
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Securitas óskar eftir 
starfsmanni á slökkvitækjadeild
Securitas hf. er stærsta  fyrirtæki landsins á öryggismarkaði, með um 450 
starfs menn. 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.

Securitas er  
fyrirmyndarfyrirtæki  
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Leitað er eftir starfsmanni á slökkvitækjadeild Securitas til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
tengdum handslökkvibúnaði og sjálfvirkum slökkvikerfum.

ánari u l singar um star ð veitir ristín ögg Höskuldsdóttir, fulltrúi á 
starfsmannasviði. Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.securitas.is.
  

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2013.

Starfslýsing:

· Uppsetning á slökkvitækjum og öðrum 
handslökkvibúnaði.

· Reglubundið eftirlit og önnur þjónusta  
við handslökkvibúnað.

· Uppsetning og eftirlit á sjálfvirkum 
slökkvikerfum.

· Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

· ðnmenntun sem n tist í star .

· Hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.

· Reynsla og/eða þekking á slökkvibúnaði æskileg.

· Ökuréttindi og hreint sakavottorð er skilyrði.

· Almenn tölvukunnátta.

www.securitas.is

Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er 

stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 

með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi 

vestra eru 1.170.  Hvammstangi er í 

alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 

og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 

frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn opinber 

þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar 

þjónustu. Möguleikar til útivistar, 

íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru 

fjölmargir og því er Húnaþing vestra 

góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Rekstrarstjóri Framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.  
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starfið heyrir beint undir sviðsstjóra framkvæmda- og  
umhverfissviðs Húnaþings vestra. Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf rekstrarstjóra  
framkvæmda- og umhverfissviðs. 

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf rekstrarstjóra Framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 25. febrúar nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvamms-
tangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806 og 
Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.

Starfssvið
• Rekstrarstjóri annast daglega stjórnun verklegra framkvæmda,  
 viðhaldsmála, áætlanagerðar og eftirlits á sviði þjónustumið 
 stöðvar (áhaldahúss), Eignasjóðs og annarra eigna sveitar  
 félagsins, veitna, hafnarsjóðs Hvammstangahafnar, garðyrkju- 
  og umhverfisdeildar, o.fl. sem fellur undir starfsemi fram  
 kvæmda- og umhverfissviðs í samráði og samvinnu við sviðs 
 stjóra framkvæmda- og umhverfissviðs og sveitarstjóra.
• Rekstrarstjóri situr reglulega fundi framkvæmda- og  
 umhverfissviðs og stýrir þeim í forföllum sviðsstjóra.
• Rekstrarstjóri er staðgengill sviðsstjóra framkvæmda- og   
 umhverfissviðs og hefur alla umsjón með verkefnum sviðsins í  
 forföllum sviðsstjóra eftir því sem við getur átt.
• Rekstrarstjóra er ætlað að sitja fundi skipulags- og  
 umhverfisráðs og aðra fundi er falla undir verksvið  
 framkvæmda- og umhverfissviðs skv. ákvörðun sviðsstjóra og  
 sveitarstjóra hverju sinni.
• Rekstrarstjóri hefur starfsstöð í Ráðhúsi Húnaþings vestra og í  
 þjónustumiðstöð (áhaldahúsi) sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistarapróf í löggiltri iðngrein eða tæknigreinum sem nýtist  
 í starfi.
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg.
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags  
 áætlanagerð er æskileg.
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum er mikilvæg.
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg.
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni.
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti.

Hvaleyrarskóli
Hvaleyrarskóli auglýsir eftir þroskaþjálfa (75%) við fimm 
ára deild sem starfrækt er í skólanum skólaárið 2012-2013.

Þá vantar einnig stuðningsfulltrúa (60%) við skólann.

Nánari upplýsingar veita Helgi Arnarson, skólastjóri í síma 
664-5893, netfang: helgi@hvaleyrarskoli.is og Marsibil 
Ólafsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma 664-5869, netfang: 
marsibil@hvaleyrarskoli.is. 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2013. Í samræmi við 
jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði



 

  



Sérfræðingur í forvörnum fyrirtækja

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða önnur menntun
 á sviði forvarna, vinnuverndar og öryggismála
• Þekking og reynsla á sviði umferðaröryggis, eld- og 
 slysavarna æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum

Forvarnarstefna VÍS
Allir starfsmenn VÍS eru forvarnarfulltrúar í þjónustu sinni við viðskiptavini. 
Forvarnir eru hluti af fyrirtækjamenningu VÍS og mikilvægur hlekkur í 
starfsemi félagsins. Forvarnir eru sýnilegur hluti af starfseminni og hafa 
þann tilgang að fækka slysum og tjónum meðal viðskiptavina og í 
samfélaginu í heild.

S |   ÁRMÚLA 3 |   108 REYKJAVÍK |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

Starf sérfræðings í forvörnum er fjölbreytt og krefjandi þar sem áherslan er á 
skipulagningu og framkvæmd forvarnarsamstarfs við fyrirtæki.  
Meðal verkefna er greining á undirliggjandi áhættuþáttum, umsjón með 
forvarnarverkefnum og mæling á árangri í forvörnum. 

 

• Umsjón og eftirlit með forvarnarverkefnum fyrirtækja
• Ráðgjöf og mikil samskipti við viðskiptavini
• Áhættumat við tilboðsgerð fyrirtækja
• Taka þátt í að efla öryggismenningu og forvarnarstarf VÍS
• Greining og úrvinnsla gagna

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk. og skulu umsækjendur sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 41 þjónustuskrifstofu víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfs-
umhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er 

stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 

með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi 

vesta eru 1.170.  Hvammstangi er í 

alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 

og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð 

frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn opinber 

þjónusta auk annarrar fjölbreyttrar 

þjónustu. Möguleikar til útivistar, 

íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru 

fjölmargir og því er Húnaþing vestra 

góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri Framkvæmda- og umhverfissviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra.  
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Starfið heyrir beint undir sveitarstjóra Húnaþings vestra.  
Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sviðsstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs.  
Sviðsstjóri ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra Framkvæmda- og umhverfissviðs Húnaþings vestra er til og með 16. febrúar nk. 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvamms-
tangi. Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu 
sveitarfélagsins www.hunathing.is.  Nánari upplýsingar um starfið veita Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 864-4806 
og Leó Örn Þorleifsson, oddviti í síma 864-3939.

Starfssvið
• Öll verkefni sem lúta að starfi skipulags- og byggingarfulltrúa  
 m.a. veitingu byggingarleyfa
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði sveitarfélagsins ásamt  
 sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og  
 sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Ábyrgð á starfsemi þjónustumiðstöðvar á Hvammstanga, hafnar, 
 eignasjóðs, brunavörnum, fráveitu, hitaveitu, vatnsveitu,  
 umhverfismálum, umferðar- og samgöngumálum, framkvæmda  
 og viðhaldsmálum sveitarfélagsins
•  Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við framkvæmdaráð, sveitar-

stjórn, rekstrarstjóra framkvæmda- og umhverfissviðs og aðra  
starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við á

• Umsjón með lóðum og lendum sveitarfélagsins
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Sviðsstjóri framkvæmda- og umhverfissviðs er jafnframt  
 starfsmaður skipulags- og umhverfisráðs Húnaþings vestra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Próf í rekstrar-, verk-, byggingar- eða tæknifræði sem nýtist  
 í starfi
• Hafi réttindi skipulags- og byggingafulltrúa
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og fjárhags  
 áætlanagerð
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Þekking á sviði framkvæmda er nauðsynleg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er  æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  skipulagshæfni
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti

9. febrúar 2013  LAUGARDAGUR4



 SÉRFRÆÐINGUR Á STARFSMANNASVIÐI

 Landsvirkjun leitar að sérfræðingi á starfsmannasvið  

 fyrirtækisins. Fyrirtækið þróast hratt og því í fjölmörg  

 horn að líta við stjórnun mannauðs Landsvirkjunar.  

 Æskilegt er að umsækjendur búi yfir:

>  Meistaragráðu, t.d. á sviði viðskipta, sálfræði  

 eða verkfræði 

>  Sjálfstæði í vinnubrögðum

>  Reynslu af breytingastjórnun og samskiptum  

 í krefjandi umhverfi

>  Þekkingu á upplýsingatækni og mannauðskerfum

>  Þekkingu eða reynslu af ráðningum

 VIÐSKIPTASTJÓRI

 Landsvirkjun óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á   

 markaðs- og viðskiptaþróunarsvið. Starfið felur  

 í sér umsjón með núverandi viðskiptavinum okkar,   

 sem eru meðal öflugustu fyrirtækja landsins. 

