
Spennandi starf í boði
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta 

vinnu með skemmtilegu fólki? 
 

Þá er þetta starf fyrir þig
Ás styrktarfélag leitar að starfsmanni til að starfa 
við virkni- og vinnutilboð á vegum félagsins. Um 
er að ræða 100% stöðu og vinnutími er frá 8.30 
til 16.30. Staðan er laus frá 

1. febrúar eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.

Starfsmaður þarf að fara á milli staða, oft 
með stuttum fyrirvara og taka þátt í margs 
konar fjölbreyttum verkefnum. Viðkomandi 
þarf að taka þátt í að móta starfið, geta 
unnið eftir skipulögðum verkferlum og vera 
lausnarmiðaður. Hafa áhuga á mannlegum 
samskiptum og margbreytileika í starfi. 

Nánari upplýsingar gefur Erna Einarsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 4140500 á virkum 
dögum. Upplýsingar um félagið má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is. 

Laun fara eftir gildandi kjarasamningum.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Hagfræðingur á hagfræði- og peningastefnusviði 
Seðlabanka Íslands

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 3. febrúar næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 

þjóðhagfræði.

framþróun líkana til spágerðar.

 Seðlabankans. 

og skrifa um niðurstöður.

Hæfniskröfur:
Áskilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði. 
Lögð er áhersla á að umsækjandi hafi gott vald á aðferðum 

 til hagrannsókna og notkun hugbúnaðar til tölfræðigrein-
 ingar og hagmælinga.

Umsækjandi þarf að hafa gott vald á mæltu og rituðu máli, 
bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram 

 fræðilegt efni á skýran hátt.
 Umsækjandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika og 

 vera reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

 

-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Hagfræði- og peningastefnusvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðahags- og verð-
bólguspár og tekur þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræði- og peningastefnusvið hefur m.a. umsjón með útgáfu 
ársfjórðungsritsins Peningamála og enskri útgáfu þess Monetary Bulletin.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknar-
frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík

Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Sérfræðingur í gerð  
búreikn inga

Starfið felst í endurskipulagningu á gerð 
búreikninga í samræmi við alþjóðlegar og 
innlendar kröfur. Starfið felst einnig í gerð 
landbúnaðartölfræði, þar með talið árlegri 
gagnasöfnun fyrir alþjóðlegar stofnanir.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking á landbúnaðarhagfræði og gerð 

búreikninga er kostur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er 

kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu.
 Nákvæmni, skipulögð vinnubrögð og 

skipulagsfærni.

Sérfræðingur í gerð 
félagsvísa

Starfið felst í gerð félagsvísa sem samanstanda  
af fjölþættum tölulegum upplýsingum um 
velferð, fjármál heimilanna, félags- og menntamál, 
heilbrigði, lýðfræði og þátttöku á vinnumarkaði 
auk fleiri atriða.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Þekking á félags- og velferðarmálum er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og 

framsetningu tölulegra upplýsinga er æskileg.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (t.d. SQL) er 

kostur.
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð 

vinnubrögð.
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Starfsmaður við  
gagnasöfnun

Starfið felur í sér samskipti við og gagnasöfnun frá 
gagnaveitendum Hagstofunnar. Meðal verkefna 
er að hafa samband við gagnaveitendur, svara 
fyrirspurnum, slá inn gögn, gera grunngreiningu  
á gögnum og koma að hreinsun gagna.

Hæfniskröfur
 Stúdentspróf eða sambærileg menntun er 

æskileg.
 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg.
 Starfsreynsla úr notendaþjónustu er kostur.
 Reynsla af gagnasöfnun er kostur.
 Reynsla af vinnu við gagnagrunna er kostur.
 Þjónustulund og færni í mannlegum 

samskiptum.
 Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð skipulögð 

vinnubrögð.

Umsóknarfrestur fyrir öll störfin  
er til og með 4. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Meiraprófsbílstjóri - viðhald 566072

Armar Vinnulyftur ehf. er fyrirtæki sem sérhæfi r sig í útleigu á 
vinnulyftum og lyfturum. Vegna aukinna umsvifa leita þeir að 
starfsmanni með meirapróf. Starfi ð felur í sér annars vegar að 
keyra trailer vörubíl og fl ytja tækin á milli staða á höfuð-
borgarsvæðinu og hins vegar að vinna á verkstæði fyrirtækisins 
við viðhald og önnur tilfallandi störf.  Vinnutími er alla virka daga 
frá kl. 08:00-17:00/18:00. Leitað er að einstaklingi sem hefur 
frumkvæði, er röskur og á gott með mannleg samskipti. Ráðið 
verður í starfi ð strax. 

Merkingar á fatnaði 566068

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann 
í fatadeild til að sjá um merkingar á fatnaði o.fl . Í starfi nu felst 
m.a. saumaskapur í tengslum við fatamerkingar, fatabreytingar 
og viðgerðir á fatnaði. Unnið er með fínar vélar, bróderings- og 
iðnaðarsaumavélar. Einnig þarf starfsmaðurinn að aðstoða í 
verslun fyrirtækisins við þjónustu viðskiptavina, raða í hillur og 
annað sem til fellur. Vinnutími er frá klukkan 8:00-16/17:00.

S: 511 1144

Vélvirki - vélstjóri 566070

Gámaþjónustan hf. óskar eftir að ráða vélvirkja eða vélstjóra 
í umhleðslu- og fl okkunarstöð fyrirtækisins að Berghellu í 
Hafnarfi rði. Starfi ð felst m.a. í daglegri umsjón og viðhaldi véla, 
tækja og fasteigna. Leitað er að áhugasömum og traustum 
einstaklingi með framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum. Um 100% starf er að ræða sem gefur mikla 
framtíðarmöguleika. Viðkomandi þarf að hafa iðnmenntun eða 
vélstjóraréttindi sem og góða þekkingu á vélum og vinnuvélum. 
Meirapróf og vinnuvélaréttindi æskileg. 

Yfi rumsjón með framkvæmd langferða 566069

Framsækið fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir að ráða 
starfsmann til að hafa yfi rumsjón með framkvæmd langferða.            
Í starfi nu felst að sjá um að langferðir séu framkvæmdar í samræmi 
við tilboð og að fl æði verkþátta milli ferða sé rétt og hagkvæmt. 
Leitað er að einstaklingi sem er traustur, heiðarlegur, þjónustu-
lundaður og með framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.  
Viðkomandi þarf að hafa mjög góða tungumálakunnáttu, bæði 
í skrifuðu og töluðu máli. Reynsla af störfum og stjórnun í ferða-
þjónustu æskileg, háskólapróf eða reynsla af sambærilegu starfi  
skilyrði.  Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:00/9:00-16:00/17:00 og 
þarf viðkomandi að vera tilbúinn að vinna meira yfi r sumartímann.

Bílstjóri - lagermaður 566077

Rótgróið inn- og útfl utningsfyrirtæki óskar eftir starfsmanni í 
útkeyrslu og lagerstörf.  Starfi ð felst í útkeyrslu á vörum til 
viðskiptavina auk vörumóttöku og tengdum lagerstörfum. 
Leitað er að röskum, snyrtilegum og sjálfstæðum einstaklingi 
sem hefur gaman af mannlegum samskiptum. Skilyrði er að 
viðkomandi sé með meirapróf og eru lyftararéttindi æskileg.  
Vinnutími er virka daga frá kl. 8:00-17:00 auk tilfallandi yfi rvinnu 
eftir verkefnastöðu. Fyrirtækið er verslunarfyrirtæki á raforku- 
og rafeindasviði og hefur innan sinna vébanda mjög öfl ugan 
hóp vel menntaðra fagmanna sem keppist við að veita góða                    
þjónustu.

Tískuverslun - herradeild 566078

Þekkt og virt fyrirtæki sem rekur fataverslanir í Smáralind og í 
Kringlu óskar eftir að ráða starfsmann í herradeild. Í starfi nu felst 
ráðgjöf, sala og þjónusta við viðskiptavini, framsetning á vörum, 
dagleg umhirða verslunarinnar og annað sem til fellur. Leitað 
er að jákvæðum einstaklingi sem hefur gott auga fyrir fatnaði,    
með ríka þjónustulund, mikla samskiptahæfi leika, drifkraft og 
frumkvæði. Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um.

Geysir - bókari 566080 

Geysir óskar eftir að ráða öfl ugan og sjálfstæðan 
einstakling í starf bókara á skrifstofu fyrirtækisins. Í starfi nu 
felst launaútreikningur, afstemmingar, verkbókhald, kostnaðar-
bókhald, eftirlit með söluuppgjörum og önnur tilfallandi störf. 
Leitað er að reyndum bókara með góða og marktæka 
þekkingu á bókhaldi og mikla reynslu af Navision bókhalds-
kerfi nu. Viðkomandi þarf að geta tekið ákvarðanir, sýnt 
frumkvæði, greint gögn með gagnrýnum hætti og unnið 
samkvæmt verklagsreglum. Um 100% starf er að ræða og þarf 
viðkomandi að geta hafi ð störf sem fyrst. 
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Kennarar óskast til starfa í  
Gerðaskóla í Sveitarfélaginu Garði

Óskum eftir að ráða kennara til afleysingarstarfa í 1. 
bekk frá 1. febrúar nk. Um er að ræða 100% starf.

