
Spennandi tækifæri 

til að móta 

CRM stefnu Símans 

Síminn leitar að sérfræðingi í stjórnun viðskiptatengsla (CRM). Starfið er fjölþætt 
og krefjandi og felst einkum í því að móta stefnu Símans við að byggja upp 
viðskiptatengsl. Sérfræðingurinn kemur til með að vinna með fjölmörgum deildum 
innan fyrirtækisins að markmiðasetningu, mótun ferla og mælingum sem styðja 
við CRM-stefnu fyrirtækisins.

Starfssvið:

· Umsjón með stefnu og þróun viðskiptatengsla

· Að tryggja að einingar vinni eftir CRM-ferlum

· Mælingar á árangri og eftirlit með vinnulagi   

  og ferlum

· Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur  

  og framlínu

· Ábyrgð á að kerfisleg þróun sé í samræmi við  

  CRM-stefnu

Menntunar- og hæfniskröfur:

· Háskólamenntun á sviði viðskipta eða  

  sambærileg menntun

· Mjög góð þekking og reynsla af stjórnun  

  viðskiptatengsla 

· Framúrskarandi samskiptahæfileikar  

  og þjónustulund 

· Stefnumótandi hugsun

· Brennandi eldmóður og jákvæðni

Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@skipti.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi, áreiðanleg og lipur.

Guðmundur Jóhannsson, sérfræðingur
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DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

Græjufrík

Skipulagður

Hamhleypa til verka

Náttúrutalent í körfu

Samgöngustofa óskar eftir að ráða áhugasaman og duglegan lögfræðing til starfa í lögfræðideild 
á samhæfingarsviði stofnunarinnar. 

Upplýsingar veita:
Katrin S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. ágúst. 

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný.  

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

Helstu verkefni
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða, ásamt þátttöku í 
   vinnu við innleiðingu reglugerða Evrópusambandsins á sviði 
   samgöngumála  í samvinnu við innanríkisráðuneytið
• Ráðgjafi annarra starfsmanna í úrvinnslu á erindum sem berast 
   stofnuninni þar sem lögfræðilegrar þekkingar er þörf
• Skrif álitsgerða og framsetning lögfræðilegs efnis í riti og á vef
• Svar almennra lagalegra fyrirspurna er varða stofnunina
• Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfnikröfur
• Kandídats- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er nauðsynleg
• Reynsla eða þekking á Evrópurétti og EES-samningnum  
   eða öðrum alþjóðarétti er æskileg
• Reynsla eða þekking á samgöngumálum, sérstaklega  
   siglingamálum, er kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli, nauðsynlegt
• Góð færni í einu Norðurlandamáli æskileg
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Lögfræðingur

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 160 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum.  Samgöngustofa annast eftirlit er varða flug, siglingar, umferð og 
öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. Samgöngustofa leggur 
áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

Í boði er áhugavert starf með fjölbreyttum verkefnum þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Um er að ræða fullt starf og æskilegt 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags.  

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Blaðamenn
– 365 miðlar óska eftir Blaðamönnum
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
 
 
Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði. 

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 31. júlí n.k.  Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Mikael Torfason, ritstjóri, á netfanginu: mikael@365.is 

Starfsmaður  
á móttökusviði

Traust og spennandi bílafyrirtæki óskar eftir öflugum 
starfsmanni á móttökusvið fyrirtækisins frá 1. ágúst n.k.
Óskum eftir snyrtilegum og þjónustulunduðum einstaklingi 
sem hefur metnað og áhuga fyrir starfinu.

Vinnutími er frá kl. 08.00-17.00 aðra hvora viku og  
09.00-18.00 hina vikuna, alla virka daga. Auk þess er 
möguleiki á aukavinnu einn til tvo laugardaga í mánuði ef 
áhugi er fyrir hendi.