  Starfið gerir fjölbreyttar kröfur til hæfni og reynslu:

>  Meistaragráða sem nýtist í starfi er skilyrði

>  Reynsla og þekking á stjórnun viðskiptatengsla

>  Reynsla af samninga- og tilboðsgerð er skilyrði

>  Mjög góð greiningarhæfni og færni í samskiptum

Landsvirkjun er í eigu íslensku þjóðarinnar og vinnur 

rafmagn úr endurnýjanlegum orkugjöfum, vatnsafli 

og jarðvarma. Fyrirtækið vinnur 73% allrar raforku 

í landinu og er eitt af tíu stærstu orkufyrirtækjum í 

Evrópu á sviði endurnýjanlegra orkugjafa.

Landsvirkjun leitar að 
framúrskarandi fólki 

Sótt er um störfin á vef Capacent 

Nánari upplýsingar um starf sérfræðings veitir Hilmar 

Garðar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) Nánari 

upplýsingar um starf viðskiptastjóra veitir Auður Bjarna-

dóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is)  

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar nk.
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Embassy of India – Marketing Assistant

The Embassy of India is looking for a Marketing  
Assistant. 
Interested applicants may send their English CV along 
with a photo and a note on „Business opportuni-
ties between Iceland & India“ (Around 750 words, in 
English)
Applications may be sent to com@indianembassy.is 
before  25th February 2013.  
More Information can be seen on 
www.indianembassy.is under “Job Opportunities”.

Embassy of India – Driver

The Embassy of India is looking for a driver. 
Applications can be sent to com@indianembassy.is 
by 25th February. Applications must be sent in English 
and include a detailed CV, photograph and a covering 
letter.
More Information can be seen on  
www.indianembassy.is under “Job Opportunities”.

  
 

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

hefur starfað í Reykjavík frá 1979 og er 

hluti af þróunaraðstoð Íslendinga. 

Árlega koma um og yfir 30 raunvísinda-

menn og verkfræðingar frá þróunar-

löndunum til 6 mánaða sérhæfðs náms 

í jarðhitafræðum og á annan tug eru í 

meistara- og doktorsnámi í samvinnu við 

Háskóla Íslands. Auk þess heldur skólinn 

árleg námskeið í Afríku og Mið-Ameríku. 

Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð 

eining innan Orkustofnunar. 

Fastir starfsmenn eru sex, en að auki 

kemur að kennslu fjöldi sérfræðinga frá 

rannsóknastofnunum, háskólum, 

verkfræðistofum og veitustofnunum.

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Næturvaktahjúkrunarfræðingur
Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings á 60% nætur-
vaktir. Viðkomandi þarf að hafa íslenskt starfsleyfi og geta 
hafið störf 1. apríl 2013 eða samkvæmt nánara samkomu-
lagi.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri teymisvinnu. Krafist er 
sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfileika og góðrar 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamning Félags íslenskra 
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra auk stofnanasamn-
ings Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og Reykjalundar.

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2013

Nánari upplýsingar um starfið veita Lára M. Sigurðardóttir,  
framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 585 2129  
(laras@reykjalundur.is) og Sigurlaug Arngrímsdóttir,  
hjúkrunarstjóri í síma 585 2105 (sigurlauga@reykjalundur.is) 

Nauðsynlegt er að eldri umsóknir séu endurnýjaðar.

Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má finna á 
heimasíðunni www.reykjalundur.is

Starfsmaður  
í mötuneyti
75% starf

Iðnskólinn í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsmann í mötuneyti 

skólans. 

Starfið felst í að aðstoða við morgunverð, hádegisverð og 
síðdegiskaffi fyrir nemendur og starfsfólk, auk þess að halda 
matsal þrifalegum.  Skólinn starfar eftir hugmyndafræði um 
heilsueflandi framhaldsskóla. Við Iðnskólann í Hafnarfirði 
eru starfandi 70 starfsmenn og um 600 nemendur.  Leitað er 
eftir starfsmanni með ríka þjónustulund og útsjónarsemi við 
matargerð. Næsti yfirmaður er umsjónarmaður mötuneytisins 

Umsókn þarf ekki að vera á sérstöku eyðublaði. Með umsókn 
skal fylgja ítarlegar upplýsingar um fyrri störf, meðmælen-
dur og menntun. Umsóknir skal senda til skólameistara á 
netfangið arsaell@idnskolinn.is eða á heimilisfang skólans: 
Iðnskólinn í Hafnarfirði, Flatahrauni 12, 220 Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2013. Laun eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi SFR.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari á netfanginu arsaell@idnskolinn.is. Umsóknir 
gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný.

Nánari upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans 
http://www.idnskolinn.is/.

Skólameistari

9. febrúar 2013  LAUGARDAGUR6
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JOB REFERENCE: 01/13

Start date:  
Spring/Summer 2013

Deadline for application: 
3 March 2013

Interviews: March 2013 

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.  

Role description:

The successful candidate will advise
the Authority on press, information
and communication matters, liaise
with journalists, administer and make
presentations to visitor groups, co-
ordinate the making of the annual
report and scoreboards of the
Authority, prepare presentations and
speeches for senior management, and
produce information material, e.g.
press releases or text for the
Authority’s website.  The incumbent
may also be given responsibilities for
additional tasks in accordance with
his or her background.

Qualifications:

l A University degree in communi -
cation or journalism or other
relevant education or experience,  

l A minimum of  5  years  work
experience within the information
sector,

l Excellent command of written and
spoken English,

l Knowledge of the functioning of the
EU and the EEA Agreement and their
institutions,

l Familiarity with the media environ -
ment of the EFTA States,

l Computer literacy and ability to work
with social media and web site
software,

l Flexible and able to work both
independently and in a team in an
in te rnat iona l  mul t i cu l tu ra l
environment,

l Good presentation skills,
l Good work ing knowledge of

Norwegian and/or Icelandic and/or
German (EFTA languages).

Conditions:

The position is placed at grade A4 of
the salary scale, starting at
€ 84.387,36 per year. Depending on
personal situation allowances and
benefits may apply. Tax conditions are
favorable. 
Overview of conditions at: http://
www.eftasurv.int/about-the-
a u t h o r i t y / v a c a n c i e s /
recruitment-policy.

Job title : Officer. 
Type and duration of appointment:
fixed-term three years contract.  

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 Mr Trygve Mellvang-Berg,
Press & Information Officer 
at +32 (0)2 286 18 85.

Questions regarding the recruitment
process may be posed to 
Mrs Sophie Jeannon, 
HR Senior Assistant, 
at +32 (0)2 286 18 93.

Application must be filled in
and sent online
at the following address:
https://jobs.eftasurv.int

EFTA Surveillance Authority webpage:  
www.eftasurv.int 

Press & Information Officer 

SPENNANDI 
STÖRF Í BOÐI

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð 

eftirlitsstofnun með sérstaka stjórn. 

Hlutverk FME er að fylgjast með 

því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila 

sé í samræmi við lög og reglur og í 

samræmi við eðlilega viðskiptahætti. 

Eftirlitsskyldir aðilar stofnunarinnar 

eru m.a. viðskiptabankarnir, spari-

sjóðir, lána- og verðbréfafyrirtæki, 

verðbréfamiðlar, lífeyrissjóðir, rekstrar- 

og vátryggingafélög, kauphallir o.fl. 

Nánari upplýsingar um stofnunina má 

nálgast á www.fme.is

Umsjón með starfinu hefur 
Jakobína H. Árnadóttir mannauðs-
stjóri (jakobina@fme.is).

Umsóknarfrestur er til og með 
25. febrúar nk. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg ferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. 

ERT ÞÚ GAGNAGÚRÚ?
Fjármálaeftirlitið óskar eftir að ráða sérfræðing 
í viðskiptagreind (Business Intelligence) á 
upplýsingatæknisvið til að efla þróunarteymi okkar.  
Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi 
áhuga á viðskiptagreind og greiningu gagna. 
Viðkomandi þarf að hafa góða hæfileika til að vinna 
með ólíkum einstaklingum, greina þarfir þeirra og 
útfæra lausnir.

Starfssvið
• Þróun á vöruhúsi gagna og gagnamódeli FME
• Greining á gögnum og nýtingu þeirra í eftirliti á 
 fjármálamarkaði
• Þróun á aðferðafræði við sjálfvirkt mat á gæðum gagna
• Stuðningur við hönnun á skýrslum og greiningum
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf, s.s. í tölvunarfræði, verkfræði, 
 kerfisfræði eða önnur sambærileg menntun 
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum
• Reynsla af notkun og uppbyggingu á vöruhúsi gagna
• Reynsla og þekking á aðferðafræði við mat á gæðum 

gagna
• Reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Reynsla af viðskiptagreindarhugbúnaði kostur
• Frumkvæði, jákvæðni, kraftur, nákvæmni og skipulögð 
 vinnubrögð
• Hæfni til að vinna bæði sjálfstætt og í hópi

VERKEFNASTJÓRI INNRI 
ÞRÓUNAR
Fjármálaeftirlitið leitar að kraftmiklum einstaklingi 
í krefjandi og nýtt starf verkefnastjóra innri 
þróunar. Fjármálaeftirlitið vinnur nú að viðamiklum 
umbótaverkefnum í þeim tilgangi að efla eftirlit með 
fjármálamarkaði. Verkefnastjóri mun bera ábyrgð á 
samþættingu og verkefnastjórnun þessara verkefna. 
Starfið krefst mikillar samvinnu við fólk af öllum 
sviðum stofnunarinnar. Verkefnastjóri mun tilheyra 
skrifstofu forstjóra. 