Umsóknarfrestur um afleysingarstarf er til 23. janúar.

Einnig er laus 100% staða sérkennara við skólann.

Umsóknarfrestur um stöðu sérkennara er til 15. febrúar. 

Viðkomandi þurfa að hafa tilskylda menntun, vera jákvæðir, 
röskir til vinnu og eiga gott með að vinna í samstarfi.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi kennslureynslu.  

Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í síma 422-7020.
Umsóknir ásamt ferilskrám og upplýsingum um  
umsagnaraðila skal senda til: skarphedinn@gerdaskoli.is
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 SÉRFRÆÐINGUR Í STJÓRN-  
 OG REGLUNARBÚNAÐI

 Orkusvið leitar að sérfræðingi til að hafa yfirumsjón með  

 stjórn- og reglunarbúnaði í aflstöðvum Landsvirkjunar.

 Helstu verkefni:

>  Stefnumótun og samræming verklagsferla

>  Viðhald orkustjórnkerfis og vöktun á búnaði

>  Öryggismál og viðbragðsáætlanir

>  Þátttaka í útboðsgerð og ráðgjöf um val á búnaði

 Menntunar- og hæfniskröfur:

>  Háskólamenntun í verkfræði, tæknifræði,    

 tölvunarfræði eða öðru sem nýtist í starfi

>  Þekking og reynsla af stjórnkerfum 

>  Mjög góð kunnátta í stýrikerfum og öryggismálum,   

 þekking og reynsla af SCADA kerfum er kostur

>  Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og stefnumótun

>  Greiningarhæfni og sjálfstæð vinnubrögð

>  Gott vald á íslensku og ensku, norðurlandamál er kostur

 SÉRFRÆÐINGUR Í VATNA-  
 OG VEÐURMÆLINGUM

 Rannsóknardeild Landsvirkjunar leitar að sérfræðingi  

 í fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi  

 aðili geti hafið störf sem fyrst.

 Helstu verkefni:

>  Umsjón mæla og mælinga í vatna- og veðurmælakerfi

>  Úrvinnsla vatna- og veðurgagna

>  Margvísleg sérhæfð mæliverkefni

 Menntunar- og hæfniskröfur:

>  Menntun á sviði tækni- eða verkfræði,    

 framhaldsmenntun er kostur

>  Þekking og reynsla af virkjunum, vatnafræði,   

 veðurfræði eða sambærilegu

>  Þekking og reynsla af mælarekstri

>  Þekking og reynsla af mælibúnaði til  

 vatna- og landmælinga

>  Góð samskiptahæfni og hæfni til að vinna  

 í krefjandi vinnuumhverfi

>  Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð

>  Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Hjá Landsvirkjun og dótturfélögum hennar starfa um 

350 manns með fjölbreytta menntun. Áhersla er lögð 

á jafnrétti og tækifæri til starfsþróunar.

Landsvirkjun leitar  
að sérfræðingum 

Sótt er um störfin á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir  

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Erik  

Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) 

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.
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Verkefnastjóri Félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu verkefnastjóra félagsmiðstöðvarinnar Zelsíuz lausa 
til umsóknar. Leitað er að reglusömum og áreiðanlegum einstaklingi sem hefur m.a. til að 
bera  frumkvæði,  góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf.  Mikil uppbygging á sér stað í Sveitar-
félaginu Árborg en nýlega flutti félagsmiðstöðin í sama húsnæði og ungmennahúsið og 
var þá um leið tekin til gagngerðra endurbóta en verkefnastjóri kemur til með að móta 
starfsemina til framtíðar í samstarfi við tómstunda- og forvarnafulltrúa.

Laun eru samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og er starfið 100%.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi, netfang  bragi@arborg.is  
eða Gunnar E. Sigurbjörnsson tómstunda- og forvarnafulltrúi,  netfang gunnars@arborg.is í síma 480-1900.
Umsóknarfrestur rennur út 23. janúar næstkomandi.
Umsóknir berist til Gunnar E. Sigurbjörnssonar tómstunda- og forvarnafulltrúa, netfang gunnars@arborg.is eða á skrifstofu  
Sveitarfélagsins Árborgar, Ráðhúsinu, Austurvegi 2 Selfossi, merkt: verkefnastjóri Zelsiuz.

Starfssvið
• Daglegur umsjón og áætlanagerð fyrir félagsmið-

stöðina
• Innkaup
• Skipulagning þjónustu staðarins í samráði við 

notendur, tómstunda- og forvarnafulltrúa og starfsfólk
• Samskipti og samstarf við foreldra, starfsfólk, skóla 

og aðra samstarfsaðila
• Þátttaka í stefnumótun
• Yfirumsjón með vinnuskóla sveitarfélagsins í sam-

starfi við menningar- og frístundafulltrúa sem og 
tómstunda- og forvarnafulltrúa.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun af tómstunda-, uppeldissviði eða 

önnur sambærileg menntun æskileg
• Starfsreynsla í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum 

og/eða öðru tengdu æskulýðsstarfi æskileg
• Áhugi á æskulýðsstarfi
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Góða samskiptahæfni
• Almenn tölvukunnátta

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum  
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir  
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í USA.

Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur: Góð skrif- eða málfærni í íslensku og/eða ensku, 
samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki og 
reglusemi.  Reynsla af lyfja- eða matvælaframleiðslu er kostur.
Menntunarkröfur:  Æskilegt er að umsækjandi hafi 
stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arnthor@isteka.com.  
Umsóknarfrestur er til 23. janúar 2013.

Starf í framleiðsludeild

Þjónar þú með glæsibrag? 
Gallery Restaurant – Hótel Holti er á ný kominn 
í fremstu röð veitingahúsa á Íslandi og í Evrópu. 
Nordic Prize verðlaunin og þjónustukannanir 
bera okkur söguna góða og við ætlum að bæta 
um betur á þessu ári. 
Við leitum að framúrskarandi þjónustulunduðum 
aðilum til að skapa ógleymanlegar minningar 
fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
séu með reynslu af veitingastörfum og hlýlega 
framkomu. 
Vilt þú starfa með fagmönnum að því markmiði 
að gefa óaðfinnanlega þjónustu í einu fallegasta 
húsi landsins? 
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á 
gallery@holt.is 

Sölu—Hönnuður/Ráðgjafi/Verkefnastjóri 
 

Viltu ferðast 80 l 100 daga á ári? 
Getur þú teiknað í Autodesk Inventor 3D? 

Hefur þú reynslu af því að selja vélar og tæki? 
Gæ r þú stjórnað uppsetningum tækja erlendis? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegna aukinna verkefna, leitum við að starfskra i á söluskrifstofu 
okkar í húsi Sjávarklasans á Grandagarði 16 í Reykjavík. 
  
Starfið felst í hönnun söluteikninga í Autodesk Inventor 3D fyrir 
söludeildina, verkefnastjórnun og sölu lausna fyrirtækisins l við-
skiptavina þess um allan heim.  
Þekking á vinnslutækni í sjávarútvegi og fiskiðnaði er mikill kostur.  
Gerð sölu lboða, sölu- og uppsetningaferðir er einnig hlu  af 
starfinu og má reikna með að ferðadagar séu að jafnaði 80-100 á 
ári, innanlands sem utan. 
Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður, sjálfstæður, og 
sterkur í mannlegum samskiptum. Hann/hún þarf að hafa mikið 
frumkvæði og vera lausnaþenkjandi. Hann/hún þarf að tala og 
skrifa ensku mjög vel. Gott vald á Microsoft Office er skilyrði og 
þekking á Autodesk Inventor.  
 
Nánari upplýsingar veitir:  
Kristján Karl Aðalsteinsson kristjan@3xtechnology.com 
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.  
Umsóknir með CV sendist til kristjan@3xtechnology.com fyrir 25. 
janúar nk. 
  
 3X Technology ● Grandagarði 16 ● 101 Reykjavík   

www.3xtechnology.com ● Sími: 450 5050 ● Fax: 450 5059 

Get
Hefur þú reynslu a
æ r þú stjórnað uppsetningum 

kinna verkefna, leitum við að starfskra i á söluskri
ns á Grandagarði 16 í Reykjavík.

entor 3DHæfniskröfur:
  18 ára lágmarksaldur
  Mikil öryggisvitund og árvekni
  Heiðarleiki og stundvísi
  Góð samskiptahæfni
  Dugnaður og sjálfstæði
  Bílpróf
  Starfsfólk við raf- og vélvirkjun þarf að 

hafa sveinspróf eða vera langt komið 
í námi í viðeigandi fagi

Framleiðslustörf eru vaktavinna en önnur 
störf eru í dagvinnu.