Helstu verkefni móttökusviðs:
• Almenn símsvörun og móttökustörf
• Halda utan um þjónustukannanir fyrirtækisins
• Panta og halda utan um innkaup á skrifstofuvörum
• Aðstoða við sýningar
• Panta og halda utan um utanlandsferðir starfsmanna
• Aðstoða við tilfallandi verkefni markaðsdeildar  

     og framkvæmdastjóra

Hæfniskröfur:
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Mjög góð Microsoft Office kunnátta
• Reynsla af Microsoft Dynamics er kostur
• Reynsla af bókhaldi er kostur

Menntunarkröfur: 
• Stúdentspróf, að lágmarki

Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is merktar 
„bílafyrirtæki“ fyrir 26. júlí n.k.

Framkvæmdastjóri óskast!
Knattspyrnudeild Hvatar á Blönduósi og Ungmenna- 
samband Austur Húnvetninga óska eftir því að ráða 
starfsmann í 100% starf. Starfið felst m.a. í umsjón með 
daglegum rekstri knattspyrnudeildarinnar og ungmenna-
sambandsins ásamt þjálfunarstörfum í knattspyrnu. 

Viðkomandi þarf að vera með reynslu í þjálfun yngri barna 
í knattspyrnu auk reynslu og þekkingu af starfi íþrótta- 
félaga. Starfsmaðurinn þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Allar nánari upplýsingar og umsóknir berist til Auðuns 
Steins á netfangið ass@huni.is / sími 848-0037 eða Hilmars 
Þórs á netfangið heidarbraut9@internet.is /sími 693-4760. 
Umsóknarfrestur er til 1. ágúst n.k.

Knattspyrnudeild Hvatar og 
Ungmennasamband Austur Húnvetninga
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MATRÁÐUR HJÁ SS Í REYKJAVÍK

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí nk. 

Frekari upplýsingar um starfið gefur Jóhanna Benediktsdóttir í síma 575 6000.

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með 
starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá 
félaginu starfa um 300 starfsmenn. Upplýsingar um SS er 
að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

WWW.SS.IS

Sláturfélag Suðurlands leitar að matráði í mötuneyti félagsins á Fosshálsi í 
Reykjavík. Við leitum að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að bætast í 
öflugan hóp SS fólks á góðum vinnustað. Vinnutími er 07:30–15:30.

STARFSLÝSING

Dagleg umsjón mötuneytis á Fosshálsi  
sem felur m.a. í sér:
• Að elda góðan mat og framreiða í matar-  
 og kaffitímum
• Frágang, þrif og tiltekt í eldhúsi og matsal

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun og/eða góð reynsla á matvælasviði
• Skipulagshæfileikar og útsjónarsemi
• Jákvæðni og þjónustulund
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
• Framúrskarandi samskiptahæfni

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201306/074
Aðstoðarmaður við endurhæfingu Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201307/037
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201307/038
Gjaldkeri Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201307/039
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201307/040
Heimilislæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201307/041
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201307/042



| ATVINNA | 

hja KFCLaus störf

Við óskum eftir að ráða brosmilt og þjónustulundað 
afgreiðslufólk, 18 ára og eldra, í fullt starf í vaktavinnu 
(2-2-3). Vinnutíminn er 10–22.
 

Þjónusta við viðskiptavini, þrif, undirbúningur og 
frágangur á staðnum.
 

» Íslenskumælandi
» Stundvísi
» Geti tekið tilsögn og farið að fyrirmælum
» Geta til að vinna undir álagi
» Með reynslu af afgreiðslustörfum
» Glaðlegur og liðlegur 
 í samskiptum

Starfssvio)-:

Haefniskro“fur:

Afgreio)-slufolk
(2-2-3)

Þjónusta við viðskiptavini, þrif,
frágangur á staðnum.