Starfssvið
• Verkefnastjórnun umbótaverkefna 
• Eftirfylgni stefnumarkandi ákvarðana um innri mál
• Innleiðing og þjálfun starfsmanna og stjórnenda í 
 verkefnamiðuðu vinnulagi
• Annað sem til getur fallið

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• IPMA (B eða C) eða sambærileg vottun í verkefnastjórnun 

nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun stærri verkefna nauðsynleg
• Reynsla af þjálfun fólks í verkefnastjórnun æskileg
• Frumkvæði, metnaður, góð samskiptafærni og góð 

greiningarfærni nauðsynleg
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig 
 í ræðu og riti

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

  Fjármálaeftirlitið auglýsir tvö spennandi störf laus til umsóknar. Nýtt starf verkefnastjóra 
innri þróunar og starf sérfræðings í viðskiptagreind. Um er að ræða áhugaverð og krefjandi 
störf fyrir framúrskarandi fólk.
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Við bjóðum upp á:
• eitt mikilvægasta starf í heimi
• krefjandi starf
• ómetanlega nemendur
• næg verkefni
• samkeppnishæf laun
• frábært samstarfsfólk
• stuðning
• og margt margt fleira

Frekari upplýsingar s.s. menntunar- 
og hæfniskröfur má sjá á heimasíðu 
Dalvíkurbyggðar www.dalvikurbyggd.is. 

Jafnframt veitir Hildur Ösp Gylfadóttir, 
sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs 
frekari upplýsingar um starfið í síma  
460-4916, 862- 7800 eða 
hildur@dalvikurbyggd.is

Vilt þú stjórna grunnskóla á Dalvík?
Dalvíkurskóla vantar framúrskarandi skólastjóra næsta skólaár vegna námsleyfis.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legu- og göngudeildum lungnalækninga
 » Vinna við ráðgjöf í lungnasjúkdómum
 » Þátttaka í vaktþjónustu lungnalækna
 » Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði við yfirlækni 

lungnalækninga
 » Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í lungnalækningum
 » Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
 » Breið þekking og reynsla í lungnasjúkdómum
 » Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 02.03.2013
Upplýsingar veitir Þórarinn Gíslason yfirlæknir, thorarig@landspitali.is, sími: 
543 1000
Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Þórarni Gíslasyni, yfirlækni lungnalækninga, Landspítala Fossvogi.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu 
í starfið byggir einnig á þeim.
Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH 
vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. 
mars 2006.

Sérfræðilæknir  
í lungnasjúkdómum  

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lungnasjúkdómum. Starfið 
veitist frá 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt 
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara 
samkomulagi.

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Starf lögfræðings hjá
Samband íslenskra sveitarfélaga hyggst ráða lögfræðing til 
starfa á lögfræði- og velferðarsviði. Lögfræðingar sambandsins 
koma fram fyrir þess hönd við undirbúning lagafrumvarpa og 
stjórnvaldsfyrirmæla sem varða sveitarfélögin og vinna að 
upplýsingagjöf, ráðgjöf og fræðslu til sveitarfélaga. Lögfræðingurinn 
mun starfa ásamt öðrum lögfræðingum og sérfræðingum sviðsins 
að margþættum og síbreytilegum verkefnum, sem meðal annars 
varða skólamál, málefni félagsþjónustu sveitarfélaga og umhverfis- 
og skipulagsmál og túlkun laga og reglna sem varða starfsemi 
sveitarfélaga.

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur til að 
bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum samskiptum, ná-
kvæmni í vinnubrögðum og forystu- og skipulagshæfileika. Um er 
að ræða nýtt starf en gert er ráð fyrir því að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Gerð er krafa um embættispróf eða meistaragráðu í lögfræði. 
Reynsla af störfum hjá sveitarfélagi eða ráðuneyti er kostur, ásamt 
þekkingu og áhuga á málefnum sveitarfélaga.  Gott vald á íslensku 
máli í ræðu og riti og hæfni í framsetningu upplýsinga er skilyrði. 
Góð kunnátta í ensku og a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg, 
sem og góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga. 

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lög-
fræði- og velferðarsviðs, netfang: gudjon.bragason@samband.
is, eða Magnús Karel Hannesson sviðsstjóri rekstrar- og útgáfu-
sviðs, netfang: magnus.karel.hannesson@samband.is eða í síma  
515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnustaður sem 
býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn starfsmannahóp og 
gott svigrúm til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari 
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á heimasíð-
unni, www.samband.is. Þar er einnig að finna starfsmannastefnu 
sambandsins og starfslýsingu fyrir starfið.

Umsóknir, merktar Umsókn um starf lögfræðings, berist eigi síðar 
en mánudaginn 18. febrúar 2013 til Sambands íslenskra sveitar-
félaga, Borgartúni 30, pósthólf 8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti 
til magnus.karel.hannesson@samband.is.

Hafmynd ehf was acquired by Teledyne Benthos, a subsidiary of Teledyne 
Technologies Incorporated on September 20, 2010. Hafmynd will operate as 
Teledyne Gavia ehf. We specialize in the manufacturing of Autonomous Under-
water Vehicles. Gavia is owned by the US company Teledyne Technologies, for 
more information visit our website at www.gavia.is

Teledyne Gavia ehf. is hiring for a Service Technician

Please send a current CV to jferguson@teledyne.com on or before 15 February.

Position :
• Provide Technical Support to our global customers 
• Field Service Support, must be willing and able to travel  
 internationally when necessary
• Diagnose and complete maintenance, service reports and  
 quotations for repairs for all service jobs within strict deadlines
• Regular customer interface, running Advanced Maintenance   
 Training

Education and Qualifications:
• Immediate availability is highly desirable 
• Journeyman Certificate (Rafeindavirki)
• 3+  years work experience
• Working knowledge of Windows
• Experience with Linux is desirable but not required
• Must be able to work independantly and meet strict deadlines
• Must be very organized and adhere to strict company processes  
 and procedures to maintain our customer service standards

Starfsmaður í 
nýrri og spennandi 
verslun

Heimkaup eru nýtt og spennandi fyrirtæki sem á sér ekki 
hliðstæðu hér á landi. Heimkaup eru vöruhús með sýningarsal 
og vefverslun. Viðskiptavinum gefst kostur á að skoða mikið úrval 
af vörum úr ýmsum vöruflokkum á hagstæðu verði, ganga frá 
pöntunum og greiðslu á netinu – og fá vöruna senda heim.

PIPA
R\TBW

A
 · SÍA

 · 130453

Fjölbreytt afgreiðslustarf
Heimkaup óska eftir að ráða góða manneskju 
í verslun sína í Turninum í Kópavogi. 
Um er að ræða fjölbreyttar vörutegundir; 
snyrtivörur, barnavörur, heimilistæki, raftæki, 
heilsuvörur og fleira.

Hæfniskröfur
Góð reynsla úr verslun eða öðrum afgreiðslustörfum

Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Þarf að geta starfað sjálfstætt en einnig unnið vel eftir 
fyrirmælum

Jákvæðni, eljusemi og stundvísi

Umsóknum ásamt mynd og ferilskrá skal skila 
á umsokn@heimkaup.is fyrir 18. febrúar. 
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Pípulagningamenn
Tore Eide A/S (toreeide.no) í Bergen Noregi 

leitar af duglegum og reynslu miklum pípulagningar-
mönnum til starfa við sprinkler-kerfi.

Við bjóðum upp á krefjandi verkefni og góða tekjumöguleika.

Nánir upplýsingar veitir Halldór Karlsson 
í síma 0047-94015286 eða hk@toreeide.no einnig er hægt að 
senda ferillskrá/meðmælaendur á firmapost@toreeide.no.

Umsóknarfrestur: Sem fyrst 

Grunnskólakennarar
Óskum eftir að ráða grunnskólakennara að Hrafnagilsskóla. 
Um er að ræða tvær afleysingastöður. Annars vegar 
umsjónarkennarastöðu á yngsta stigi og hins vegar stöðu 
kennara á unglingastigi. Ráðið er frá 15. mars 2013.

Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir skólastjóri í 
síma 464-8100, 699-4209 eða á netfangið, hrund@krummi.is.

Umsóknarfrestur er til 27. febrúar 

Heimasíða Hrafnagilsskóla er www.krummi.is

Markaðsdeild Arion banka leitar eftir sérfræðingi í markaðs-
málum.  Markaðsdeild er hluti af þróunar- og markaðssviði
bankans. Markaðsdeild setur fram markaðsstefnu bankans og 
sér um að markaðssetja vörur og þjónustu hans. Deildin annast 
einnig markaðsrannsóknir, kynningarmál, innri markaðssetningu 
og önnur tengd verkefni.