Starfsfólki bjóðast ferðir til og frá vinnu, frá 
Akranesi, Borgarnesi og höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar. 
Umsóknir og upplýsingar eru á nordural.is og 
í síma 430 1000 (Helga Björg Hafþórsdóttir). 
Öllum umsóknum verður svarað.

www.nordural.is

Norðurál gætir fyllsta jafnréttis kvenna og karla. 
Starfsfólkið leggur grunninn að velgengni fyrirtækisins. 
Gildi Norðuráls eru hagsýni, liðsheild og heilindi.

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og eftirsótt sumarstörf  
í álverinu á Grundartanga. Í boði eru störf við framleiðslu, raf- og vél-
virkjun og önnur fjölbreytt störf.

Alvöru vinna í sumar!
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Ert þú líka WOW?

Katrínartún 12 Ísland / Iceland105 Reykjavík +354 590 3000 wow@wow.iswww.wow.is

Aðstoðarmaður
forstjóra
Okkur vantar kraftmikla, óþreytandi og 

áberandi duglega manneskju sem kann 

allt; meðal annars að stýra verkefnum, 

halda utan um ferðabókanir, fundargerðir 

og allt mögulegt annað. Þarf að vera 

jákvæð, gædd ríkri skipulagshæfni, með 

blússandi WOW faktor og bros á vör.

Framkvæmdastjóri flugrekstrarsviðs
Við leitum að öflugum stjórnanda, með mikla reynslu og leiðtogahæfileika. Viðkomandi 

situr í framkvæmdastjórn félagsins og sér um samskipti við flugrekanda, alla helstu 

birgja, opinbera aðila og eftirlitsaðila hér heima og erlendis — ásamt því að stækka 

leiðarkerfi, sjá um umsóknarferla fyrir flugrekstrarleyfi og tryggja áfram stundvísi og 

öryggi WOW air. Þarf að hafa vit og skilning á kostnaðartölum í flugrekstri, áætlunargerð 

og innleiðingu ferla. Háskólamenntun við hæfi er skilyrði, sem og ævintýraþrá og 

unun af því að vinna undir miklu álagi.

Starfsmannastjóri
Við leitum að þjónustuliprum og orkumiklum einstaklingi, sem hefur óendanlega 

gaman af mannlegum samskiptum, til að halda utan um starfsfólkið okkar; 

ráðningar, launamál o.fl. Þarf að vera jákvæður, ábyrgur og stútfullur af lífsgleði. 

Skilyrðin eru aðdáunarverðir skipulagshæfileikar, háskólamenntun, gott og 

stöðugt skapferli og almenn lífsgleði. 

Svæðisstjóri 
í Skandinavíu
Óskum eftir að ráða svæðisstjóra, sem 

staðsettur er á skrifstofum WOW air 

í Kaupmannahöfn. Þarf að hafa reynslu 

af sölustjórnun, háskólamenntun 

í viðskipta- eða rekstrarfræði og að tala 

dönsku — og helst skilja hana líka. 

Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður 

í vinnubrögðum, dugmikill, ligeglad og 

má ekki vera haldinn krónískri heimþrá.

Matreiðslumeistari 
Okkur vantar listakokk í eldhúsið sem 

eldar hollan og góðan mat fyrir starfsfólk 

WOW air. Reynsla úr eldhúsi nauðsynleg 

sem og hagsýni í innkaupum og nýting á 

hráefni. Hugmyndaauðgi, umhyggjusemi 

og almenn lífsgleði eru kostir. Sendu 

okkur umsókn og jafnvel hugmynd að 

óskamatseðlinum þínum.

Forstöðumaður 
WOW travel
Við leitum að hugmyndaríkri manneskju í 

framleiðslu og skipulagningu pakkaferða 

hjá WOW travel. Þarf að hafa reynslu af 

skipulagningu á pakkaferðum fyrir hópa 

og einstaklinga. Menntun á sviði 

viðskipta eða ferðamála er æskileg. Ekki 

spillir fyrir að vera skipulagður og agaður,  

með mikið keppnisskap og skemmtilega 

sýn á lífið og tilveruna.

Það eru nokkur sæti laus hjá okkur

Vilt þú slást í hópinn? Ekki hika við að senda 
umsókn á starf@wow.is fyrir 1. febrúar. 

WOW mun flytja 450.000 farþega til og frá Íslandi 2013

LOFORÐ

WOW
LÆGRA VERÐ

NÝRRI VÉLAR

OG BREIÐASTA

BROSIÐ
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MÚRBÚÐIN  LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar eftir að ráða í eftirtalin 
störf.

  Sölumaður í verslun á Kletthálsi 7. 
Framtíðarstarf, leitað er að einstaklingi 25 
ára eða eldri vönum sölumannsstörfum. 
Samviskusemi, þjónustulund, metnaður.

  Lagermaður með meirapróf. Leitað 
er að ein staklingi 25 ára eða eldri með 
reynslu af lagerstörfum.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar 
á netfangið: ragnar@murbudin.is  

sími: 511 1144
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Dagþjónustan Lyngási 
Óskar eftir þroskaþjálfum, félagsliðum og 
stuðningsfulltrúum til starfa í hlutastörf eftir 
hádegi, vinnutími 12.30 til 16.30. Æskilegt er að 
umsækjendur geti hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi.

Lyngás er staðsett í Safamýri 5 og er opið frá 
8.00-16.30 á virkum dögum. Þangað sækja 
þjónustu börn á aldrinum 1-6 ára og ungmenni 
frá 16 ára aldri.

Á Lyngási fer fram sérhæfð þjálfun í gegnum 
leik og starf, s.s. þroskaþjálfun, örvun á 
skynhreyfigetu, atferlisþjálfun og sjúkraþjálfun. 
Áhersla er m.a. lögð á athafnir daglegs lífs, 
eflingu líkamsvitundar, tengsla-, boðskipta- og 
atferlisþjálfun. Mikið samstarf er við foreldra/
aðstandendur, ráðgjafa og tengslastofnanir. 

Upplýsingar veitir Birna Björnsdóttir í síma  
553-8228 á virkum dögum. Upplýsingar um 
félagið má finna á heimasíðu þess  
www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

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

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Ráðgjafi

Starfssvið: 
• Ráðgjöf og sala er varðar fóður, sáðvöru og  

rekstrarvörur bænda 
• Viðhald viðskiptasambanda og eftirlit með þjónustu 
• Öflun nýrra viðskiptavina 
• Heimsóknir til bænda og annarra viðskiptavina 

Hæfniskröfur: 
• Starfsreynsla tengd landbúnaði er æskileg 
• Góðir söluhæfileikar 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Menntun sem nýtist í starfi er mikill kostur (s.s. búvísindi, 

dýralækningar, líffræði) 
• Góð enskukunnátta 

Lífland óskar eftir að ráða öflugan og reyndan ráðgjafa í söluteymi fyrirtækisins. 

Starfið er fjölbreytt, snýst um mannleg samskipti og krefst ferðalaga innanlands. 

Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki og lýtur starfsemi fyrirtækisins annars vegar að 
framleiðslu á fóðri og þjónustu tengdri landbúnaði, hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist og hins 
vegar matvælaframleiðslu og þjónustu við matvælageirann.

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

Upplýsingar veita:

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Deildarstjóri innkaupa, 
vöruhúss og dreifingar

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með innkaupum félagsins, þ.m.t. samskiptum og 
   samningum við erlenda birgja og flutningsaðila.
• Yfirumsjón með vöruhúsi og dreifingu.

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi.
• Reynsla af erlendum innkaupum og samningagerð.
• Reynsla af öflun og viðhaldi viðskiptasamninga.
• Þekking á rekstri vöruhúsa.
• Reynsla af stjórnun starfsmanna og deilda.
• Gott vald á ensku, þýskukunnátta er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Viðkomandi þarf að vera samviskusamur, heiðarlegur og 
   hafa góða samskiptahæfileika.
• Áhugi á lífrænum og heilsusamlegum lífsstíl.

Yggdrasill ehf. leitar eftir deildarstjóra innkaupa, 
vöruhúss og dreifingar.

Yggdrasill er ört vaxandi heildsala sem var stofnuð árið 1986 og sérhæfir sig 
í innflutningi, dreifingu og markaðssetningu á breiðu úrvali af lífrænum vörum 
og heilsuvörum. Verkefni fyrirtækisins er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan, 
auka sjálfbærni og skapa verðmæti. Gildin eru heilbrigði, heilindi og hagsýni 
og kjörorðin „Lífrænt er framtíðin“.

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 

lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 

og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 

vörumerkja eins og SYLVANIA, 

DELTA LIGHT og TARGETTI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður í verslun

IGUZZINI.

28. janúar.

