess
vegna að vera samvinnufús með þægilegt viðmót og mikla
leiðtogahæﬁleika.

Helstu áherslur
x &>E336--¯¼6²:A?@A2>-9.;¯0B-:5-?¨¬?-9>¥95B5¯
markmið viðskiptavina og þróun í upplýsingatæknigeiranum
x Hafa yﬁrgripsmikla þekkingu á atvinnulíﬁnu og þörfum
viðskiptavina í upplýsingatækni
x %-9?75<@5B5¯?-9?@->2?-¯58-0B-:5- 4¨> 8-:05;31>81:05?
x Vera leiðandi aðili í mótun, innleiðingu og eirfylgni með
viðskiptastýringu innan Advania

Hæfniskröfur
x  ?7²8-91::@A:?19:»@5?@¬?@->Ō
x Víðtæk reynsla af viðskiptastýringu
x Þekking og reynsla af CRM
x Brennandi áhugi á sölu- og markaðsmálum
x Góð þekking á upplýsingatækni
x Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
x Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
x Metnaður til að ná árangri í starﬁ

Umsóknarfrestur til og með 9. desember. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
um að sækja um starﬁð í gegnum www.advania.is/atvinna. Nánari upplýsingar veitir
Ægir Þórisson, aegir@advania.is eða í síma 440 9000.
Advania er stærsta þekkingarfyrirtæki á Íslandi með 1.100 starfsmenn í órum löndum og höfuðstöðvar
í hjarta Reykjavíkur. Starfsfólk fyrirtækisins á Íslandi er um 600 talsins. Advania er ölskylduvænn
vinnustaður þar sem vinnutíminn er sveigjanlegur og rekin er öﬂug jafnréisstefna.
Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn
geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka
möguleika fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs
tekur mið af jafnréttisáætlun.
Umsóknir gilda í 6 mánuði ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Upplýsingar veitir:
Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 9. desember nk.

Verkefnastjóri

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða verkefnastjóra á upplýsinga- og tæknisvið
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Utanumhald, skipulagning og stýring verkefna
• Samskipti við þjónustuaðila
• Gerð tíma- og kostnaðaráætlana
• Skýrslugerð og eftirfylgni

• Háskólamenntun á sviði verkfræði, tölvunarfræði eða viðskiptafræði
• Reynsla í verkefnastjórnun er skilyrði
• Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð er kostur
• Nákvæm og góð vinnubrögð
• Frumkvæði, færni og lipurð í mannlegum samskiptum
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Advania óskar eir að ráða kramikinn einstakling
í ný starf framkvæmdastjóra viðskiptastýringar
(key account management). Ef þú hefur mikla
þekkingu á viðfangsefninu og metnað til að gegna
stjórnendahlutverki á skemmtilegum vinnustað
í fremstu röð, þá erum við að leita að þér!

12-2711

viðskiptastýringar
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Viltu breyta?
Arctic Trucks óskar að ráða vanan bifvélavirkja.
Hæfniskröfur: Próf í bifvélavirkjun, góð þekking á
bílum og starfsreynsla. Reynsla af jeppabreytingum
NRVWXUîDUIDëJHWDXQQLëVMiOIVW WWE~D\ÀUUtNUL
þjónustulund, vera samviskusamur og vandvirkur.
Umsóknarfrestur er til 9. desember nk.
Arctic Trucks | Kletthálsi 3 | 110 Reykjavík | sími 540 4900 | www.arctictrucks.is

Arctic Trucks er þjónustufyrirtæki
sem vinnur að lausnum fyrir fólk sem
hefur áhuga á jeppum og ferðalögum.
Arctic Trucks hefur sérhæft sig í
jeppabreytingum og er þekkt
vörumerki á því sviði víða um heim.

Skurðlækningasvið Landspítala

Sérfræðilæknar í augnskurðlækningum

Umsóknir sendist á:

umsokn@arctictrucks.is

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í augnskurðlækningum.
Annars vegar starf sérfræðings í hornhimnu- og augasteinaaðgerðum
í 80% starfshlutfalli og hins vegar starf sérfræðings í glerhlaups- og
sjónhimnuaðgerðum í 40% starfshlutfalli. Störfin eru laus frá 1. maí 2013
eða eftir nánara samkomulagi.

1iQDULXSSOíVLQJDUXPVWDUÀëYHLWLU
Hallveig Andrésdóttir starfsmannastjóri,
sími 540 4911.

Helstu verkefni og ábyrgð

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

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands

Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og
akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar
öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga.

Umsækjendur skulu hafa:
s
s
s
s
s

AKADEMÓSKT HFI SEM OG ¡EKKINGU OG REYNSLU
È HÈSKØLA OGE¦A RANNSØKNAUMHVERFI
LEI¦TOGAHFILEIKA
METNA¦ARFULLA OG SKâRA FRAMTÓ¦ARSâN
RÓKA SAMSKIPTAHFNI
VÓ¦TKA REYNSLU AF STJØRNUN OG STEFNUMØTUN

Umsóknarfrestur er til 2. janúar 2013.
.ÈNARI UPPLâSINGAR UM UMSØKNARGÚGN
starfið og ráðningarferlið er að finna
á slóðinni: HTTPWWWHIISADALVEFURFORSETI?VON

PIPAR \ TBWA f SÍA f 123537

Laust er til umsóknar starf forseta Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla
Íslands sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans.

Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í augnskurðlækningum.
Þekking og reynsla af ofangreindum skurðaðgerðum .
Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg.
Góð samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 1. janúar 2013.
» Upplýsingar veitir Einar Stefánsson, yfirlæknir í síma 543 7217, netfang
einarste@landspitali.is.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti
fyrir 1. janúar 2013 til skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Landspítala
Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim.