Hæfniskröfur og nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
vefsíðu bankans, www.arionbanki.is/starf

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar, 2013.

STAÐA SÉRFRÆÐINGS 
Í MARKAÐSDEILD
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Nýdoktor í efnaskiptarannsóknum Háskóli Íslands, kerfislíffræðisetur Reykjavík 201302/034
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðneyti Reykjavík 201302/033
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201302/032
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201302/031
Deildarstjóri og sérfræðingur Fiskistofa Ísafjörður 201302/030
Sjúkraliði Landspítali, skilunardeild Reykjavík 201302/029
Sérfræðilæknir í lungnasjúkdómum Landspítali, lungnalækningar Reykjavík 201302/028
Smiður Þjóðleikhúsið Reykjavík 201302/027
Leikarar     Þjóðleikhúsið Reykjavík 201302/026
Verkefnastjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201302/025
Sérfræðingur í viðskiptagreind Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201302/024
Sérfr.læknir í endurhæfingarlækn. LSH, endurhæfingarlækningar Reykjavík 201302/023
Verkfræðingur Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201301/022
Lögfræðingur Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201302/022
Verkefnastjóri Þróunarsamvinnustofnun Íslands Mósambík 201302/021
Tæknimaður Vegagerðin Borgarnes 201302/020
Mannauðs- og skrifstofustjóri Biskup Íslands Reykjavík 201302/019
Verkefnastjóri Biskup Íslands Reykjavík 201302/018
Prestur Biskup Íslands Hafnarfjörður 201302/017
Sérfræðingur Háskólinn á Hólum, Selasetur Ísl. Hvammstangi 201302/016
Hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201302/015
Yfirlæknir sjúkrasviðs Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201302/014
Forstöðumaður Jarðhitaskóla Sþ Orkustofnun Reykjavík 201302/013
Starf á sviði jafnréttismála Velferðarráðuneytið Reykjavík 201302/012

sími: 511 1144
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Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Upplýsingatækni - mikil tækifæri

Vantar á skrá háskólamenntaða hugbúnaðarsérfræðinga, gagnagrunnssérfræðinga, 
Linux og Unix sérfræðinga o.fl. Margvísleg tækifæri í boði í ólíkum atvinnugreinum. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Ertu ábyrgur stuðbolti?
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra leitar að ungu og hressu 
fólki sem vill vinna í gefandi og skemmtilegu umhverfi í  
sumarbúðum félagsins. Starfsemin í Reykjadal hefst  í lok 
maí og lýkur um miðjan ágúst en starfsemin á Stokkseyri 
hefst í þriðju viku júní mánaðar og lýkur í lok júlí mánaðar. 

Starfsmenn eru 64 og vinna á tvískiptum vöktum. Okkur 
vantar starfsmenn við umönnun, í eldhús, á næturvaktir og 
við þrif. 

Við hvetjum nema á heilbrigðis- og uppeldisviði sérstaklega 
til að sækja um.

Umsóknir vegna sumarstarfa eru fáanlegar hjá Styrktar-
félagi lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 13 og á 
heimasíðu félagsins á www.slf.is. Umsóknir þurfa að berast 
SLF Háaleitisbraut 13 eða á reykjadalur@slf.is eigi síðar en 
22. febrúar 2013. 

Okkur vantar liðsauka
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og metnaðarfullu 
fólki og nú vantar að bæta í þann góða hóp. Við leitum að  
duglegum og áhugasömum einstaklingi til að takast á við 
spennandi verkefni við dreifingu á vörum úr framleiðslu-
eldhúsi fyrirtækisins.
 
Starfið felst m.a. í útkeyrslu á matvælum og aðstoð í eldhúsi. 
Unnið er á kokkavöktum, alls  15 daga í mánuði. Viðkomandi 
þarf að vera röskur og sjálfstæður í vinnubrögðum.  
Einungis eldri en 20 ára koma til greina. 
 
Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is 

Verkefni viðskiptaþróunar verða meðal 
annars að:

• Fylgjast með þróun endurnýjanlegra og annarra 
nýrra orkugjafa

• Koma auga á og greina viðskiptatækifæri fyrir 
félagið

• Meta arðsemi fjárfestinga og viðskiptatækifæra
• Samskipti og samstarf við öll svið félagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta, hagfræði  
eða tækni

• Góð almenn tölvu- og tækniþekking
• Hæfni til að leiða verkefni og standa fyrir máli sínu
• Þekking og reynsla af rekstri er kostur
• Færni í að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 21. febrúar nk. Sótt er um á www.skeljungur.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferlisskrá. Nánari upplýsingar er hægt að fá hjá mannauðssviði Skeljungs.

Hefurðu glöggt auga fyrir viðskiptatækifærum?

Skeljungur leitar að sjálfstæðum og kappsömum einstaklingi í nýtt og spennandi 
starf viðskiptaþróunar hjá Skeljungi.
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Bjarmi 
Á ungbarnaleikskólanum Bjarma í Hafnarfirði eru 
tvær lausar stöður leikskólakennara frá 8. ágúst 
2013. Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2013.

Okkur vantar hugmyndaríka og skapandi einstaklinga, sem 
líta lífið björtum augum og líta á áskoranir sem tækifæri til 
að þroskast. 
Á Bjarma er unnið með fljótandi námskrá og dagskipulag, 
stöðvavinnu, teymisvinnu, dreifða ábyrgð og forystu. 

Hægt er að sækja um starfið á netfangið bjargir@gmail.com 
Nánari upplýsingar veitir Svava í síma 512 330 og 695 3089

Matvælafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 
óskar eftir að ráða verkstjóra

Æskileg menntun er bakari , kokkur eða önnur iðnmenntun 
sem tengist matvælaframleiðslu og/eða verkstjórn  

í iðnfyrirtækjum.
Umsóknir sendist á pb@vrg.is

Rennismiður
KM stál ehf  óskar að ráða rennismið eða mann vanan 
renni og fræsivinnu upplýsingar gefur Karl Jóhann í síma 
692 2680 eða  kalli@kmstal.is

Hársnyrtisveinar og -meistarar athugið
Stóll til leigu.
Hefur þú áhuga á að vinna á umhverfis- og mannvænni  
hársnyrtistofu ?
Hárstofan Feima vinnur eftir kröfum Norræna  
vottunarkerfisins Grön Salon. 
Aðaláherslur okkar eru að gera hársnyrtistofuna heilsusam-
legri fyrir fagmanninn og viðskiptavininn sem og að vernda 
náttúruna og lífríkið. Við vinnum með liti frá Elumen og 
Logona og Svansvottaðar hársnyrtivörur. 

Erum staðsett á Óðinsgötunni, frábærum stað í miðborginni.

Áhugasamir hafi samband í síma 552-1375 / 695-8741 eða 
sendið póst á unnurran@gmail.com 

Hæfniskröfur:
• Vanur uppsetningu á öryggis- og myndavélakerfum. 
• Sjálfstæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.
• Geta stjórnað verkum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hreint sakavottorð

Helstu verkefni:
• Uppsetning á öryggis og myndavélakerfum
• Ráðgjöf til viðskiptavina og svara tæknilegum  
 upplýsingum.

Fjölbreytt og spennandi starf. Umsóknir ásamt ferilskrá og 
mynd skal skilað á netfangið: vorn@vorn.is

Rafvirki eða  
Simvirki óskast 
til starfa

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Aðstoðarleikskólastjóri

Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann Álfastein
er laus til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
til að leiða áfram og taka þátt í góðu faglegu samstarfi í 
skólanum og hafa að leiðarljósi að gott leikskólastarf má 
ávallt bæta. Unnið samkvæmt SMT skólafærni. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennarapróf 
• Framhaldsmenntun og/eða reynsla á sviði stjórnunar  
 æskileg
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sé reiðubúinn til að leita nýrra leiða í leikskólastarfi.
• Hafi áhuga og/eða reynslu til að leiða þróunarstarf 

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.

Allar upplýsingar um stöðuna veitir Inga Líndal  
leikskólastjóri í síma 555 6155/ 664 5839  
alfasteinn@hafnarfjordur.is  
Umsóknarfrestur til og með 25. febrúar 2013

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Stöður rekstrarsérfræðings og gæðastjóra  
mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs

Rekstrarsérfræðingur

Gæðastjóri

Skóla- og frístundasvið

Lausar eru til umsóknar tvær stöður í mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs. Störfin eru ný og í þróun.

Innan sviðsins starfa yfir 100 starfseiningar sem þjóna um 23.000 einstaklingum.  Starfsstaðirnir bera sjálfir ábyrgð á rekstri 
mötuneyta sinna, þ.e. mönnun, innkaupum, framleiðslu og framreiðslu matar sem tekur mið af opinberum manneldismark-
miðum og að reksturinn sé innan úthlutaðs fjárhagsramma. 
Til að styðja við starfsemi mötuneytanna og tryggja samræmd gæði þjónustunnar er nú verið að koma upp nýrri miðlægri stoð-
deild sem verður staðsett á skrifstofu skóla- og frístundasviðs.  Markmið deildarinnar er að styðja við og veita sérfræðiráðgjöf 
við rekstur mötuneytisþjónustu fyrir nemendur og starfsfólk, með það í huga að hámarka þjónustugæði og stuðla að  
hagkvæmni í rekstri. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.  Með umsókn þarf 
að fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf.