Dagskrárstjóri
Bíó Paradísar

Bíó Paradís leitar að dagskrárstjóra til þess að 
sinna dagskrárgerð og hafa umsjón með gerð 

markaðs- og kynningarefnis Bíó Paradísar. 
Við leitum að hugmyndaríkum og fjölhæfum 

einstaklingi sem hefur þekkingu á 
kvikmyndum og dreifingu kvikmynda, reynslu 

af kynningarstarfi, stjórnun viðburða og 
markaðssetningu. 

Um er að ræða 100% starf. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
framkvæmdastjóra Bíó Paradísar, 
Hrönn Sveinsdóttur, á netfangið 

hronn@bioparadis.is fyrir 28. janúar nk.
Heimili kvikmyndanna ses (Bíó Paradís) er sjálfseignarstofnun sem 
sett var á fót af samtökum kvikmyndagerðarmanna með það að 

markmiði að efla kvikmyndamenningu og kvikmyndafræðslu á Íslandi. 
Bíóið er rekið án hagnaðarsjónarmiða.

Hverfisgötu 54  |  101 Reykjavík  |  www.bioparadis.is
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á þróun hjúkrunar á deildinni og stuðlar að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
 » Ber ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
 » Ber ábyrgð á að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu í samræmi við 

fjárhagsáætlun

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarfræðimenntun
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla í hjúkrun
 » Þekking á líknarmeðferð er æskileg
 » Góð leiðtoga- og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 02.02.2013
Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri 
lyflækningasviðs, sími 543 1000, vilhehar@landspitali.is og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, sími 825 5136, torghjal@landspitali.is
Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 
Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti til Vilhelmínu 
Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, Landspítala, E-7, 
Fossvogi.

Deildarstjóri Heimahlynningar
Starf hjúkrunardeildarstjóra í Heimahlynningu er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 2013 eða eftir 
samkomulagi, til 5 ára.
Heimahlynning, sem er með aðsetur í húsi líknardeildar í Kópavogi, 
starfar í tengslum við líknarráðgjafateymi og veitir sjúklingum á 
líknandi meðferð sérhæfða þjónustu sem miðar að því að gera þeim 
kleift að vera sem lengst heima. Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður 
hjúkrunar á deildinni, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um 
hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Gert er ráð fyrir að hluti 
starfs hjúkrunardeildarstjóra verði klínísk vinna. Næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

Trésmiðir óskast
Verktakafyritæki óskar eftir að ráða trésmiði/reynslubolta 
til starfa í verkefni á höfuðborgarsvæðinu.   
Næg verkefni framundan.

Uppl í síma 897-4807 eða í heimab@simnet.is   

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 

vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Einungis maður með 
víðtæka reynslu kemur til greina. Viðkomandi þarf að hafa  

rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera reglusamur og 
eiga gott með mannleg samskipt. 

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi(hjá)vvehf.is.

Menntun:

Rafvirkjun, ferðamálafræði, 
hárgreiðsla, markaðsfræði, 
hjúkrun, verkfræði, meirapróf, 
rekstrarfræði, hótelstjórnun, 
vefhönnun, iðjuþjálfun, dúka-
lagning, enska, tæknifræði,
hönnun, tónlist, félagsfræði,
sjúkraliðanám, leiðsögn, 
kennslufræði, snyrtifræði, 
málmsmíði, þýðingarfræði
Liðsstyrkur auðveldar þér að bæta við starfskrafti úr hópi 
fólks með fjölbreytta reynslu, menntun og hæfileika.

Atvinnurekendur sem grípa tækifærið strax og ráða fólk 
úr hópi langtíma-atvinnulausra í ný störf fá 186.418 króna 
mótframlag á mánuði, fyrstu sex mánuðina. Skráðu þig 
núna því framlagið lækkar eftir því sem líður á árið.

Skráning og nánari upplýsingar á www.lidsstyrkur.is

Nýtum tækifærið!
Verðum að liði, vinnum gegn atvinnuleysi.
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Hlutastarf á endurskoðunarskrifstofu. 
Í boði er hlutastarf á endurskoðunarskrifstofu 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða 
vinnu við gerð ársreikninga og skattframtala fyrir 
rekstraraðila, ásamt færslu bókhalds o.fl. Reynsla af 
uppgjörsvinnu skilyrði. Umsóknir sendist á box@frett.is 
merktar:„Hlutastarf-1901” fyrir 28. janúar nk.

Atvinna
Óskum eftir að ráða í 30 störf hjá okkur!!

Glænýtt fiskvinnsluhús staðsett í Sandgerði.
Óskum eftir að ráða í eftirfarandi stöður til okkar.

Verkstjóra, vélstjóra, handflakara og starfsfólk í almenn  
fiskvinnslustörf.

Áhugasamir vinsamlegasti sendið upplýsingar um  
menntun og reynslu á eftirfarandi.

Mail. Jon.brunir@simnet.is eða hafi samband í síma 864-7271

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals níu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 26. Janúar 2013.

Starfsmaður í blóðtöku
Rannsóknastofan í Mjódd óskar 
eftir að ráða starfsmann í blóðtöku, 
reynsla æskileg. Þarf að geta hafið 

störf sem fyrst. 

Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is 
fyrir 23. janúar n.k. Upplýsingar í síma 535 7777.

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

Umsjónarmaður orlofs-
byggðar VR í Miðhúsaskógi

VR leitar að umsjónarmanni fyrir orlofsbyggð félagsins í Miðhúsaskógi.
Orlofshúsin eru 20 talsins en auk þeirra er á svæðinu rekið nýtt tjaldsvæði fyrir félagsmenn. 
Starfið hentar vel t.d. samhentum hjónum eða félögum.

Helstu verkefni umsjónarmanns eru:
- Almennt viðhald og eftirlit með orlofshúsunum og umhverfi þeirra.
- Umsjón og eftirlit með lóðahirðingu, heimreið, vatnsbóli, göngustígum og girðingum.
- Þjónusta og samskipti við leigutaka.
- Samskipti við verktaka.

Meðal hæfniskrafa:
- Iðnmenntun er mikill kostur.
- Verkþekking og reynsla af sambærilegum verkefnum er skilyrði.
- Þjónustulund, færni í samskiptum og jákvæðni.
- Sjálfstæði og útsjónarsemi.
- Samviskusemi og dugnaður.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Emil Gústafsson (emil@vr.is). Umsóknir með upplýsing-
um um menntun og fyrri störf sendist til VR, Kringlan 7, 103 Reykjavík eða á netfangið 
starfsumsokn@vr.is. Frekari upplýsingar um félagið og starfsemi þess má finna á www.vr.is.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013

Bílstjóra vantar
Óskum eftir bílstjórum bæði með og án meira-
prófs í fullt starf og hlutastarf. 

Starfsumsókn sendist á keyrsla@keyrsla.is
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Olíuverzlun Íslands hf.

Við óskum eftir traustu fólki í störf verslunarstjóra á þjónustustöðvum okkar 
á Hellu og í Stykkishólmi. Reynsla af verslunarstörfum og stjórnun er æskileg.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Helstu verkefni
• Umsjón með daglegum rekstri stöðvarinnar
• Innkaup
• Sala
• Mannaforráð
• Þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki 

Hæfni og þekking
Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi, 
snyrtimennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.

PI
PA

R\
TB

W
A

 ·
 S

ÍA
 ·

 1
23

68
5

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint 
sakavottorð og séu reyklausir.

Vinsamlega sendið umsóknir, merktar stað-
setn ingu starfs, ásamt ferilskrá í tölvupósti 
á netfangið frida@olis.is fyrir 28. janúar nk.

Ef frekari upplýsinga er óskað má jafnframt 
senda fyrirspurn á sama netfang.

Þín bíður stjórnunarstaða
á Hellu eða í Stykkishólmi

Leirvogstunguskóli 

Laus staða matráðs við Leirvogstugnuskóla

Starfið er laust núna og starfshlutfall er 80-90% eða eftir 
skamkomulagi.
Kjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Leirvogstunguskóli er um 45 barna leikskóli staðsettur í kyrrlátu 
íbúðarhverfi og stutt er í fjölbreytta náttúru. 

Upplýsingar um starfið veita skólastjórnendur 
Leirvogstunguskóla, Gyða Vigfúsdóttir  í síma 8916609 og 
Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 5868648. 

Umsóknarfrestur er til 1. febrúar og umsóknum skal skilað á 
netfangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um 
umsækjenda..

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

Starf ráðgjafarþroskaþjálfa 
á fjölskyldusviði 

Mosfellsbær auglýsir eftir ráðgjafarþroskaþjálfa á 
fjölskyldusviði í 50% starf. Aðsetur starfsmanns verður á 
bæjarskrifstofunum í Kjarna að Þverholti 2 þar sem starfa að 
jafnaði um 45 manns. 
Mosfellsbær hefur að markmiði að á vinnustöðum bæjarins 
sé í boði eftirsóknarvert og aðlaðandi starfsumhverfi þar sem 
atvinna og fjölskylduábyrgð fara vel saman. 
 