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Trúnaðarlæknir Landspítala
Laust er til umsóknar starf trúnaðarlæknis Landspítala. Starfshlutfall er
80-100%. Starfið veitist frá 1. febrúar 2013, eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Heilsuhúsið leitar að hugmyndaríkum og drífandi starfsmanni með brennandi
áhuga og reynslu af sölu- og markaðsmálum.
Helstu verkefni:
Innkaupa- og markaðssamningar við birgja
Yfirumsjón með sölu- og markaðsmálum
Stýrir vöruvali í verslunum Heilsuhússins, útliti og framstillingum
Gerir söluáætlanir og bregst við frávikum
Umsjón með vef Heilsuhússins

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af sölu- og markaðsmálum
Reynsla af gerð innkaupasamninga er kostur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

» Ráðgjöf fyrir stjórnendur og starfsmenn LSH varðandi mál sem varða
heilsu, öryggi, vinnugetu og vinnuumhverfi starfsmanna.
» Ráðgjöf og mat á vottorðum og öðrum álitamálum sem upp koma
varðandi heilsufar starfsmanna.
» Ráðleggingar til starfsmanna sem miða að því að þeir haldi góðri heilsu
hvort sem er með forvörnum, heilbrigðiseftirliti eða endurhæfingu.
» Læknisfræðileg ábyrgð á stefnumótun og skipulagningu
heilbrigðiseftirlits og fræðslu um heilsu-, öryggi og vinnuumhverfi
starfsmanna í samræmi við vinnuverndarlög og tilheyrandi reglugerðir.
» Þátttaka í stefnumótun varðandi vinnuvernd og heilsueflingu starfsmanna.
» Rannsóknar- og þróunarstarfsemi á sviði vinnuverndar og heilsueflingar.

Hæfnikröfur

» Sérfræðimenntun og starfsreynsla í viðeigandi sérgreinum s.s. heimilislækningum, lyflækningum, geðlækningum eða öðrum skyldum greinum.
» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að starfa í
þverfaglegu teymi.
» Góð tölvukunnátta/ helstu notendaforrit.

Áhugi og þekking á heilsu- og heilsuvörum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum og geta
til að vinna með ólíkum hópum fólks
Umsóknarfrestur er til 9. desember. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Halli Guðjónssyni,
starfsmannastjóra á netfangið hallur@heilsuhusid.is, sem jafnframt veitir nánari
upplýsingar um starfið.

Heilsuhúsið er leiðandi smásölufyrirtæki með vítamín, bætiefna og lífræna vöru. Hjá Heilsuhúsinu
er lögð rík áhersla á ráðgjöf og faglega þjónustu, bæði til forvarnar og bættrar heilsu. Við leggjum
jafnframt áherslu á að vörurnar okkar séu umhverfisvænar og kappkostum að stuðla að bættri
umhverfisvitund. Heilsuhúsið rekur sex verslanir og hjá því starfa um 60 manns.

HeIlsuhúsið
LAUGAVEGI, LÁGMÚLA, KRINGLUNNI, SMÁRATORGI, SELFOSSI OG AKUREYRI

heilsuhusid.is I Facebook: Heilsuhúsið I Sími 530 3800

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2012.
» Upplýsingar veitir Erna Einarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs,
sími 543 1330, netfang erna@landspitali.is
» Umsókn fylgi ítarleg 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 sem og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt er að senda rafrænt skulu berast
mannauðssviði Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.
» 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.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun
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Sérfræðingur í verðbréfamiðlun
H.F. Verðbréf óska eftir því að ráða metnaðarfullan sérfræðing í verðbréfamiðlun. Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan aðila sem hefur
framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og brennandi áhuga fjármálamörkuðum.
Starfssvið

Hæfniskröfur

» Miðlun skuldabréfa og hlutabréfa

» Háskólapróf í viðskiptafræði, hagfræði, verkfræði eða sambærileg menntun

» Greining viðskiptatækifæra á markaði

» Próf í verðbréfaviðskiptum æskilegt
» Frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ

» Kynningar til fjárfesta og öﬂun viðskiptavina

» Skipulögð og vönduð vinnubrögð
Ímyndunarafl / HFV / VM 1211

» Reynsla af fjármálamarkaði æskileg
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar veitir Andri Guðmundsson, framkvæmdastjóri.
Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið andri@hfv.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. desember.

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8  0 2 8 0

H.F. Verðbréf er íslenskt verðbréfafyrirtæki sem starfar á grundvelli starfsleyﬁs frá FME í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki. Félagið, sem er að stórum hluta
í eigu starfsmanna, var stofnað árið 2003 og er aðili að NASDAQ OMX kauphöllinni í Reykjavík. Þjónusta félagsins tvíþætt. Í fyrirtækjaráðgjöf veita sérfræðingar
félagsins m.a. ráðgjöf við kaup, sölu og samruna fyrirtækja, fjárhagslega endurskipulagningu og fjármögnun. Hjá markaðsviðskiptum þjónustar félagið fagfjárfesta
á sviði verðbréfamiðlunar, útgáfu skuldabréfa oﬂ. Þá var H.F. Verðbréf brautryðjandi á svið beins markaðsaðgangs (DMA) á Íslandi árið 2006.
Hjá félaginu starfar þéttur hópur sérfræðinga með ólíkan bakgrunn og reynslu af innlendum fjármálamarkaði. Kjörorð félagsins eru: Heilindi. Fagmennska.
Nánari upplýsingar um félagið, verkefni og viðskiptavini er að ﬁnna á heimasíðunni, www.hfv.is

Sérfræðingur
í Reikningshaldi
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Reikningshaldi Landsbankans. Reikningshald
sér um alla fjárhagslega upplýsingagjöf, svo sem gerð árs- og árshlutareikninga og
framsetningu á öðrum tölulegum gögnum.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

»

»
»

Uppgjör og greiningarvinna
Gerð ársreikninga samkvæmt kröfum
alþjóðlegra reikningsskilastaðla
Önnur tilfallandi störf tengd
uppgjörum og greiningarvinnu

Landsbankinn

Nánari upplýsingar

Háskólamenntun í viðskiptafræði eða
sambærilegu námi

»

Þekking og reynsla af vinnu við uppgjör

»

Góð kunnátta í Excel

»

Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) er kostur

»

Reynsla af samstæðuuppgjörum æskileg

»

Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

»

Góð samskiptahæfni

landsbankinn.is

Nánari upplýsingar veita Bergþóra
Sigurðardóttir, Starfsþróunarstjóri
og Berglind Ingvarsdóttir hjá Mannauði
í síma 410 7900.
Umsókn merkt „Sérfræðingur í
Reikningshaldi“ fyllist út á vef bankans.
Umsóknarfrestur er til og með
10. desember nk.