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2013.

Ráðið verður í störfin frá og með 15. mars 2013.   Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi  
stéttarfélags.  

Nánari upplýsingar veita Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri í síma 411-1111 eða adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is og valgerdur.janusdottir@reykjavik.is.

Helstu verkefni:
• Styðja við umbætur og þróun reksturs mötuneytisþjónustu  
 innan sviðsins.
• Yfirfara þjónustustaðal, með hagkvæmni að leiðarljósi, og   
 tryggja innleiðingu og framfylgd hans.
• Stuðningur við skilvirkan rekstur mötuneyta.
• Ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda mötuneytanna varðandi   
 starfshætti og rekstur.
• Samstarf við innkaupadeild borgarinnar um undirbúning   
 útboða á samræmdum innkaupum hráefnis.
• Áætlanagerð og  samskipti við önnur svið borgarinnar   
 vegna viðhalds, búnaðar og aðstöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðskiptafræði, rekstrarfræði eða önnur háskólamenntun   
 sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun æskileg.
• Þekking og/eða reynsla í greiningu og framleiðslustjórnun,  
 helst í matvælarekstri.
• Reynsla af innleiðingu upplýsingakerfa.
• Reynsla af rekstri fyrirtækis á matvælasviði æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarfi. 
• Leiðtogahæfni, lipurð og sveigjanleiki.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti.  Reynsla af miðlun 
 upplýsinga.
• Góð almenn tölvukunnátta og kunnátta í Excel.

Helstu verkefni:
• Styðja við umbætur og þróun reksturs mötuneytisþjónustu  
 innan sviðsins.
• Yfirfara þjónustustaðal, með hagkvæmni að leiðarljósi, og   
 tryggja innleiðingu og framfylgd hans.
• Samræma gæði og áherslur mötuneytisþjónustu innan   
 sviðsins.
• Umsjón með gerð og innleiðingu sameiginlegra matseðla   
 sem uppfylla opinber manneldismarkmið og eru innan setts  
 kostnaðarramma.
• Eftirlit með gæðum hráefnis og máltíða.
• Umsjón með fræðslu og símenntun fyrir stjórnendur og   
 starfsfólk mötuneyta.
• Ráðgjöf um starfsemi mötuneyta fyrir stjórnendur og  
 starfsfólk.
• Greining á þörfum vegna viðhalds búnaðar og aðstöðu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Matvælafræði, næringarfræði, næringarrekstrarfræði eða  
 önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.  
 Framhaldsmenntun æskileg.
• Þekking og/eða reynsla af innra eftirliti, helst  
 í matvælarekstri.  
• Reynsla af gerð matseðla sem uppfylla opinber 
 manneldismarkmið.
• Þekking og/eða reynsla af rekstri mötuneyta æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og hópastarfi. 
• Leiðtogahæfni, lipurð og sveigjanleiki.
• Færni til tjáningar í ræðu og riti. Reynsla af miðlun  
 upplýsinga.
• Góð almenn tölvukunnátta. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Vilt þú bætast í hópinn?
Óska eftir vönum og duglegum rafvirkja 

Næg verkefni framundan

 sigurjon@elektrus.is eða 895 1580

BSI á Íslandi 
Skipholti 50c
105 Reykjavík

S: 414 4444
F: 414 4455
info@bsiaislandi.is
bsiaislandi.is

Í boði er starf hjá traustu fyrirtæki sem stefnir á 
aukna starfsemi á komandi árum.

Verkefni:
•  Bera ábyrgð á sölu og markaðsáætlun BSI á Íslandi
•  Leita nýrra viðskiptatækifæra
•  Skipuleggja og leiða símasölu fyrirtækisins
•  Að vinna á skilvirkan hátt með starfsmönnum BSI 
•  Bæta og innleiða úrbætur á söluferlum

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun á sviði markaðsmála æskileg
•  Reynsla af sölustörfum og af þátttöku í söluteymum
•  Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•  Hæfni í mannlegum samskipum
•  Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á vef 
okkar www.bsiaislandi.is 

Sækja skal um starfið fyrir 20. febrúar. Ráðning fer 
fram samkvæmt samkomulagi. 

Umsókn og allar upplýsingar sendist á 
info@bsiaislandi.is og merkist „Liðsstjóri sölumála“.

Liðsstjóri sölumála óskast

BSI á Íslandi hóf starfssemi á Íslandi árið 2004 
og í dag starfa hjá okkur 14 starfsmenn. 
Starfsemi fyrirtækisins nær yfir m.a. úttektir, 
mat, eftirlit, skoðanir, þjálfun og vottanir.

Nánari upplýsingar um BSI má finna á vefsvæði 
okkar á www.bsiaislandi.is

. . . f rá  he i lbr igð i  t i l  ho l lustu

Sérgreinadýralæknar

Dýralæknir
gæludýra og dýravelferðar

Hlutverk sérgreinadýralæknis gæludýra og dýravelferðar 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Dýralæknir
lyfjamála og aukaafurða dýra

Menntunar- og hæfniskröfur:

ensku

18. febrúar 

www.mast.is

Matvælastofnun óskar eftir að ráða tvo sérgreinadýralækna í 100% 
starf á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi.

Rótgróið og vaxandi fyrirtæki sem er leiðandi á sínu sviði í heiminum óskar eftir  
að ráða sérfræðing í lyfjaskráningum.

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 17. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

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

Starfssvið
• Gagnasöfnun
• Skráning lyfja
• Samskipti við lyfjastofnanir og
    erlenda kaupendur
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Lyfjafræðimenntun eða sambærileg háskólamenntun
• Reynsla af lyfjaskráningum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í ræðu og riti
• Góð tölvufærni og reynsla af notkun Excel
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og lausnamiðuð hugsun

Sérfræðingur í lyfjaskráningum
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Eftirlitsdýralæknir

Helstu verkefni og ábyrgð: Menntunar- og hæfniskröfur:

eftirlit

Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar 
2013.

. . . f rá  he i lbr igð i  t i l  ho l lustu

Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í 100% starf á 
umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á Akureyri.

Sölumaður óskast
Okkur vantar duglegan og kraftmikinn  

sölumann í húsgagnaverslun,
Æskilegur aldur 30 ára og eldri

Áhugasamir sendi svar í husgagnaverslun@gmail.com

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á 
sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, fiskræktar, fiskeldis, hvalveiða 
o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um framan-
greinda málaflokka. Um starfsemi Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992 um 
Fiskistofu. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is.

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á verkum fiskeldisdeildar

• Stjórnsýsluverkefni á sviði fiskeldis

• Yfirumsjón með leyfismálum og umsögnum

• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Uppbygging og þróun kerfa

• Mótun og þróun verkferla ásamt ritun þeirra í Gæðahandbók Fiskistofu

• Þátttaka í almennri stefnumótun deildarinnar 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í sjávarútvegsfræði, líffræði eða skyldum greinum með 
framhaldsmenntun og/eða fagþekkingu á  fiskeldi

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Framúrskarandi hæfni til skýrslugerðar

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Mjög góð íslenskukunnátta

Helstu verkefni:
• Eftirlit með starfsemi fiskeldisstöðva til sjós og lands

• Rafrænt eftirlit 

• Upplýsingasöfnun um eldi, t.d. framleiðsluskýrslur, skráningar í áframeldi o.þ.h.

• Skýrsluvinna

• Afgreiðsla leyfismála/leyfisumsókna

• Umsagnir 

• Uppbygging og þróun kerfa 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi

• Yfirgripsmikil þekking og reynsla af fiskeldi

• Góð hæfni til skýrslugerðar

• Góð íslenskukunnátta

• Góð tölvufærni

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Fiskistofa leitar að háskólamenntuðum einstaklingi með fagþekkingu á fiskeldi til að leiða fiskeldisdeild Fiskistofu. Fiskeldisdeild er hluti af stærsta sviði stofnunarinnar, 
fiskveiðistjórnunarsviði. Deildin hefur viðamiklu og vaxandi hlutverki að gegna og annast stjórnsýsluleg verkefni á sviði fiskeldis ásamt eftirliti með fiskeldisstöðvum.

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er forstöðumaður fiskveiðistjórnunarsviðs. Um fullt starf er að 
ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Fiskistofa leitar að einstaklingi með fagþekkingu í fiskeldi í fiskeldisdeild sína. Starfið felst í eftirliti með fiskeldisstöðvum, skýrslugerð, gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og 
rafrænu eftirliti. Eftirlit með fiskeldisstöðvum felst m.a. í skoðun á búnaði, merkingum og afmörkun eldissvæða, framleiðslumagni stöðva og umhirðu eldisfisks í kvíum. 
Þá er fylgst með því að skráningar séu með fullnægjandi hætti og að viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga sé tiltæk í sjókvíaeldisstöðvum. 