Mosfellsbær tók við þjónustu við fatlað fólk í bæjarfélaginu 1. janúar 
2011 og veitir jafnt börnum sem fullorðnum margvíslega þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf, fræðsla og stuðningur við fötluð börn og fullorðna   
 og aðstandendur þeirra. 
• Leiðsögn og stuðningur við forstöðumenn og annað   
 starfsfólk í þjónustu við fatlað fólk.
• Þátttaka í teymisvinnu með starfsfólki skóla og öðrum sem   
 annast þjónustu við þá sem búa við fötlun.
• Samstarf við þá aðila og stofnanir sem annast greiningu   
 fatlana. 
• Samskipti við Tryggingastofnun ríkisins vegna    
 almannatrygginga og umönnunarbóta.

Hæfniskröfur: 
• BA-próf í þroskaþjálfafræði og meistaranám á mennta-  
 eða félagsvísindasviði. 
• Víðtæk reynsla af störfum með fötluðu fólki.  
• Rík þjónustulund og frumkvæði.
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
• Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í boði er:
• Áhugavert starfsumhverfi.
• Fjölbreytt og lærdómsrík verkefni.
• Öflugur stuðningur og leiðsögn í starfi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Þroskaþjálfafélags Íslands 
við Samband íslenskra sveitarfélaga. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veita Unnur V. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs og Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir 
verkefnastjóri í síma 525 6700. 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2013.

Umsóknir ásamt ferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið 
skulu sendar á netfangið vibeke@mos.is. 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar er fólk af báðum 
kynjum hvatt til að sækja um starfið. 

Forstöðumaður þjónustuíbúðakjarna 

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni í þjónustuíbúðakjarna fyrir aldrað fólk. 

Helstu verkefni eru:
• Stjórnun og rekstur þjónustuíbúðakjarna og félagsmiðstöð-

var að Furugerði 1
• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð og stýring á þjónustu við 

íbúa kjarnans
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfs-

mannastefnu
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu
• Samstarf við íbúa og hagsmunasamtök eldri borgara um 

aukið notendasamráð við þróun þjónustu í Furugerði
• Fræðsla og kynningarstarf til íbúa,  samstarfsaðila,  félaga- 

og hagsmunasamtaka

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heil-

brigðisvísinda s.s. félagsráðgjafar, þroskaþjálfunar, 
iðjuþjálfunar eða sálfræði

• Þekking og reynsla af  stjórnun æskileg
• Þekking og reynsla af starfi með eldri borgurum
• Forystuhæfileikar og frumkvæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Ingvarsdóttir, deildarstjóri  í síma  411 1500,  netfang: sigrun.ingvarsdottir@reykjavik.is

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og stuðla að 
góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. 

Setur þú markið hátt?
Viltu verða frumkvöðull í uppbyggingu 4G á Íslandi?  
Viltu starfa með öflugu teymi harðsnúinna 
fjarskiptasérfræðinga við uppbyggingu, rekstur, mælingar og 
bestun farsímadreifikerfa um allt land? Þá er starf tæknimanns 
í radíódeild Vodafone eitthvað fyrir þig.

Ef þú hefur háskólamenntun í rafmagnsverkfræði, tæknifræði 
eða iðnfræði, frumkvæði og metnað í starfi og vilt takast á við 
fjölbreyttar aðstæður hvetjum við þig til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að finna á 
vodafone.is/storf.
Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2013.

Þín ánægja er okkar markmið
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Starfsreynsla:

Málari, hárgreiðsla, 
tryggingasali, matreiðsla, 
fiskverkun, smiður, kennari, 
símvirki, sjúkraliði, umbrot, 
bílasali, lögreglumaður, 
textagerð, Baader-vinnsla, 
tamningar, tölvuviðgerðir,
innsláttur, kaffibarþjónn,
vélvirki, leigubílaakstur 
byggingavinna, vefhönnun
Liðsstyrkur auðveldar þér að bæta við starfskrafti úr hópi 
fólks með fjölbreytta reynslu, menntun og hæfileika.

Atvinnurekendur sem grípa tækifærið strax og ráða fólk 
úr hópi langtíma-atvinnulausra í ný störf fá 186.418 króna 
mótframlag á mánuði, fyrstu sex mánuðina. Skráðu þig 
núna því framlagið lækkar eftir því sem líður á árið.

Skráning og nánari upplýsingar á www.lidsstyrkur.is

Nýtum tækifærið!
Verðum að liði, vinnum gegn atvinnuleysi.
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Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  einstakling 
í sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.
 
Hæfniskröfur:
• Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
• Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða reynsla af sölustörfum
• Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Söluferðir út á land bæði dagsferðir og lengri ferðir
• Efling viðskiptatengsla ásamt öflun nýrra viðskiptasam  
 banda og eftirfylgni.
• Framsetning í verslunum 
• Öflun upplýsinga um markaðinn og þátttaka í skipulagningu  
 sölumála á starfsvæðinu í samvinnu við sölustjóra.
• Önnur verkefni er tengjast sölu- og markaðstarfi
• Starfssviðið er Vesturland og Suðurland að Höfuðborgar  
 svæðinu meðtöldu.
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is fyrir 
22. janúar.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.

Save the Children á Íslandi

LAUGARDAGUR  19. janúar 2013 13



| ATVINNA | 

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

Ráðgjafar í 
starfsendurhæfingu hjá VR
VR leitar að tveimur ráðgjöfum til að starfa á vettvangi starfsendurhæfingar.
Um er að ræða samvinnuverkefni VR og VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs. Ráðgjafarnir munu halda 
utan um starfsendurhæfingarmál félagsmanna sem eru með skerta vinnugetu vegna slysa eða 
sjúkdóma, í þeim tilgangi að aðstoða þá við að auka vinnugetu sína og varðveita vinnusamband 
þeirra. Um er að ræða mjög krefjandi störf í umhverfi sem er enn í mótun og uppbyggingu.

Helstu verkefni ráðgjafa eru:
- Stuðningur, ráðgjöf og hvatning fyrir einstaklinga. 
- Upplýsingaöflun og mat skv. viðurkenndum aðferðum.
- Umsjón, eftirfylgni og leiðsögn varðandi endurhæfingaráætlanir einstaklinga, 
   í samstarfi við fagaðila.
- Samstarf við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir vegna verkefnisins.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda sem nýtist í starfinu (t.d. á sviði 
  félagsráðgjafar, hjúkrunar, iðjuþjálfunar, sálfræði eða sjúkraþjálfunar).
- Víðtæk reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar. 
- Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
- Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðmót og þjónustulund.
- Áhugi á að vinna með einstaklingum og geta til að skilja og setja sig inn 
  í mismunandi aðstæður einstaklinga.
- Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð.
- Geta til að koma frá sér efni í ræðu og riti.
- Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli.

Upplýsingar um störf ráðgjafa og starfsemi VIRK er að finna á heimasíðum VIRK www.virk.is  og 
VR www.vr.is. Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil skal senda á tölvupóstfangið 
starfsumsokn@vr.is eða til VR, Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2013.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:

Árleynir 2-8, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæði með 
þekkingaruppbyggingu á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Öflug tækniþróun, 
þjónusta og yfirfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, líf- 
og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þína þágu og 
þágu atvinnulífsins.

Verkfræðingur
óskast til starfa við prófanir, rannsóknir og 

vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og orkutækni 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Starfið felur í sér efnisprófanir og rannsóknir í 

jarðhitaumhverfi, tjónagreiningar og ráðgjöf til 

viðskiptavina.

Hæfniskröfur
• Viðeigandi framhaldsmenntun í verkfræði 

• Þekking á tæringu, málmþreytu og 

burðarþoli æskileg

• Góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund 

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 

körlum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk. 

Umsóknir skal senda til Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Starfsumsókn – Verkfræðingur

Árleynir 2-8

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Þorbjörnsson, 

framkvæmdastjóri Efnis-, líf- og orkutækni á 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (ingo@nmi.is) í síma: 

522-9000.
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www.lyfja.is

Sölu- og afgreiðslufólk á höfuðborgarsvæðinu 

Við leitum að drífandi og líflegu 
sölu- og afgreiðslufólki til að 
ráðleggja viðskiptavinum okkar 
um val á vörum, afgreiða á kassa, 
afhenda lyf gegn lyfseðli, afgreiða 
lausasölulyf og gefa ráð um val
 og notkun þeirra.
 
Um er að ræða hlutastörf eftir 
hádegi, á kvöldin og um helgar, 
í apótekum okkar á höfuðborgars-
væðinu. Vinnuumhverfið er gott, 
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GETUR ÞÚ AÐSTOÐAÐ?

Fáðu nánari upplýsingar um störfin á heimasíðu okkar 
www.lyfja.is eða hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru bæði karlar og konur hvött til þess 
að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

líflegir vinnustaðir, samkeppnishæf 
laun og möguleiki á þróun í starfi.
 
Ef þú býrð yfir ríkri þjónustulund og 
söluhæfileikum, góðri tölvukunnáttu 
og getu til að vinna undir álagi, þá 
erum við að leita að þér. Reynsla af 
verslunarstörfum er æskileg og 
reynsla úr apóteki er kostur.