410 4000

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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Sölumaður á
hjólbarðaverkstæði
Bílabúð Benna óskar eftir að ráða reyndan sölumann
á hjólbarðaverkstæði fyrirtækisins að Tangarhöfða,
Reykjavík. Við leitum eftir dugmiklum og heiðarlegum
starfskrafti sem býr yﬁr hæfni í samskiptum. Viðkomandi
þarf að búa yﬁr frumkvæði og beita sjálfstæðum og
öguðum vinnubrögðum. Reynsla af sölu hjólbarða er skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Gestur Jóhannes Árskóg í síma 590 2080
Umsóknum skal skila á tölvutæku formi á póstfangið gestur@benni.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember n.k.

ERT ÞÚ ÞJÁLFARINN?

#ÐMBCÛ¥#FOOBt7BHOI×G¥Bt3FZLKBWÐL
4ÐNJt'BYtXXXCFOOJJT

Leitum að þjálfara til starfa í tækjasal.
Um er að ræða 100% starf.
Hæfniskröfur: Menntun og reynsla á sviði
íþrótta/heilsuræktar. Framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og
mynd á netfangið hreyfing@hreyfing.is
fyrir 15.des.

Deildarstjóri - starf deildarstjóra
til aﬂeysinga á heimili fyrir
fatlað fólk í Hafnarﬁrði

Sjúkrahúsið á Akureyri auglýsir stöður lækna við geðdeild
Staða Sérfræðings

Laus er til umsóknar staða sérfræðings í geðlækningum á
geðdeild Sjúkrahúsins á Akureyri.
Staðan er laus frá 1. janúar 2013.
Helsti starfsvettvangur geðlæknisins verður greining og meðferð
sjúklinga, bæði á göngu- og legudeild geðdeildar, ennfremur
á bráðamóttöku sjúkrahússins. Stöðunni fylgir vaktskylda á
geðdeild, þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta, þjálfun aðstoðar- og
deildarlækna auk þátttöku í rannsóknarvinnu. Starfsskylda er við
heilbrigðisstofnanir á Norður- og Austurlandi.
Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í geðlækningum. Auk
fræðilegrar þekkingar og reynslu er lögð áhersla á hæﬁleika á
sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða. Reynsla af
stjórnun æskileg.

Staða deildarlæknis

Laus er til umsóknar staða deildarlæknis á geðdeild
Sjúkrahúsins á Akureyri. Staðan er veitt til 6 mánaða frá
1. janúar 2013, með möguleika á framlengingu. Ráðning til skemmri tíma kemur til greina. Stöðunni fylgir vaktskylda á geðdeild.
Um er að ræða námsstöðu og fær deildarlæknirinn í starﬁ sínu
leiðsögn og kennslu hjá geðlæknum. Ennfremur ber deildarlækninum að taka þátt í mánaðarlegum fræðsludögum fyrir
deildarlækna á geðsviði Landspítalans. Kostur verður á að sækja
aðra fræðslufundi og námskeið á starfstímanum.
Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Það er annað tveggja sérgreinasjúkrahúsa landsins,
er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem leggur metnað sinn
í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. Það leggur áherslu
á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. Geðdeild
Sjúkrahússins á Akureyri er eina almenna geðdeildin á lands-

byggðinni og þjónar aðallega íbúum Norður- og Austurlands 18
ára og eldri. Þar er veitt margvísleg meðferð við öllum bráðum
og langvinnum geðröskunum, í góðri samvinnu við heilsugæslu,
sjúkrahúsdeildir, félagsþjónustu sveitarfélaga og aðra hjálparaðila
á svæðinu.
Næsti yﬁrmaður er Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir geðdeildar. Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og
Læknafélags Íslands.
Nánari upplýsingar um störﬁn og önnur starfskjör veita
Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir geðdeildar í síma 463 0100
og í tölvupósti sigmundur@fsa.is, Guðrún Geirsdóttir yﬁrlæknir
legudeildar geðdeildar í síma 4630100 og í tölvupósti
gg0812@fsa.is, Árni Jóhannesson yﬁrlæknir göngudeildar í síma
4630100 og í tölvupósti arnijo@fsa.is og Gróa B. Jóhannesdóttir
framkvæmdastjóri lyﬂækningasviðs í síma 463 0100 eða
tölvupósti groaj@fsa.is.
Umsóknarfrestur um stöðurnar er til og með 20. desember 2012.
Umsóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf skal
skilað, á þar til gerðum eyðublöðum sem fást hjá Embætti
Landlæknis, til starfsmannaþjónustu Sjúkrahússins á Akureyri,
Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri eða á netfang starf@fsa.is . Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um náms og starfsferil
ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir og ritstörf, auk
kennslustarfa.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins.
Sjúkrahúsið á Akureyri er reyklaus vinnustaður.