Um framtíðarstarf er að ræða og mun viðkomandi starfa á starfsstöð Fiskistofu á Ísafirði. Næsti yfirmaður er deildarstjóri fiskeldisdeildar. Um fullt starf er að ræða og 
æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Starfsreynsla úr stjórnsýslunni er kostur. Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum er skilyrði ásamt góðri samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um störfin veita Hrefna Gísladóttir sviðsstjóri fiskveiðistjórnunarsviðs og Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir deildarstjóri fiskeldisdeildar í síma 569-7900.

Umsóknum sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með  
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1B, 220 Hafnarfirði merktar „Deildarstjóri fiskeldisdeildar“ og „Sérfræðingur í fiskeldi“. 

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2013. Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru 
samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Deildarstjóri fiskeldisdeildar á Ísafirði

Sérfræðingur í fiskeldi

Miðbær fasteignasala
Leitar eftir öflugum liðsauka.
Starfssvið: Sala fasteigna

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund,jákvæðni og hæfni í 
 mannlegum samskiptum.
• Metnað til að ná árangri, góða skipulagshæfni, og geta  
 unnið sjálfstætt.
• Reynsla af sölu fasteigna æskileg. Reynsla af  
 sölumennsku skilyrði.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendast á www.ks@midbaer.is
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Fiskbúðin 
Vegamót

Óskum eftir starfsmanni til starfa sem fyrst. Reynsla 
kostur en ekki skilyrði. Tilvalið fyrir matreiðslumenn 
sem vilja breyta til.
Nánari upplýsingar gefur Birgir í síma 896-4243

Sala/skipti

FORD TRANSIT LMC LIBERTY húsbíll árg. 2009, ekinn 19 þús. 
er til sölu. Verðmæti 12 milljónir eða 9,9 staðgreitt. Skoðuð verða 
öll skipti s.s. á atvinnuhúsnæði eða annarskonar eignum.  
Nánari uppl. í s: 660 3858 Ásgeir.  

Fjárfestingatækifæri
Er með í sölumeðferð sérhæft verktakafyrirtæki sem starfar 

m.a. í viðhaldi á gatnakerfinu. Seldar verða allar eignir 
félagsins ásamt viðskiptavild. Frábært tækifæri fyrir réttu 
aðilana, mikil framlegð. Áhugasamir þurfa að hafa fjár-

festingagetu uppá allt að 50 milljónir.  

Fyrirspurnum svara Ásgeir í s: 660-3858  
eða á emailið sjobirtingur@gmail.com

SUÐURLANDSBRAUT 26  -  2. HÆÐ  -  Sími 414 1720

TÆKNIMAÐUR
Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi eiginleika:

Heilsugæslan Grafarvogi er staðsett í nýlegu húsnæði í Spönginni í Grafarvogi þar sem öll aðstaða er til fyrirmyndar. Á 
heilsugæslustöðinni starfa sérfræðingar í heimilislækningum ásamt hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Auk þess er 
á stöðinni starfrækt meðferðarteymi vegna geðraskana barna sem samanstendur af sálfræðingi, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa. 

Starfssvið heilsugæslulækna er  starfssvið  er m.a.:
 - Almennar lækningar
 - Heilsuvernd
 - Vaktþjónustuna
 - Kennsla nema
 
Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilislækningum. Góð samskiptahæfni er nauðsynleg.

Takist ekki að ráða inn sérfræðing í heimilislækningum kemur tímabundin ráðning annarra lækna til greina.

Val á umsækjendum grundvallast á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.

Nánari upplýsingar um  stöðuna veitir Guðbrandur Þorkelsson, yfirlæknir Heilsugæslunnar Grafarvogi
í síma 585-7600.

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf sendist til starfs-
mannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík,  fyrir 10. mars n.k.

Hægt er að sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins.

Reykjavík, 8. febrúar  2013

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Heilsugæslulæknir,  
Heilsugæslan Grafarvogi

Skiptastjóri þrotabús Inventa ehf.
óskar eftir tilboðum í eignir þrotabúsins.  Um er að ræða 
eftirtaldar fasteignir og ein lóð í Reykjanesbæ:  Hafnarbraut 
12, fnr. 209-2885, Njarðarbraut 3, fnr. 225-4706, Holtsgata 52, 
fnr. 209-3685,209-3686 og 209-3687, Tunguvegur 8, fnr. 209-
4160, Njarðarbraut 5, 233-2421, landnr. 191231.   

Nánari upplýsingar veitir skiptastjóri 
Guðmundína Ragnarsdóttir, hdl. s: 511 1991 og 820 2808 eða 
gudmundina@logvik.is.

Skiptastjóri áskilur sér rétt f.h. þrotabúsins til að samþykkja 
öll tilboð sem berast, að hluta eða hafna þeim öllum.  

Tilboðum skal skilað á skrifstofu skiptastjóra að 
Borgartúni 30, 6. hæð, 108 Reykjavík, fyrir kl. 12:00 
föstudaginn 15. febrúar 2013.

 Búrfellsstöð
Útboð nr. 20086

  3 x 37 MVA vélarspennar

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu á 
vélarspennum fyrir Búrfellsstöð.

Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum, 

pökkun, afhendingu og eftirliti með uppsetningu 

á 3 x 37 MVA einfasa „shell type“ vélarspennum 

samkvæmt nánari lýsingu í útboðsgögnum. 

Nafnspenna kerfis er 220 kV.

Áætlaður afhendingartími spenna er í maí 2014.

Útboðsgögn á ensku er hægt að nálgast á 

útboðsvef Landsvirkjunar www.utbod.lv.is.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 

12:00 miðvikudaginn 20. mars 2013 þar sem þau 

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

viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Save the Children á Íslandi
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Hverfisgata 4  101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 atli@atvinnuhus.is

ATLI VAGNSSON
hdl og löggiltur fasteignasali

VÖRUHÚS OG SKRIFSTOFUR 
1800 FM. VIÐ VATNAGARÐA

Til leigu er glæsileg og vönduð húseign við Vatnagarða. Eignin skiptist gróflega þannig:  

I. hæð: Lager og þjónusturými 1.3oo fm. þar af  900 fm. með 8 metra lofthæð. 

Efri hæð: 500 fm. glæsilega innréttað skrifstofurými sem skiptist m.a. í 8 lokaðar 

skrifstofur og 2 opin skrifstofurými, fundarherbergi kaffistofu o.fl. allt sem nýtt. 

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir 
framboðsfrest vegna kosningar  stjórnar 
félagsins fyrir kjörtímabilið 2013-2015.
Tillögur skulu vera um 7 stjórnarmenn til tveggja ára 
samkvæmt 10. gr. laga félagsins. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs 
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með 
mánudeginum 11. febrúar 2013.

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir  
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 18. febrúar febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir 
framboðsfrest vegna kosningar fulltrúa 
Eflingar-stéttarfélags í fulltrúaráð Gildis 
lífeyrissjóðs fyrir kjörtímabilið 2013-2015.
Tillögur skulu vera um 44 fulltrúa í fulltrúaráðið og 
10 fulltrúa til vara. 

Fulltrúalisti uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs 
liggur frammi á skrifstofu félagsins frá og með 
mánudeginum 11. febrúar 2013. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir 
kl. 12.00 á hádegi mánudaginn 18. febrúar nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn 
Eflingar-stéttarfélags

Auglýsir framboðsfrest

Auglýsir framboðsfrest til  
fulltrúaráðs Gildis lífeyrissjóðs

Efling-stéttarfélag

Orlofshús
í sumar

Stéttarfélag í Reykjavík óskar eftir að taka á leigu 
orlofshús í sumar með heitum potti.  

Tilboð sendist til palmi@samidn.is fyrir 18. febrúar.

SORPA bs. óskar eftir tilboðum í 3.000.000 
Nm³ af metani. 
Um er að ræða samning til tveggja ára og er árlegt magn 
1.500.000 Nm³. 

Afhending metans hefst 1. júní 2013. 

Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við  
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá  
og með þriðjudeginum 12. febrúar kl. 13:00.

Tilboð skulu berast til SORPU bs. Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, 
eigi síðar en fimmtudaginn 28. febrúar 2013 kl. 11:00 og 
verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem  
þess óska.

ÚTBOÐ Á METANI

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

YFIRBORÐSMERKINGAR GATNA
Í KÓPAVOGI 2013 - 2014
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í yfirborðs-
merkingar gatna í Kópavogi 2013 - 2014.
Í verkinu fellst að mála, massa eða sprautumassa allar 
yfirborðsmerkingar á götur í Kópavogi.

Helstu magntölur :
 Mössun línur 25.000 m
 Mössun fletir 1.900 m²
 Stakar merkingar 1.000 stk
 Bílastæðamálun 2.000 m

Verklok verksins eru eftirfarandi,  fyrsti áfangi 10. júní  
og annar áfangi 25. júli ár hvert.