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra frá og 
með 2. apríl 2013.   Starfið felst aðallega í vélstjórn og 
viðhaldsverkefnum á dráttarbátum Faxaflóahafna sf., móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi vélstjóraréttindi - VF III
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, 
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er alla 
virka daga 07:00 –17:00.  
Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTÓRI fyrir 1. febrúar n.k.  Þar sem 
í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað eftir að 
umsókn fylgi sakavottorð.
Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525 8900.

Ert þú með hjartað á réttum stað?

Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

Við óskum eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:

Matreiðslumaður

Við erum að leita að matreiðslumanni sem vill taka 

þátt í því að hjartað í nýju höfuðstöðvunum okkar að 

Höfðatorgi blómstri. Sá eða sú rétta verður að vera 

lagin(n) í samskiptum, hagsýn(n) og hæf(ur) til þess 

að vinna með kraftmiklum hópi fólks.  Ástríða fyrir 

matargerð og jákvætt viðmót eru lykilþættir í því að 

við náum saman. Um er að ræða fullt starf.

Þjónustuaðili í mötuneyti, eldhús, kaffistofur og 

fundarherbergi

Af því að þetta eru þeir staðir þar sem við komum 

saman og eigum okkar bestu stundir, viljum við ráða 

glaðlega manneskju til að hjálpa okkur að halda þeim 

hreinum og fallegum. Starfið snýst um að aðstoða í 

eldhúsi fram yfir hádegismat, ræsta eldhúsið og sjá 

um fundarherbergi og kaffistofur eftir það. 

Vinnutíminn er frá kl. 10/11 til kl. 16/17 

eftir samkomulagi.

Við bjóðum góða 
vinnuaðstöðu, tækifæri 
til endurmenntunar og 
starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi 
þar sem fagmennska, 
frumkvæði og traust eru 
undirstaða allra verka.

Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2013. Hægt er 
að sækja um á www.rb.is. Nánari upplýsingar veitir 
Guðbrandur Jónasson, starfsmannastjóri RB, 

í síma 569 8877, gudbrandur@rb.is. 
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál.
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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

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Störf Landlæknir Reykjavík 201301/064
Framkvæmdastjóri Íslenski dansflokkurinn Reykjavík 201301/063
Fulltrúi Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201301/062
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild Akureyri 201301/061
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, dagdeild Akureyri 201301/060
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201301/059
Hjúkrunarfr. við heimahjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201301/058
Sérfr. í gerð búreikn. og landb.tölfr. Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/057
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/056
Sérfræðingur í gerð félagsvísa Hagstofa Íslands Reykjavík 201301/055
Eftirlitsdýralæknar Matvælastofnun, suðurumdæmi Selfoss 201301/054
Héraðsdýralæknir Matvælastofnun, suðvesturumd. Reykjavík 201301/053
Sviðsstjóri upplýsingasviðs Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201301/052
Aðstoðardeildarstjóri LSH, sérhæfð endurhæfingargeðd. Reykjavík 201301/051
Hjúkrunarfr. á öryggisgeðdeild LSH, Kleppur Reykjavík 201301/050
Deildarstjóri heimahlynningar LSH, stjórn lyflækningasviðs Reykjavík 201301/049
Arkitekt Minjastofnun Íslands Reykjavík 201301/048
Fjármálastjóri Minjastofnun Íslands Reykjavík 201301/047
Hagfr. á sviði hagfr. og peningast. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201301/046
Matsaðilar Námsgagnastofnun Reykjavík 201301/045
Lektor, dósent, prófessor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201212/008
Sérfræðingur á launasvið Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201301/044

Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum  einstakling 
í sölustarf á VARMA ullar- og mokkavörum.
 
Hæfniskröfur:
• Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
• Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og/eða reynsla af sölustörfum
• Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
• Heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Söluferðir út á land bæði dagsferðir og lengri ferðir
• Efling viðskiptatengsla ásamt öflun nýrra viðskiptasam  
 banda og eftirfylgni.
• Framsetning í verslunum 
• Öflun upplýsinga um markaðinn og þátttaka í skipulagningu  
 sölumála á starfsvæðinu í samvinnu við sölustjóra.
• Önnur verkefni er tengjast sölu- og markaðstarfi
• Starfssviðið er Vesturland og Suðurland að Höfuðborgar  
 svæðinu meðtöldu.
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is fyrir 
22. janúar.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.
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Árleynir 2-8, 112 Reykjavík Sími 522 9000 Fax 522 9111 www.nmi.is

Markmið Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
er að styrkja samkeppnisstöðu íslensks 
atvinnulífs og auka lífsgæði með 
þekkingaruppbyggingu á grundvelli 
rannsókna og þróunar. Öflug tækniþróun, 
þjónusta og yfirfærsla þekkingar til 
fyrirtækja og frumkvöðla á sviði efnis-, líf- 
og orkutækni er mikilvægur þáttur í starfi 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands kemur með nýjar 
víddir inn í íslenskt samfélag - í þína þágu og 
þágu atvinnulífsins.

Verkfræðingur
óskast til starfa við prófanir, rannsóknir og 

vöruþróunarverkefni innan Efnis-, líf- og orkutækni 

hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starfssvið
Starfið felur í sér efnisprófanir og rannsóknir í 

jarðhitaumhverfi, tjónagreiningar og ráðgjöf til 

viðskiptavina.

Hæfniskröfur
• Viðeigandi framhaldsmenntun í verkfræði 

• Þekking á tæringu, málmþreytu og 

burðarþoli æskileg

• Góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík 

þjónustulund 

Umsóknarferli
Hvatt er til umsókna frá konum jafnt sem 

körlum. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk. 

Umsóknir skal senda til Nýsköpunarmiðstöðvar 

Íslands merktar:

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Starfsumsókn – Verkfræðingur

Árleynir 2-8

112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Þorbjörnsson, 

framkvæmdastjóri Efnis-, líf- og orkutækni á 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (ingo@nmi.is) í síma: 

522-9000.

Boltinn á Xinu 977
     – alla virka daga kl. 11 - 12

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Nánari upplýsingar vegna starfa í BYKO Breidd veitir Sigurgeir 
Már Sigurðsson aðstoðarverslunarstjóri í síma 515 4000 og 
vegna starfa í Lagnaverslun Árni Kvaran verslunarstjóri í 
Lagnaverslun í síma 515 4040. 
Hægt er að sækja um starf með því að senda inn umsókn í 
gegnum www.byko.is eða á netfangið gudridur@norvik.is.

Sölumaður í vinnufatadeild BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem æskilegt 
er að viðkomandi hafi þekkingu á vinnufatnaði, 
öryggisskóm og öryggisvörum.

Nánari upplýsingar vegna
Már Sigurðsson aðstoðarv
vegna starfa í Lagnaverslu
Lagnaverslun í síma 515 4
Hægt er að sækja um starf
gegnum www.byko.is eða 

FESTINGADEILD BYKO BREIDD

SÖLUMAÐUR

SPENNANDI 
TÆKIFÆRI!

Við erum að leita að fólki á öllum aldri í hlutastörf 
seinnipart dags og um helgar í verslun okkar í Breidd.
Sveigjanlegar vaktir eru í boði.

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu 
fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að 
starfa sjálfstætt, vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum.

Sölumaður í Lagnaverslun BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem 
æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
hreinlætistækjum og lagnavörum. Kostur er að 
viðkomandi hafi iðnmenntun sem nýtist í starfi. 

Sölumaður í festingadeild BYKO. Starfið felst 
í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina. Reynsla af 
sölumennsku er góður kostur auk þess sem 
æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu á 
byggingarvörum.

VINNUFATADEILD BYKO BREIDD

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI 
MEÐ LÍFSREYNSLU

BYKO BREIDD

LAGNAVERSLUN BYKO
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengi-
lega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði 
heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi.  
Hún samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsum-
dæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þróunarstofu heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar.  
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 550 manns.

Framkvæmdastjóri Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýstir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra þróunarsviðs.  
Framkvæmdastjóri þróunarsviðs situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er hlutverk hans 
að hafa forystu um þróun og nýjungar í starfsemi stofnunarinnar og heilsugæslu almennt. Starfshlutfall er 100% og 
er skipað í stöðuna frá 1. mars 2013, til 5 ára. 

Helstu viðfangsefni:
• Þróun og nýjungar í heilsugæslu
• Gæða- og öryggismál 
• Vísindarannsóknir og samstarf við stofnanir 
• Þróun verkferla og klínískra leiðbeininga
• Þróun og innleiðing árangursmælinga og -mats
• Úrvinnsla staðtalna og upplýsinga 
• Starfsþjálfun, fræðslumál og kennsla
• Fagleg leiðsögn um ýmis viðfangsefni innan sviðsins 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði  heilbrigðismála. Framhalds-  
 menntun skilyrði 
• Umtalsverð starfsreynsla á sviði heilbrigðisþjónustu og   
 haldgóð reynsla af þróunarstarfi, breytingastjórnun eða   
 vísindastarfi  
• Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
• Reynsla af forystu í þróunarverkefnum. 