Vegna fæðingarorlofs leitum af starfsmanni, með menntun á
sviði félagsvísinda til aﬂeysinga, fyrir deildarstjóra í 90-100%
starf. Viðkomandi verður að geta haﬁð störf um miðjan
janúar og starfað fram að næstu áramótum.
Hlutverk deildarstjóra:
Deildarstjóri starfar samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra á
heimili fyrir fatlað fólk sem felur m.a. í sér:
• Skipulagningu, samhæﬁngu, áætlanagerð, skýrslugerð,
upplýsingamiðlun, ráðgjöf og fræðslu í samvinnu og
samráði við forstöðumann.
• Persónulegan stuðning við íbúa heimilisins.
• Samskipti og samstarf við tengdar stofnanir
og aðstandendur.
Hæfniskröfur:
• Áhugi og þekking á málefnum fatlaðs fólks.
• Þjónustulund og jákvætt viðmót.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi .
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf.
• Fjölbreytt verkefni.
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starﬁð.
Umsóknarfrestur er til 12. desember 2012 og skal
umsóknum skilað á netfangið johannah@hafnarfjordur.is
ásamt ferliskrá.
Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Hauksdóttir
forstöðuþroskaþjálﬁ í síma 555-6554.
Fjölskylduþjónustan í Hafnarﬁrði
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Starfatorg.is
Lausstörfhjáríkinuogupplýsingarummálefniríkisstarfsmanna
Starf

Leitum að
öflugum starfsmanni
í tekjustýringu
Í boði er spennandi starf í alþjóðlegu umhverﬁ.
Viðkomandi er ábyrgur fyrir verðlagningu fyrirtækisins
á innlendum og erlendum mörkuðum og samskiptum
við söluaðila. Starﬁð krefst mikillar skipulags- og
greiningarhæfni, lipurðar í mannlegum samskiptum
og agaðra vinnubragða. Starf tekjustjóra heyrir undir
framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur

Stofnun

Umsjónarmaður íþróttahúss
Framhaldsskólinn á Laugum
Deildarstjóri almannaskráningar
Þjóðskrá Íslands
Skrifstofustörf
Þjóðskrá Íslands
Deildarstjóri lögfræðideildar
Þjóðskrá Íslands
Rannsóknarlögreglumaður
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv.
Forseti verkfr.- og náttúruv.sviðs
Háskóli Íslands
Heimilislæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Móttökuritari
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sérfr.læknar í augnskurðlækningum LSH, augnlækningar
Trúnaðarlæknir Landspítala
LSH, skrifst. fr.kv.stj. mannauðssv.
Mannauðsstjóri
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Sérfræðingar í mælarekstri
Veðurstofa Íslands
Kennari í stærðfræði
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Sérfræðingur
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verslunarstjóri
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

Staður

Nr.ávef

Laugar
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Sauðárkrókur
Akureyri
Seyðisfjörður

201211/083
201211/082
201211/081
201211/080
201211/079
201211/078
201211/077
201211/076
201211/075
201211/074
201211/073
201211/072
201211/071
201211/070
201211/069

- Háskólanám sem nýtist í starﬁ
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Framúrskarandi greiningarhæfni
- Frábær kunnátta í Excel
- Góð tungumálakunnátta
Save the Children á Íslandi

Umsóknir berist á tölvupóstfangið gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn
10. desember. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

4JYUSFOUBDBSt'JTLJTMØ§t3FZLKBWÓL
tXXXTJYUJTtTJYU!TJYUJT

.H\SRVLWLRQVDW
7KH ,0& *URXS RI FRPSDQLHV :RUOGFHOO 'HYLFH &ORXG
1HWZRUNVDQG$OWHUQDZLWKRSHUDWLRQVLQ,FHODQGDQGWKH
86$DUHVHHNLQJWRILOOVHYHUDONH\SRVLWLRQVZLWKKLJKO\
VNLOOHGRSSRUWXQLVWLFVHOIPRWLYDWHGWHDPSOD\HUV
,0&+XEHVWDEOLVKHGLQLVDOLFHQVHGPRELOHRSHUDWRU
EDVHGLQ5H\NMDYLNWKDWHPSOR\VDVPDOOPRWLYDWHGWHDP
RISHRSOH7KHFRPSDQ\LVORRNLQJWRJURZWKHLUVXEVFULE
HU EDVH ERWK YLD WKHLU UHWDLO RXWOHW $OWHUQD DQG LQGLUHFW
WKURXJK 0912V 7KH :RUOGFHOO GLYLVLRQ IRUPHG LQ 
HVWDEOLVKHGLQWHUQDWLRQDOURDPLQJDJUHHPHQWVZLWKJOREDO
FDUULHUVDQGWKHODWHVWDGGLWLRQWRWKHJURXS'HYLFH&ORXG
1HWZRUNVWDNHVXVIRUZDUGZLWKDUHYROXWLRQDU\00 PD
FKLQHWRPDFKLQH SODWIRUPDVDVHUYLFHWHFKQRORJ\
$OOHPSOR\HHVIRUPDQLQWHJUDOSDUWRIWKHJURXSDQGDUH
H[SHFWHGWRGHPRQVWUDWHLQLWLDWLYHDQGFRPPLWPHQWXV
LQJWKHLUVNLOOVNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHWRWKHEHQHILW
RIWKHJURXS3HRSOHDSSO\LQJIRUWKHVHSRVLWLRQVVKRXOG
EHSURFHVVGULYHQPHWKRGLFDODQGSURMHFWPDQDJHPHQW
RULHQWDWHG DQG FDSDEOH RI SURYLGLQJ H[FHOOHQW FXVWRPHU
VHUYLFHVXSSRUWLQDWHOHFRPPXQLFDWLRQVHQYLURQPHQWDW
PXOWLSOHOHYHOV,GHDOO\WKHULJKWFDQGLGDWHVZLOOKROGWKH
DSSURSULDWHHGXFDWLRQDQGGHJUHHV
&DQGLGDWHV ZLOO KDYH H[FHOOHQW FRPPXQLFDWLRQ VNLOOV
VKRXOGEHVHOIGULYHQWKRURXJKDQGGHWDLORULHQWDWHGDV
ZHOODVORRNLQJWRIXUWKHUWKHLURZQSHUVRQDOFDUULHUDQG
PDNH DQ LPSDFW LQ WKLV OHDGLQJ HGJH IDVW JURZLQJ FRP
SDQ\3HUVRQDOLW\DQG9DOXHVZLOOLQFOXGHH[FHOOHQWWHDP
SOD\HUVFRPPLWWHGWRTXDOLW\DQGFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQD
VHQVHRIUHVSRQVLELOLW\DQGVHOILQLWLDWLYH
$OODSSOLFDQWVVKRXOGDSSO\LQ(QJOLVKZLWKGHWDLOVRIWKHLU
H[SHULHQFHDQGH[SODLQZK\WKH\EHOLHYHWKH\FDQSHUVRQ
DOO\PDNHDVLJQLILFDQWFRQWULEXWLRQWRWKHWHDP&RPSHQ
VDWLRQZLOOEHFRPPHQVXUDWHZLWKWKHSRVLWLRQVPDGHXS
RIVDODU\DQGSHUIRUPDQFHERQXVHV
$SSO\WR5LFKDUG%HFNOH\693*URXS%XVLQHVV'HYHORS
PHQWUEHFNOH\#GFQPPFRP
&RS\ WR 7KRUNDWOD 6LJXUGDUGRWWLU 2IILFH 0DQDJHU ,0&
WKVLJXUGDUGRWWLU#LPFLVODQGLV