Útboðsgögn verða seld  á kr. 10.000 – í þjónustuveri 
Kópavogs Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum  
12. febrúar nk. 
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 26. febrúar 
2013 kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þar 
mæta. 

VILT ÞÚ STARFA…
…Í EINU AF UNDRUM VERALDAR?

Nánari upplýsingar veitir Rakel Heiðmarsdóttir, mannauðsstjóri, í síma 420 8804. Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og 
þar starfa að jafnaði 250 starfsmenn. Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa staðurinn á heimsvísu og fékk 
nýverið nafnbótina sem eitt af 25 undrum veraldar að mati National Geographic.

Bláa Lónið leitar að orkumiklum og jákvæðum einstaklingum í fjölbreytt sumarstörf.

Kynntu þér störfin sem í boði eru á heimasíðu okkar www.bluelagoon.is/atvinna.

Nánari upplýsingar er  
að finna á heimasíðu VM,  
www.vm.is, þar sem nálgast  
má umsóknareyðublöð og 
nánari upplýsingar.

Sjóðurinn veitir tvennskonar styrki

■ Til rannsóknarverkefna sem tengjast  
vinnu-umhverfi eða aðbúnaði félagsmanna 
VM og þróun námsefnis og kennsluaðferða  
til menntunar þeirra.

■ Til ýmiss konar brautryðjenda- og  
þróunarstarfs sem hefur samfélagslegt  
gildi, menningarstarfsemi eða listsköpunar.

■ Einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna- og 
menntastofnanir geta sótt um styrk úr sjóðnum.

Umsóknir berist Akki, Styrktar- og menningar- 
sjóði VM, eigi síðar en 9. mars 2013. Umsóknir sem 
berast eftir þann tíma koma ekki til greina.

AU G LÝ S I R  E F T I R  U M S Ó K N U M  U M  S T Y R K I  Ú R  S J Ó Ð N U M

VM-FÉLAG VÉLSTJÓRA OG MÁLMTÆKNIMANNA 
Stórhöfða 25   -   110 Reykjavík   -   575 9800   -   www.vm.is

� � � � �
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Furuás 4 Garðabæ

Glæsilegt 290 fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr. Glæsilegar innréttingar og 
vönduð gólfefni. Í húsinu eru 4 rúmgóð herbergi og möguleiki á 
einu í viðbót, tvö baðherbergi, stórar stofur og glæsilegt eldhús. 
Áhv. Kr.53 millj,. Söluverð kr. 84,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasli, asmundur@hofdi.is, S- 895 3000.-

Opið hús í dag laugardag og á morgun sunnudag frá kl. 15-16

OPIÐ HÚS

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Suðurlandsbraut 22  • Sími 530 6500 • heimili.is

Opið hús sunnudag frá kl. 15-16

Vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er á 9. hæð með miklu 
útsýni. Yfirbyggðar suðursvalir. 
Á jarðhæð er tengibygging sem í 
er fjölbreytt félagsstarf á vegum 
eldri borgara. Frábær staðsetning 
þar sem öll þjónusta er í gön-
gufæri. Íbúðin getur verið laus við 
kaupsamning. Verð 29 millj. 
Eignin er sýnd sunnud. 10. 
febrúar frá kl. 15-16. Sölumaður 
verður á staðnum. Íbúð 09.01.

OPIÐ HÚS

Gullsmári 9 –  Eldri borgarar 

Nýbýlavegur 4, 200 Kópavogi.

Til leigu um 740 fm. verslunarhúsnæði við Nýbýlaveg í Kópavogi við hlið 
Bónuss. Húsnæðið skiptist í að mestu opið verslunarrými. Innkeyrsludyr/ 
vörudyr eru bakatil. Næg bílastæði eru framan við húsnæðið með mjög góðu 
aðgengi. Áberandi staðsetning í alfaraleið. Laust strax!

Allar nánari upplýsingar veitir  
Helgi Már Karlsson, lögg. fasteignasali 
í s. 534 1024 / 897 7086 eða  
hmk@atvinnueignir.is

Laugavegur 168-170  - Skrifstofuhúsnæði

Til leigu 480 m² skrifstofuhúsnæði á 2. að Lauga-
vegi 168-170 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni í átt að 
Esju. Laust samkvæmt samkomulagi.

ATLI VAGNSSON
hdl og löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 4  101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 a
atli@atvinnuhus.is

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

OPIÐ HÚS

Opið hús 
Hjallaveg 68. Reykjavík  

á morgun, sunnud. 10. febrúar . Kl. 14.00 til 15.00.

Hæð 86,7 fm og kjallari 71,7 fm alls 158,5 fm. Komið er inn á hæð-
ina í sameiginlega forstofu með efri hæðinni flísar á gólfi. Hol með 
parketi á gólfi og fatahengi. Svefnherbergi með skápum og parketi 
á gólfi. Herbergi með parketi á gólfi og skáp. Tvær samliggjandi 
stofur með parketi á gólfum og er gengið út á austur svalir frá 
annari stofunni. Eldhús með dúk á gólfi, innréttingu og flísum á 
milli skápa. Baðherbergi með flísum á gólfi, flísum á veggjum, 
skápum, baðkari og glugga. Frá holinu er stigi niður í kjallara sem 
er lítið niðurgrafin, hol merð parketi á gólfi. Þrjú stór herbergi með 
parketi á gólfum og er eitt þeirra með skápum. Salerni með flísum 
á gólfi. Eldhús með flísum á gólfi og innréttingu. Gangur með 
flísum á gólfi og er þar einnig sérinngangur. Þá er gott þvottahús í 
kjallaranum og er þar sturtuaðstaða. Þetta er eign sem bíður upp 
á mikla möguleika eins og að hafa sér íbúð í kjallaranum.                            

Tekið verður á móti áhugasömum á sunnudag á milli kl. 14 og 15.

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Okkur á Mikluborg hefur verið 
falið að leita finna um 300 fm 
skrifstofuhúsnæði í miðbæ 
Reykjavíkur fyrir ákveðinn 
kaupanda. Um staðgreiðslu er 
að ræða á réttu eigninni.

Til sölu glæsilegt 112 fm iðnaðar-og verslunarhúsnæði. 
Mikil lofthæð og auðvelt að setja milliloft. 

Mjög gott aðgengi, frábær staðsetning. Staðsett við 
innkeyrsluna inn í bæinn. 

Í sama húsið er rekin bílasala. Nánari uppl. gefur Daníel hjá 
Fasteignasölunni Hákoti s: 431-4045.

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali

sími: 897 4210 
halldor@miklaborg.is

Verð: 87,0 millj.

Glæsilegt einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - Mikið útsýni

270 MosfellsbæÞrastarhöfði 33

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 14:00-16:00
sunnudag 10. febrúar

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Sérlega falleg fullbúin 137,2 fm 3. herbergja endaíbúð (sjávarendi) á 
2. hæð í vönduðu fjölbýli með lyftu og bílakjallara., fallegar innrétt-
ingar, stór stofa og borðstofa. Innfelld halogen lýsing í loftum, gólfhiti, 
parket og flísar á gólfum, fallegt útsýni yfir höfnina, íbúð merkt 201.
Laus strax. Nánari upplýsingar veitir Hlynur í síma 698-2603. 
Verð: 39,5 millj.

Norðurbakki 11A. - Sjávarendi
Opið hús á morgun sunnud. frá 13:00 - 13:30

Miðbær fasteignasala
Leitar eftir öflugum liðsauka.
Starfssvið: Sala fasteigna

Hæfniskröfur:
• Búa yfir góðri þjónustulund,jákvæðni og hæfni í 
 mannlegum samskiptum.
• Metnað til að ná árangri, góða skipulagshæfni, og geta  
 unnið sjálfstætt.
• Reynsla af sölu fasteigna æskileg. Reynsla af  
 sölumennsku skilyrði.
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir sendast á www.ks@midbaer.is

� � � � �
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Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000MIKLABORG

2ja – 3ra herbergja

2ja-3ja herbergja íbúð í Mosfellsbæ fyrir 
ákveðinn kaupanda. Rúm afhending ef þess 
er óskað.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

2ja- 3ja herbergja íbúð í húsi fyrir 60 ára 
og eldri miðsvæðis í Reykjavík. Verð að 
hámarki 25 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

2ja-3ja herbergja íbúð (helst í Grafarvogi) 
með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma:897-4210 eða  

halldor@miklaborg.is 

2ja -3ja herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu með áhvílandi lánum.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

2ja – 3ja herbergja íbúðum með miklu 
áhvílandi eða fullri yfirtöku.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is 