Færni og aðrir eiginleikar:
• Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp heilbrigðis  
 starfsmanna
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Valnefnd mun fara yfir umsóknir og meta menntun, reynslu og 
hæfni umsækjenda.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhvít Jakobsdóttir, 
forstjóri í síma 585 1300 eða netfangi: svanhvit.jakobsdottir@
heilsugaeslan.is. 

Umsóknir sendist til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 11. febrúar 2013. Umsóknum 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Hægt er að sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, www.heilsugaeslan.is

    

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Sælgætis-, köku- og  
konfektgerð til sölu

Vegna sérstakra aðstæðna er til sölu lítil sælgætis- og 
kökugerð.  Fyrirtækið hefur verið ört vaxandi undanfarið ár 
og eru mikil tækifæri sem fylgja því.  Þetta er eina fyrirtæki 
sinnar tegundar á landinu.
Þetta er topp tækifæri fyrir duglega einstaklinga, fyrirtækið 
er staðsett á Akureyri en lítið mál er að flytja það á milli 
landshluta og ekki þarf mikið til, til að setja upp starfsemina.  

Upplýsingar í síma 848 3256Auglýsing um skipulag – Hafnarfjarðarbær

Tillaga að  breyttu deiliskipulagi á 
Iðnaðarhverfi austan Reykjavíkurvegar 

vegna Helluhrauns 16-18.

Skipulags- og byggingarráð  Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum þann 7. janúar 2013 að auglýsa tillögu að 
breytingu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í að lóðin er stækkuð að Helluhrauni, 
byggingarreitur er stækkaður og bílastæðum breytt.
Deiliskipulagið verður til sýnis hjá skipulags- og 
byggingarsviði Norðurhellu 2, frá 18. janúar til 4. mars 
2013. Hægt er að skoða deiliskipulagstillögurnar á forsíðu 
vefs Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is  Nánari 
upplýsingar eru veittar á skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal 
þeim skilað skriflega til skipulags- og byggingarsviðs 
Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 4. mars 2013. Þeir sem 
eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins 
frests, teljast samþykkir henni.

 Skipulags-og byggingarsvið Hafnarfjarðar.

ÚTBOÐ
RAMMASAMNINGSÚTBOÐ NR. 15310 

ÞJÓNUSTA IÐNAÐARMANNA OG  
VERKTAKA, VIÐHALDSVERK

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
á þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á landsvísu.  Heimilt er að 
bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 
Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum sem 
uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína: 

• Blikksmíði 
• Dúklagningu 
• Málun 
• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 
• Múrverki 
• Pípulagningu 
• Rafiðnaði 
• Skrúðgarðyrkju 
• Trésmiði 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  
ekki síðar en þriðjudaginn 22.01.2013 
Tilboð verða opnuð 26.02.2013 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Fjármálafulltrúi óskast  
í hlutastarf

UNICEF á Íslandi (Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna) leitar 
að ábyrgum og samviskusömum fjármálafulltrúa í hlutastarf. 
Um er að ræða framtíðarstarf. Starfið felst einkum í vinnu 
við fjármála- , launa-, birgða- og sölubókhald.

Gerð er krafa um almenna menntun og góða þekkingu á og 
reynslu af notkun DK og Ax bókhaldskerfa, sem og af notkun 
Word og Excel. Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
Frekari upplýsingar veitir Dröfn Guðmundsdóttir, 
fjármálastjóri UNICEF, í síma 552 6302 á milli 9–12 alla virka 
daga. Umsóknir með ferilskrá berist til UNICEF á netfangið 
drofn@unicef.is eigi síðar en 28. janúar nk.

MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7

Save the Children á Íslandi
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Útboð nr. 20118

Fljótsdalsstöð
 Mötuneyti og ræsting

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur 

mötuneytis og ræstingu á hlaðhúsi og 

stöðvarhúsi Fljótsdalsstöðvar samkvæmt 

útboðsgögnum nr. 20118, Fljótsdalsstöð, 

Mötuneyti og ræsting. 

Eingöngu er óskað tilboða í allt verkið.

Vettvangsskoðun fer fram í Fljótsdalsstöð 

föstudaginn 1. febrúar 2013 kl. 10:30

Útboðsgögn er hægt að nálgast á útboðsvef 

Landsvirkjunar utbod.lv.is frá og með 

þriðjudeginum 22. janúar n.k. 

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 

12:00 fimmtudaginn 28. febrúar 2013 þar sem þau 

verða opnuð  kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á vorönn 2013 er til  
15. febrúar n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta 
lána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á 
námskostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir 
þá sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri 
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja 
nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd

ÚTBOÐ
RAMMASAMNINGSÚTBOÐ NR. 15310 

ÞJÓNUSTA IÐNAÐARMANNA OG  
VERKTAKA, VIÐHALDSVERK

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkisins á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði 
á þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á landsvísu.  Heimilt er að 
bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 
Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum sem 
uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína: 

• Blikksmíði 
• Dúklagningu 
• Málun 
• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 
• Múrverki 
• Pípulagningu 
• Rafiðnaði 
• Skrúðgarðyrkju 
• Trésmiði 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  
ekki síðar en þriðjudaginn 22.01.2013 
Tilboð verða opnuð 26.02.2013 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík

Auglýsir styrki til rannsókna, lista og þróunar-
verkefna, sem geta nýst börnum á leik- og  
grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið,  
skal senda fyrir 17. febrúar 2013. 

Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt 
til að óska eftir nánari upplýsingum  um verkefnið og 
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.

Reykjavík 18. janúar 2013.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Frá stjórn Hölkna, veiðifélags um Hölkná  
á Langanesströnd. 

Óskað er eftir tilboðum í leigu á veiðirétti í Hölkná á 
Langanesströnd við Bakkaflóa til þriggja ára, þ.e. árin 

2014, 2015 og 2016. Um er að ræða tveggja stanga veiðiá 
sem verið hefur í uppbyggingu landeigenda undanfarin ár 
og hefur sú ræktun skilað veiði upp á 15-50 laxa á sumri 

síðustu fimm árin. Ekkert veiðihús fylgir ánni.

Árlegur veiðitími er frá 1. júlí til 10. september og 
daglegur veiðitími eru 8 klst. Eingöngu er leyfilegt að 

veiða á flugu sem agn og sleppa skal veiddum laxi.

 Nánari upplýsingar um ána og æskilegt form tilboða má 
fá hjá formanni veiðifélagsins,  

Jóni Sigurðssyni, Selbraut 15, 170 Seltjarnarnesi, 
tölvupóstfang: j.sigurdsson@gmail.com, sími: 861 1704, 

eða Gísla Ásgeirssyni, Markarflöt 2, 210 Garðabæ,  
tölvupóstfang: gisli@lax.is, sími: 696 1130.

Tilboðum skal skila með tölvupósti fyrir kl. 14:00,  

20. febrúar 2013 á póstfangiðj.sigurdsson@gmail.com. 

Réttur er áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
 Skóla 
 Íþróttahópa
 Tónlistarhópa
 Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

 Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
 Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
 Til þekkingarheimsókna og miðlunar 

 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum er að finna á vef Ferðamálastofu, www.ferdamalastofa.is. 
Umsóknir skulu vera á ensku eða dönsku.

Lokafrestur til að skila umsókn er 27. febrúar 2013  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í fyrri hluta apríl.

Save the Children á Íslandi
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Allt lagt undir á sunnudag

Tveir risaleikir

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

SUNNUDAGSMESSAN Á STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 18.00
GUMMI BEN OG HJÖRVAR HAFLIÐA FARA YFIR ALLA LEIKI HELGARINNAR Í ENSKA BOLTANUM

TOTTENHAM

SUNNUDAG KL. 15.45
MAN. UTD.

CHELSEA

SUNNUDAG KL. 13.15
ARSENAL



Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Ólafur  
Hilmarsson
Sölufulltrúi /  

Húsasmíðameistari

Sími 512 4900 
landmark.is

Sýnum stórglæsilegar nýjar 2ja & 3ja herbergja íbúðir. 
Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og vönduðum 
innréttingum.

Komdu í kaffi og kleinur um helgina.

Sigurður Samúelsson lögg.fasteignasali og Þórarinn Thorarensen 
sölustjóri taka á móti þér og þínum.