1DW
HQWLLV
TXDH
YRORUXP
9ROXSWD

HV
HV
VLWW
VL
GROXS
XSS WWD
WDWLDVDHFRQVHFRPQLVGROHVVL
DWLLD VDH FRQVH F
PSHUHPSRULEXVSRUHVWLVHWXU"
WXUHUURUHLXUVDQHVWLXVDSLG TXL
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Óskum eftir rafvirkjum
Sveinbjörn Sigurðsson hf. óskar eftir rafvirkjum til
starfa, næg vinna framundan. Kraﬁst er vandaðra og
sjálfstæðra vinnubragða. Hægt er að hafa samband
við Sveinbjörn í síma 698 7976 eða með tölvupósti
svenni@verktaki.is

Óskum eftir að ráða raﬁðnaðarmenn og raﬁðnaðarnema
vegna aukinna umsvifa. Spennandi og fjölbreytt störf í boði sem
henta jafnt báðum kynjum. Vinsamlegast sendi umsóknir ásamt
ferilskrá á netfangið rafal@rafal.is fyrir 7. desember.

KÓPAVOGSBÆR
Húsvörður - Kórinn
Íþróttamiðstöðin Kórinn óskar eftir húsverði.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef bæjarins
www.kopavogur.is

Hæfniskröfur
s ,EITA¡ ER A¡ HANDLÚGNUM REGLUSÚMUM SAMVISKU
SÚMUM OG VINNUSÚMUM EINSTAKLING
s )¡NMENNTUN ER KOSTUR
s -IKILVGT ER A¡ UMSKJANDI SÏ LIPUR Ó SAMSKIPTUM OG
ME¡ GØ¡A ¤JØNUSTULUND
s 3TÚRFIN HENTA EKKI SÓ¡UR ¤EIM SEM ERU KOMNIR É OG YFIR
MI¡JAN ALDUR EN ¤EIM SEM YNGRI ERU
Umsóknarfrestur er til og með 5. desember 2012.
5PPLâSINGAR GEFUR 3VAR 3IGUR¡SSON Ó SÓMA   OG É
netfanginu korinn@simnet.is

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

www.kopavogur.is

KÓPAVOGSBÆR
Byggingartæknimaður óskast
hjá byggingarfulltrúa
Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

sími: 511 1144

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.

Umhverfissvið Kópavogsbær auglýsir eftir byggingartæknimanni í skipulags- og byggingadeild.
s Hæfniskröfur eru BS gráða á byggingarsviði ásamt
góðri og víðtækri reynslu í byggingarmálum og
stjórnsýslu.
s Helstu verkefni eru vinna við úttekt, eftirlit og yfirferð
teikninga.
Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar www.
kopavogur.is
Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og
viðkomandi stéttarfélags.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2012.
Upplýsingar veitir Steingrímu Hauksson, sviðsstjóri umhverfissviðs, í síma 570-1500 eða í tölvupósti steingr@kopavogur.is

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

www.kopavogur.is
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TIL SÖLU

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
Auglýsing vegna úthlutunar
byggðakvóta á fiskveiðiárinu
2012/2013 sbr. reglugerð um úthlutun
byggðakvóta til fiskiskipa nr. 628,
13. júlí 2012
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til
ﬁskiskipa fyrir:
Sandgerði
Seyðisfjörður
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1015/2012
í Stjórnartíðindum

MIKLIR MÖGULEIKAR

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur: ,,Eldsneyti fyrir
Reykjavíkurborg“ , EES útboð nr. 12949.

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

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

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Innkaupadeild

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

Árneshreppur
Sveitarfélagið Skagafjörður (Sauðárkrókur og Hofsós)
Langanesbyggð (Bakkafjörður og Þórshöfn)
Samkvæmt ákvörðun Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, endurauglýsir Fiskistofa eftir umsóknum um
byggðakvóta fyrir neðanskráð byggðarlög, skv. ofnanskráðum sérreglum.
Áður innsendar umsóknir gilda.
Snæfellsbær (Arnarstapi, Hellissandur, Rif og Ólafsvík)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Sveitarfélagið Hornafjörður
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að ﬁnna á heimasíðu
stofnunarinnar (ﬁskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur
einnig aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með 14.
desember 2012.
Fiskistofa, 30. nóvember 2012.