3ja – 4ra herbergja

3ja-4ra herbergja íbúð í Seljahverfi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Sóleyjarima.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi fyrir 
ungt fólk sem er að leita að sinni fyrstu 
eign. Rúmur afhendingartími ef þess er óskað. 
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja íbúð í Smára, Linda eða 
Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

rað eða 3ja -  4ra herbergja íbúð í 
Grafarholti eða Norðlingaholti.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

góðri 3ja-4ra herbergja íbúð í Hafnarfirði.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Víkurhverfinu í 
Grafarvogi, rúmur afhendingartími í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3ja herbergja jarðhæð í Grafarvogi með 
palli.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða  

heimir@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja

4ra herbergja íbúð með bílskúr í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Sölum/Lindum/
Smárum/Vesturbæ Kópavogs. Verð allt að 
35 millj.
-Nánari upplýsingar gefur Þórhallur: s: 663-0009 eða  

thorhallur@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja íbúð í Grafarholti 
með stæði í bílakjallara,  sem næst 
Sæmundarskóla
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

4ra – 5 herbergja íbúð eða hæð í 101-105-
108. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

80-100 fm neðri hæð með sérinngangi og 
bílskúr á höfuðborgarsvæðinu.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

stórri sérhæð í Hlíðunum, möguleiki á 
skiptum á minni hæð í sama hverfi
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

Sérbýli 

rað- eða parhúsi í Akrahverfinu Garðabæ, 
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

litlu rað- eða parhúsi á einni hæð eða c.a 
120-150 fm íbúð á efstu hæð í fjölbýli með 
stæði í bílageymslu og útsýni
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

einbýli, rað-eða parhúsi í Linda eða 
Salahverfi Kópavogi, sterkar greiðslur
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

litlu par-raðhúsi í Grafarholti.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

rað- eða parhúsi  með 3 - 4 
svefnherbergjum í Lindahverfi
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

rað- eða parhúsi í  norðurhluta Grafarvogs, 
verð allt að 50 milljónir. 
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

rað-  eða parhúsi í Grafarvogi
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða  

heimir@miklaborg.is

eignum með miklu áhvílandi.
-Nánari upplýsingar gefur Heimir: s: 893-1485 eða  

heimir@miklaborg.is

litlu sérbýli á stór-Reykjavíkursvæðinu í 
skiptum fyrir einbýlishús á Arnarnesi sem 
er 287 fm 
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

litlu sérbýli í Grafarvogi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

sérbýli í Grafarvogi eða rúmgóðri íbúð með 
4 - 5 svefnherbergjum.
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

einbýli, rað- eða parhúsi á Seltjarnarnesi 
handa ákveðnum kaupanda. Húsið verður að 
hafa að lágmarki 5 svefnherbergi.
-Nánari upplýsingar gefur Ólafur: s: 822-2307 eða  

olafur@miklaborg.is

góðu einbýlishúsi á höfuðborgarsvæðinu  
200-300 fm  með góðum bílskúr í 
póstnúmerum 108,105,201,210.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

einbýli í Þingholtunum eða nágrenni , má 
þarfnast endurbóta . Verðhugmynd 50-120 
milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Svan: s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is 

S. 569 7000 miklaborg.is  

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Við leitum að ...



Miklaborg og Eignamiðlun kynna

fjárfestinga- og uppbyggingartækifæri 

Nánari upplýsingar veita Sverrir Kristinsson, lögg. fasteignasali Eignamiðlun, sími 588 9090 og Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali Mikluborg, sími 897 0634.

Þröstur Þórhallsson
löggiltur fasteignasali

Skógarlind 1 
Verslunar- og skrifstofulóð í hjarta höfuðborgarsvæðisins

Lóðin er 12.400 fm að stærð.
Steyptar undirstöður fyrir um 12.000 fm byggingu á fjórum hæðum

Bílastæði verða um 360 

Urðarhvarf 4
Fimm hæða skrifstofu og verslunarhúsnæði
Heildarstærð 3.500 fm
4.400 fm lóð með 99 bílastæðum
Fyrstu tvær hæðirnar eru  uppsteyptar

Bíldshöfði 9
Tæpir 14.000 fm  

á 8 hæðum auk bílakjallara
Sameiginleg ca 37.000 fm lóð

Búið að steypa bílakjallara og fyrstu hæð
Stendur á besta stað við Bíldshöfðann

Víkurhvarf 1
Skrifstofu- og þjónustuhúsnæði 

Samtals um 7.300 fm á einni til þremur hæðum
Lóðin er 10.600 fm með 208 bílastæðum

Önnur og þriðja hæð frágengnar  
en jarðhæð óinnréttuð

S. 569 7000 miklaborg.is  

Dalvegur 32
Frábærlega staðsett tæplega 19.000 fm lóð

Samþykkt deiliskipulag með nýtingarhlutfallinu 0,5
Í dag er á lóðinni 705 fm gróðurhús

Einstakt tækifæri

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali



fasteignir

BÍLAR &
FARARTÆKI

Skoda Octavia Combi 1.6 Árgerð 
2005, ekinn 142þ.km, bensín, bsk. 
Flott eintak sem er á staðnum! Verð 
1.290þ.kr. Raðnúmer 153996. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DIESEL 08/2007, ek. 99 Þ.km, 
sjálfsk., leður, ofl.. Verð 6.790.000. 
Raðnr. 282878

LAND ROVER RANGE ROVER 
SPORT SE DIESEL 01/2008, ek.99 
Þ.km, sjálfsk., leður, sóllúga, 20” 
Superchargefelgur og dekk. Verð 
7.490.000. Raðnr. 322848

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SE DIESEL 03/2006, ek. 159 Þ.km, 
sjálfsk., leður, sóllúga, samlitun, 22” 
felgur. Rosalega fallegt eintak! Verð 
5.960.000. Raðnr.284759

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

FORD Explorer sport trac 4x4. Árgerð 
11/2007, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.990. þús Rnr.105572.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA 
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

M.BENZ Sprinter 315 cdi 4x2. Árgerð 
2008, ekinn 71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.970.000. Rnr.206039.

LAND ROVER Range rover sport 
supercharged . Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.490.000. áhvílandi 5.400.000. 
Rnr.206059.

TOYOTA Yaris t-sport. Árgerð 2007, 
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.205925.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

LAND ROVER FREELANDER 2 S 
DIESEL Árgerð 2008, ekinn aðeins 
56 Þ.km, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
3.990.000. Raðnr. 322902 - Jeppinn er 
á staðnum, flottur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

MM L200 Dísel Árgerð 2006, ekinn 
101þ.km, ssk, pallhús, nýleg tímareim 
o.m.fl.. Gott eintak sem er á staðnum! 
Verð 2.390þ.kr. Raðnr 133062. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road, 
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, Bensín/Metan, 
7 manna, Leður, Lúga, Bakkmyndavél, 
Rafm. hleri, DVD, Ásett verð 
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 
2 ára ábyrgð, Síðustu húsin á þessu 
frábæra verði aðeins 2.389.800kr , 
Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

Save the Children á Íslandi

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

Þverás - 110 Reykjavík
Skemmtilegt 203,1 fm tvílyft einbýlishús á efst í Selássnum. Húsið 
skiptist í stórar stofur, fjögur svefnherbergi, eldhús, gestasnyrtingu, 
þvottahús og bílskúr.  Frábær staðsetning innst í botnlanga. Víð-
áttumikið ústýni. Stutt í grunnskóla, og fallegt útivistarsvæði í næsta 
nágrenni. Verð 45,9 millj.

Selvogsgrunn - 104 Reykjavík
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. 
Möguleiki á að taka minni eign upp í kaup.

Bárugata  - 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.

Hátún  - 105 Reykjavík
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.

Bakkavör - 170 Seltjarnarnes
Glæsilegt 301,1 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Stórar stofur, 
eldhús, gestasnyrting og bílskúr á efri hæð. Á neðri hæð eru þrjú 
svefnherbergi, garðstofa, tvö baðherbergi  og þvottahús. Eign í sér-
flokki. Skipti á minni eign á Seltjarnarnesi möguleg.

Bræraborgarstígur 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.

Kjarrhólmi - 200 Kópavogur
Falleg og talsvert endurnýjuð 3ja herb. 75,1 fm íbúð á 1. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Parket og flísar á gólfum. Verð 21 millj.

Huldubraut - 200 Kópavogur
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.

Hrauntunga 85 - 200 Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 15 OG 16
Glæsilegt og mikið endurnýjað 288 fm tvílfyt tengihús í suðurhlíðum Kópa-
vogs. 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.

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.

Hlíðasmári - 201 Kópavogur
Glæsilegt 343,8 fm skrifstofu- og lagerhúsnæði á götuhæð. Hús-
næðið skiptist í 6 skrifstofuherbergi, eldhús, snyrtingi og móttöku 
auk lagerrýmis. Massíft parket og flísar á gólfi skrifstofuhluta. Skipti 
á stærra atvinnuhúsnæði kemur til greina.

Sóleyjarimi - 112 Reykjavík
Glæsileg 115,6 fm íbúð á 3. hæð ásamt um 20 fm stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, samliggjandi stofur, eldhús, sjónvarpsherbergi, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar og innihurðir eru 
úr eik og eikarparket á gólfum nema forstofu, baðherbergi og þvottahúsi, þar 
eru flísar. Mikið útsýni. Fyrir 55 ára og eldri. Verð 35,5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