Upplýsingar veita: 
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 

Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölusýning laugardag 19. janúar  
og sunnudag 20. janúar 

á milli kl. 14.00-15.00 að 

Tröllakór 13-15, Kópavogi.
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Roðasalir 8 – 201 Kópavogur

Hafðu samband 
SIGURÐUR RÚNAR 
SAMÚELSSON 
löggiltur fasteignsali. 
Sími 896 2312

HH
S
S
l
S

Einkar vandað og fallegt 235,7 fm parhús á 
tveimur hæðum í hinu vinsæla Salahverfi í 
Kópavogi.  Í íbúðinni eru fimm svefnherbergi 
og baðherbergi á báðum hæðum.  Gólfefni 
eru eikarfjalir og flísar.  Innréttingar, hurðar og 
fataskápar úr Birki. Opið hús sunnudaginn 
20. janúar, milli 13:30 og 14.
Verð 65 milljónir

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Höfum tekið í sölu fallega 156,8fm sérhæð með bílskúr við 
Selvogsgrunn rétt við Laugardalinn.  Eignin skiptist í stórar stofur, 
rúmgott eldhús, þrjú herbergi og tvö baðherbergi.  Þvottarhús, 
sérgeymsla og bílskúr á jarðhæð.  Eignin er laus við kaup- 
samning. Verð 39,5 milj. 

Heiðar verður á staðnum 
og tekur á móti fólki. 
Nánari uppl. í síma:  
693-3356.

Opið hús í dag laugardag 19. janúar frá kl 16:00-16:30
Selvogsgrunn 29          

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Áttu einbýlishús 
á lausu í 101?

Óska eftir einbýlishúsi  í Þingholtunum 
eða nágrenni 

Eignin má þarfnast endurbóta 
Verðhugmynd frá 50 – 120 milljónum

Nánari upplýsingar veitir  
Svan Gunnar Guðlaugsson  

í síma 697 9300

Eyrarholt - 3ja herbergja - Hf.

Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á fjórðu hæð í 
stóra turninum á Holtinu í Hafnarfirði. Íbúðin er mjög skemmti lega 
skipulögð með vönduðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér 
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni. Verð 30,9 millj.

Klukkuvellir 10 - 16 Raðhús - Hf.

Nýkomin í sölu 167,5 fm hús á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði. Húsin eru í dag að verða tilbúið 
til innréttinga. Eignirnar eru til afhendingar strax staðsteypt hús 
tilbúin að utan með frágenginni lóð að hluta, en að innan tilbúið til 
innréttinga eða fullbúið. Verð frá 31,9 millj. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Eign í sérflokki

Góð Kaup
Þarft þú að selja fasteign

Óskum eftir fasteignum til sölu á höfuðborgarsvæðinu.  
Bæði íbúðar- og atvinnuhusnæði.

Áralöng traust þjónusta og fagleg ráðgjöf. 

Bogi Pétursson, 
Lögg. fasteignasali

S: 699 3444
bogi@heimili.is 

Finnbogi Hilmarsson, 
Lögg. fasteignasali 
S: 895 1098
finnbogi@heimili.is  

sími: 511 1144

Útvarpsþátturinn
Snorri með Orra   

frá hádegi
alla virka daga
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð: 32,9 millj.

• Hæð með bílskúr 128,8 fm
• Mikið endurnýjuð
• Frábær staðsetning

Allar upplýsingar um eignina veitir Jórunn 
gsm 845-8958 eða jorunn@miklaborg.is

108 Reykjavík

SÉRHÆÐ Í RAUÐAGERÐI 

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Huldubraut 58 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16
Glæsilegt 226 fm tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr. Stórar 
glæsilegar stofur, sólstofa, tvö baðherbergi, 2-3 svefnherbergi. Afgirt 
suðurverönd. Frábær staðsetning á kyrrlátum stað og stutt í fallegar 
gönguleiðir.  Verð 68 millj.

Grænamýri 26 - 170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Falleg og vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 111,4 fm efri sérhæð í fjór-
býlishúsi.  Frábær staðsetning innarlega í botnlanga, mjög góð eign 
á eftirsóttum stað.  Verð 37 millj.

Selvogsgrunn 24 - 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 19. JANÚAR MILLI KL. 15 OG 16.
Glæsileg 157 fm efri sérhæð í þríbýlishúsi auk 56 fm bílskúr, sem 
er á tveimur hæðum, þ.e. íbúðarherb. á neðri hæð. Stórar stofur, 3 
svefnherb. íbúðin er öll endurn. og endurhönnuð af Rut Káradóttur. 
Verð 54,8 millj.

Unnarbraut 5 - 170 Seltjarnarnes
OPIÐ HÚS Í DAG,  LAUGARDAG MILLI KL 14 OG 15.
Falleg og björt 51,4 fm  2ja herbergja íbúð á jarðhæð í tvíbýlis 
parhúsi.  Íbúðin skiptist í góða stofu, svefnherbergi, eldhús og bað-
herbergi með sturtu. Stutt í skóla, sundlaug og alla þjónustu.  
Verð 17,8 millj.

Bræðraborgarstígur 7 - 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16.
Glæsileg og nýlega endurnýjuð 3ja herbergja, 101 fm íbúð á 2. hæð 
í reisulegu lyftuhúsi. Stórar stofur, suðursvalir. Húsið er allt tekið í 
gagn að utan og sameign góð. Íbúðin er laus strax. Verð 33,9 millj.

Hátún 35 - 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 15 OG 16. Fallegt og mikið endurnýjað 
253 fm einbýlishús, kjallari hæð og ris ásamt bílskúr. Á miðhæð eru 
saml. stofur með arni, herbergi og eldhús. Í risi eru 3 svefnherbergi 
og baðherbergi. Í kjallara eru 2 svefnherb. baðherb. og eldhús auk 
þvottahúss. Parket og flísar á gólfum. Verð 59 millj.

Hrauntunga 85 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16 Glæsilegt og 
mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús í suðurhlíðum Kópavogs. 
Stórar stofur, sólstofa m.30 fm suðursvalir útaf, 4 svefnherbergi, tvö 
flísalögð baðherb. Stór innbyggður bílskúr með miklu geymslurými 
þar fyrir innan. Gólf eru granítlögð. Eign í sérflokki. Verð 62 millj.

Bárugata 40 - 101 Reykjavík
Glæsileg 103,4  fm íbúð á fyrstu hæð þar af 18,8 fm bílskúr.  Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð og eru allar innréttingar og tæki nýleg.  
Stórar skiptanlegar stour. Fallegar innréttingar og parket.  
Verð 37,8 millj.

Víðimelur - 107 Rvík
Falleg 144 fm. neðri hæð í þríbýlishúsi. Uppi eru þrjár stofur, eldhús, 
herbergi og gestasnyrting. Niðri er sjónvarpshol, svefnherbergi og 
baðherbergi. Hagstætt langtímalán getur fylgt. Verð 41,5 millj. 

Gnitakór - 203 Kópavogur
Sérlega glæsilegt 255 fm. tvílyft einbýlishús með innb. bílskúr. Efri 
hæð: Forstofa, gestasnyrting, eldhús og stórar stofur með miklu 
útsýni. Neðri hæð: Sjónvarpsherbergi með útgangi á suðurlóð, þrjú 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar eru 
sérsmíðaðar. Vandað parket og flísar á gólfum. EIGN Í SÉRFLOKKI.

Stigahlíð - 105 Reykjavík
Mjög falleg 188 fm. efri sérhæð í þríbýlishúsi ásamt bílskúr. Íbúðin 
skiptist í  hol, stóra stofu með yfirbyggðum svölum, 3-4 svefnher-
bergi, flísalagt baðherbergi og vandað eldhús. Parket á gólfum. 
Góður bílskúr. Verð 46,5 millj.

Vitastígur 18A - 101 Rvík
Mjög fallegt tvílyft einbýlishús í hjarta borgarinnar. Efri hæð: Stór stofa 
og eldhús, opið út í eitt, mikil lofthæð. Neðri hæð: Tvö svefnherbergi, 
baðherbergi með hornbaðkari. Gegnheilt parket á gólfum, náttúrusteinn 
á baðherb. Húsið nýlega tekið í gegn að utan og málað. Einstök eign á 
frábærum stað. Verð 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 39,9 millj.

Fallegt og vel við haldið 187,4 

fm endaraðhús við Fljótasel í 

Breiðholti.  

Húsið er rúmgott og afar vel stað-

sett með gróinni lóð á vinsælum 

stað í Seljahverfi. 

Fljótasel 26 

Opið hús sunnudag 

frá kl. 15:00-15:30
sunnudag

- með þér alla leið -  

Further details: 
Halldór Ingi Andrésson 
Realtor, 
Tel.+354 897 4210 or 
halldor@miklaborg.is

300,6 sq m house ideally situated by the beautiful lake Elliðavatn,  
just outside Reykjavik and offers spacious accommodation and  
modern interiors.  
The property, built in 1999, has direct access to the lake. The property features a built in 
garage, a tree-lined driveway and off-street parking. Arranged over two floors and has two 
wooden sundecks and a balcony. Located in a popular residential area in walking distance 
from the Heiðmörk park and Bláfjöll ski resort with only a 15 minute drive into central 
Reykjavík. Located in a popular residential area in walking distance from the Heiðmörk Park.

ELLIÐAVATN 
A BEAUTIFUL RESIDENCE BY THE LAKE

sími: 511 1144
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