AKSTUR MILLI FLUGSTÖÐVAR
LEIFS EIRÍKSSONAR
OG REYKJAVÍKUR

ÚTBOÐ
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum óskar
eftir tilboðum frá verktökum í akstur hópferðabifreiða á milli Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
og Reykjavíkur á tímabilinu 15. apríl 201231. des. 2019. Til verksins heyrir útvegun hópferðabifreiða, fjármögnun, rekstur og viðhald
ásamt umsjón með skipulagi aksturs, farmiðasölu o.fl. Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Haldinn verður kynningarfundur fyrir bjóðendur
kl.13:00 þriðjudaginn 11. des. 2012 í Flugstöð
Leifs Eiríkssonar.
Útboðsgögn verða aðgengileg á vef VSÓ
Ráðgjafar www.vso.is, frá og með þriðjudeginum
3. desember 2012.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Sambands
Sveitarfélaga á Suðurnesjum, Skógarbraut 945,
Reykjanesbæ eigi síðar en kl. 14:00 föstudaginn
4. janúar 2013.

RÆDDU UM ÞÁ
ÁHÆTTU SEM FYLGIR
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN

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

Klapparstígur 38 - 101 Reykjavík

6W\UNLU~UìUyXQDUVMyèL
LQQÀ\WMHQGDPiOD
,QQÀ\WMHQGDUiè DXJOêVLU HIWLU XPVyNQXP XP
VW\UNL ~U ìUyXQDUVMyèL LQQÀ\WMHQGDPiOD 7LOJDQJXU
VMyèVLQV HU Dè HÀD UDQQVyNQLU RJ ìUyXQDUYHUNHIQL
i VYLèL LQQÀ\WMHQGDPiOD PHè ìDè Dè PDUNPLèL Dè
DXèYHOGD JDJQNY PD DèO|JXQ LQQÀ\WMHQGD RJ tV
OHQVNV VDPIpODJV $è ìHVVX VLQQL YHUèXU VpUVW|N
iKHUVODO|JèiHIWLUIDUDQGLYLèIDQJVHIQL
 ëUyXQDUYHUNHIQL VHP VW\èMD YLè IpO|J LQQ
 À\WMHQGDVHPYLQQDDèKDJVPXQDPiOXPLQQ
 À\WMHQGD
 ëUyXQDUYHUNHIQL VHP VWXèOD Dè VWRIQXQ IpODJD
 LQQÀ\WMHQGDVHPYLQQDDèKDJVPXQDPiOXP
 ìHLUUD
 ëUyXQDUYHUNHIQLVHPYLQQDJHJQìHLPIRUGyPXP
 VHPLQQÀ\WMHQGXUYHUèDI\ULUtVDPIpODJLQX
 ëUyXQDUYHUNHIQL VHP KYHWMD WLO YLUNUDU ìiWWW|NX
 LQQÀ\WMHQGDtVDPIpODJLQX
gQQXUYHUNHIQLNRPDHLQQLJWLOiOLWD
6W\UNLU YHUèD DOPHQQW YHLWWLU IpO|JXP VDPW|NXP
RJRSLQEHUXPDèLOXP*UDVUyWDURJKDJVPXQDIpO|J
LQQÀ\WMHQGDHUXVpUVWDNOHJDKY|WWWLOìHVVDèV NMD
XPVW\UNL~UVMyèQXP(LQVWDNOLQJXPYHUèDDèMDIQ
DèLHLQXQJLVYHLWWLUVW\UNLUWLOUDQQVyNQD7LOUièVW|I
XQDUHUXPLOOMyQLUNUyQD6W\UNLUJHWDQXPLèDè
KiPDUNLDIKHLOGDUNRVWQDèLYHUNHIQLV8QQWHU
DèV NMDXPitVOHQVNXRJHQVNX
8PVyNQDUIUHVWXU HU WLO  MDQ~DU  $èJDQJXU
Dè XPVyNQDUH\èXEO|èXP HU i YHI YHOIHUèDUUièX
QH\WLVLQV RJ HUX XPV NMHQGXU VpUVWDNOHJD KYDWWLU
WLOìHVVDèQêWDVpUUDIU QDXPVyNQDUIRUPLèVHPHU
DèJHQJLOHJW PHè JUHLQDUJyèXP OHLèEHLQLQJXP XP
QRWNXQìHVV
È YHI UièXQH\WLVLQV ZZZYHOIHUèDUUDGXQH\WLLV 
HU HLQQLJ Dè ¿QQD VWHIQX UtNLVVWMyUQDULQQDU t PiO
HIQXPLQQÀ\WMHQGDIUDPNY PGDi WOXQUtNLVVWMyUQ
DULQQDUtPiOHIQXPLQQÀ\WMHQGDRJUHJOXUìUyXQDU
VMyèVLQQÀ\WMHQGDPiODPHèQiQDULXSSOêVLQJXPXP
VNLO\UèLVW\UNYHLWLQJD7U~QDèDUHUJ WWYLèPHèIHUè
XPVyNQD
1iQDUL XSSOêVLQJDU IiVW t YHOIHUèDUUièXQH\WL t
VtPD   RJ PHè W|OYXSyVWL i QHWIDQJLè
SRVWXU#YHOLV

Óskar & Domusnova kynna í einkasölu Klapparstíg 38,
101 Reykjavík. Um er að ræða 239.3 fm hús á 3 hæðum
auk geymsluhúsnæðis og tjalds ca 100 fm samtals
339,3 fm. Lóðin er stór og möguleiki er á að stækka
eignina. Traustur langtíma leigusamningur er í húsinu.
Veitingastaðurinn er á 2.hæðum 175,8 fm með leyﬁ
fyrir 120 manns, vel tækjum búið, vandað hefur verið
við val á innréttingum og gólfefnum. Íbúðin í risi er 63,5
Óskar Már
fm, tveir inngangar eru í íbúðina. Garður og nánasta
s. 615 8200
umhverﬁ er mjög snyrtilegt.
oskar@domusnova.is
Allar upplýsingar gefur Óskar Már í síma 615 8200
eða á oskar@domusnova.is
Grétar Hannesson Hdl.,
Löggiltur fasteignasali.
gretar@domusnova.is

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Fagleg og vönduð vinnubrögð
Ég, Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali, með 15 ára
starfsreynslu af fasteignamarkaði, hef haﬁð störf hjá
Eignamiðlun fasteignasölu og býð viðskiptavinum í
kaup- og söluhugleiðingum velkomna að hafa samband.

Kveðja,
Reynir Björnsson
löggiltur fasteigna-,
skipa- og fyrirtækjasali
sími. 895-8321

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

Breiðvangur 40 - sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Opið hús í dag, laugard. 1. des. frá kl. 16-17
OP

IÐ

S

HÚ

9HOIHUèDUUièXQH\WLQXGHVHPEHU

www.saft.is

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í
gær er drifkraftur nýrra
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum
hlutverkum ræður mestu
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka
þekkingu og gera
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, talsvert endurnýjuð neðri sérhæð auk
32 fm. bílskúr samtals 170 fm. Hús í mjög góðu ástandi að utan, nýlega
málað. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Arin. Frábær staðsðsetning í
næsta nágrenni við skóla og leikskóla. Verð 36 millj. Verið velkomin!

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

1. desember 2012 LAUGARDAGUR
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Stærð: 197 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1966
Fasteignamat: 38.600.000
Bílskúr: Já

Mávahraun 1

220 Hafnarfjörður
Fallegt einbýlishús á einni hæð

Alpha

Opið
Hús

Völvufell 8 - Raðhús með bílskúr
Opið hús Laugardag og sunnudag á milli kl: 15.00 – 15.30

S

PIÐ

HÚ

O
Páll H Pálsson
Sölufulltrúi
7754000
palli@remax.is

SUNNUDAGINN 2.DES 14.00-14.30

Gott 118 fm raðhús á einni hæð ásamt 21,4 fm bílskúr eða
samtals 139,8 fm. Húsið skipist í forstofu með skápum,
rúmgóða parketlagða stofu með útgandi á verönd og
skjólgóðan garð, eldhús með snyrtilegri innréttingu og þar inn
af er þvottaherb/geymsla, ﬂísalagt baðherb. með sturtuklefa og
3 rúmgóð svefnherb. Bílskúr með vatni og rafmagni. Húsið er
í góðu viðhaldi og nýlega búið að skipta um járn á þaki. Hiti í
stétt framan við húsið. Verð. 27,5 m.
Uppl. veitir Brynjar á Höfða s. 6986919

Verð: 47.500.000

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2.DESEMBER 14.00-14.30.
Fallegt og vel skipulegt einbýlishús á vinsælum og barnvænum stað í Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð
og hefur 4-5 svefnherbergi. Friðsæll og stór garður
Eign í góðu ástandi sem vert er að skoða.
Nánari upplýsingar veitir Páll Heiðar í 7754000 eða palli@remax.is

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
haukurhalldors@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði við
Þverholt í Reykjavík.

Flétturimi 4 - 4ra herbergja
Opið hús Laugardag og sunnudag á milli kl: 14-14.30
( Sigurður á bjöllu )

(RAFNHILDUR "RIDDE
Hrafnhildur
Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400
LÎGGILTUR FASTEIGNASALI
S  

¶%++).' o ¶*«.534! o ¶).. (!'52

HB FASTEIGNIR

S

PIÐ

(OLTASM¹RI  o  +ËPAVOGUR

O

OPIÐ HÚS Í DAG KL.15:30-16:00

REYNIHVAMMUR 2,
HAFNARFJÖRÐUR.

Valhöll fasteignasala og Heiðar Friðjónsson lögg.fast, kynna mjög góða
529 fm skrifstofuhæð í góðu húsi sem var byggt 1991, við Þverholt í
Reykjavík. Húsnæðið er mjög snyrtilegt og skiptist í 18-skrifstofuherbergi,
móttöku, opið rými, eldhús og salerni. Húsnæðinu fylgja 11-sérstæði, þar
af 6-bílastæði í bílakjallara húsins. Verð 85 milj. Áhvílandi er 46 milj.
Húsnæðið er laust 1-feb.2013
Allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar Friðjónsson
lögg. fast. í s: 693-3356 eða
á heidar@valholl.is
Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

LAUS ! AFHENDING
FYRIR JÓL !
(*!2¨!2(!')

270 Mosfellsbær
9el skipulagt einbýli

o %FSTA H¾È

o ,!53 

o %NDAÅBÒÈ
o 57,6
FMfm
MEÈ
BÅLSKÒR
Falleg
neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi
með sérinngangi.
Rúmgott
svefnherbergi og eitt lítið forstofuherbergi.
Björt stofa.
o 3UÈ VESTUR SVALIR
o  SVEFNHERBERGI
Baðherbergi með sturtuklefa og glugga. Eldhús
með 
snyrtilegri
6%2¨
 MILLJ
upprunalegri innréttingu og borðkrók. Íbúðin er ný máluð og
gólfefni eru plastparket og parketﬂísar. Að sögn eiganda er nýlegt
rafmagn í húsinu, nýjar rennur og nokkur ár eru síðan þakið var
málað. Suðurbæjarlaugin handan við lækinn sem rennur þar hjá
og miðbærinn í göngufæri. Verð 14,9 millj. Áhv. 5.millj

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2012
Fasteignamat: 9.060.000
Bílskúr: Já

Brattahlíð 17

 26+ 3KIPTI ¹ MINNI EIGN MÎGULEG

HÚ

Mjög góð 4ra herb. 114 fm Íbúð á 2.h. ásamt 41,7 fm
stæði í bílageymslu eða samtals 155,6 fm. Íbúðin skiptist
í 3 parketlögð herbergi með skápum, rúmgóða og bjarta
parketlagða stofu með útgangi út á vestur-svalir, eldhús með
góðri innréttingu og tækjum, þvottaherb/búr og baðherbergi
með sturtuklefa og baðkari. Í kjallara er rúmgóð sér geymsla
og þar er gengið í bílageymslu. Húsið er í mjög góðu viðhaldi
jafnt að innan sem utan og er nýlega búið að mála húsið að
utan. Íbúðin getur verið laus ﬂjótlega. Verð: 25,9 m.
Uppl. veitir Brynjar á Höfða s. 6986919

Alpha

Opið
Hús

Br\njólfur
Sölufulltrúi
820-8080
binni@remax.is

Davíð Ïlafsson
Sölufulltrúi
897 1533
david@remax.is

Sunnudaginn 2. des kl. 14:00-14-30

Verð: 0

REMA; Alpha k\nnir Glæsilegt einbýlishús í Mosfellsbæ verður afhent tilbúið til innrpttinga. Fjögur
svefnherbergi spr baðherbergi og fataherbergi inn af hjónaherbergi. Arin í stofu. Afhendist hellulagt að
utan. Stutt í Lágafellslaug og alla ìjónustu. 7ILBOÐ ÏS.AS7
Allar upplýsingar veita Davíð í síma 7 1533 eða david@remax.is og Br\njólfur í síma 20 00.

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.
4777777
haukurhalldors@remax.is

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

/aufvangur 1

220 Hafnarfjörður
Falleg og endurnýjuð íbúð

Stærð: 771 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Fasteignamat: 13.250.000

.ambasel 48
Senter

10 Re\kjavík
Fimm svefnherbergi og 33 fm ris

Opið
Hús

Stærð: 2262 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1984
Fasteignamat: 35.950.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

Lind
Páll Guðmunds
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Sunnudaginn 2 des kl 15.00 - 15.30

Sigurpáll
Sölufulltrúi
8977744

ëóre\ Ïlafsdótti
Sölufulltrúi
663 2300

sigurpall@remax.is

thore\@remax.is

/augardaginn 01. des kl 16:00-16:30

Verð: 18.900.000

Einkum glæsileg 2ja herbergja íbúð. Ëbúðin er á f\rstu hæð með spr inngangi og hefur verið mjög mikið
endurnýjuð. Baðherbergi er með flísum í hólf og gólf fallegum nýjum innrpttingum og sturtu tengi er
f\rir ìvottavpl og ìurrkara á baði. Eldhúsið er opið inn í stofu og er ìað með nýjum ljósum innrpttingum
flísar á gólfi. Stofa og borðstofa liggja saman. Suður svalir. Hjóla og vagnage\msla. Lagnir og skólp
lagað 2005 o.m.fl.

Èstìór Re\nir
Lögg. fasteignasali
4144700
arg@remax.is

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

Verð: 44.900.000

Remax Lind k\nnir í einkasölu fallegt og vel skipulagt raðhús á góðum stað í Seljahverfinu ìar sem
stutt er skóla leikskóla og alla helstu ìjónustu. Fimm svefnherbergi og 33 fm rými í risi með
óendanlegum möguleikum. Fimm góð svefnherbergi tvær samliggjandi stofur rúmgott eldhús afgirtur
suður garður með góðum timburpalli og 33fm risloft með óendanlegum möguleikum. Allar frekari
upplýsingar veita ëóre\ Ïlafsdóttir í síma 3 2300 og Páll Guðmundsson í síma 1 300.

ëórarinn -ónsson
Lögg. fast. hdl.
5107900
thorarinn@remax.is

RE/MAX /ind - +líðasmára 6 - 201 .ypavRgur - Sími: 5107900 - www.remax.is
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Til sölu/leigu

Esja Bar - veitinga og skemmtistaður
Austurstræti 16 - Apótekið
Stærð um 850 fermetrar - götuhæð og kjallari.

Til afhendingar strax

Öll tæki búnaður og húsgögn fylgja.
10 ára leigusamningur gerður við trausta aðila.
Miklir möguleikar á besta horni landsins.

60
arl í síma: 892-01
K
r
iti
ve
ar
ng
si
lý
p
Up
is
Karl@Kirkjuhvoll.

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

Ertu flinkur forritari?
Fréttastofa Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar leitar að forritara á eina öflugustu fréttastofu landsins.
Fréttavefurinn okkar Vísir.is er í stöðugri þróun og eru margar skemmtilegar nýjungar fram undan.
Við viljum vera leiðandi í þróun vefmiðla á Íslandi og nú vantar okkur forritara til að vinna að
verkefnum framtíðarinnar í spennandi umhverfi þar sem hlutirnir gerast hratt. Æskilegt er að
umsækjendur hafi góða menntun og reynslu af fjölbreyttri forritun.
Nánari upplýsingar veitir Tinni Sveinsson, vefstjóri Vísis, í tölvupósti; tinni@365.is
Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Sótt er um störfin á vef 365 miðla: www.365midlar.is Umsóknarfrestur er til og með 9. desember nk.

Ert þú frábær fréttamaður?
Fréttastofa Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar leitar að fréttamönnum á eina
öflugustu fréttastofu landsins. Okkur vantar fréttamenn bæði á Stöð 2 og á
Vísi. Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á íslensku. Reynsla af frétta- eða
blaðamennsku er æskileg, auk góðrar menntunar og hæfni í mannlegum
samskiptum.
Nánari upplýsingar veitir Freyr Einarsson, ritstjóri Fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis,
einungis í tölvupósti; freyr@365.is Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir
sem trúnaðarmál. Sótt er um störfin á vef 365 miðla: www.365midlar.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. desember n.k.