» Íslenskumælandi
» Stundvísi
» Geti tekið tilsögn og farið að fyrirmælum
» Geta til að vinna undir álagi
» Með reynslu af afgreiðslustörfum
» Glaðlegur og liðlegur 
 í samskiptum

Starfrr ssvio)oo:

Haefniskaa rk orr“rr fur:oo“
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Við leitum að brosmildum, skipulögðum og vinnusömum 
einstaklingum, 22 ára og eldri, í fullt starf í vaktavinnu (2-2-3). 
Vinnutíminn er 10–22. Viðkomandi þarf að hafa gaman af að 
búa til góðan mat, vera nákvæmur og vandvirkur.  
 

Kokkar sjá um að opna og loka sinni starfsstöð. Sinna 
eldamennsku á fersku hráefni og umsjón með ferskum 
kjötvörum frá íslenskum kjúklingaframleiðendum. Viðhald 
á tækjabúnaði ásamt þrifum í eldhúsi. Kokkar KFC vinna 
eftir gæðakerfi og tekur þjálfun í starfið u.þ.b. 2 vikur.
 

» Íslenskumælandi eða enskumælandi
» Stundvísi
» Skipulagshæfileikar
» Geti tekið tilsögn og farið að fyrirmælum
» Geta unnið undir álagi
» Reynsla sem nýtist í starfi
» Glaðlegur og liðlegur í samskiptum

Kokkar

Starfssvio)-:

Haefniskro“fur:

Skemmtileg störf í góðu starfsumhverfi með hressu 
samstarfsfólki þar sem nákvæm vinnubrögð eru höfð að 
leiðarljósi. Æskilegt að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. 
Starfskjör okkar endurspegla ábyrgð og árangur í starfi.

Áhugasamir senda umsókn með mynd á mannauðsstjóra KFC á netfangið 
barbara@kfc.is. 

FAXAFENI
GRAFARHOLTI

SUNDAGÖRÐUM
HAFNARFIRÐI

KÓPAVOGI
MOSFELLSBÆ

REYKJANESBÆ
SELFOSSI

KFC.IS

Capacent Ráðningar
Ármúla 13
Sími 540 1000

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 8. ágúst nk.
ATHUGIÐ Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á vef Reykjanesbæjar undir laus störf: www.reykjanesbaer.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Laun eru skv. samningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi fagfélags.

LAUGARDAGUR  20. júlí 2013 3



Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst nk.

Umsækjendur eru hvattir til að senda vandaða 
ferilskrá með umsókn sinni. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir 
og persónulegar upplýsingar. 

Umsóknir skulu sendast á umsoknir@mila.is
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Helstu verkefni:
• Tekjueftirlit
• Kostnaðargreining
• Frávikagreining og fjárhagslegar skýrslur

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærilegt próf
• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg
• Greiningarhæfni
• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta, þekking á SAP er kostur, færni í Excel áskilin
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur

Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 
Lífæð samskipta

Míla leitar að öflugum deildar-
stjóra á fjármálasviði

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta 
fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta- og 
afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu og 
dreifileiðum um net ljósleiðara og koparstrengja 
sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla ehf.  leitar að öflugum og metnaðar-
fullum einstaklingi í starf deildarstjóra á 
fjármálasviði. Starfið felst fyrst og fremst  
í tekjueftirliti og kostnaðargreiningu, auk 
annarrar greiningarvinnu.

Leitum að liðsauka
í þjónustudeild

Te og Kaf  óskar eftir þjónustumanni 
á verkstæði fyrirtækisins

Te og Kaf  óskar eftir þjónustumanni á verkstæði 
fyrirtækisins. Starf þetta felur m.a. í sér viðgerðar-
þjónustu á verkstæði við kaf vélar, reglubundið 
eftirlit hjá viðskiptavinum og útköll vegna bilana.

Hæfniskröfur:
· Haldgóð starfsreynsla við viðgerðir og bilanagreiningu
· Samskiptahæfni og jákvætt hugarfar
· Áhugi á að kynnast samspili tækjabúnaðar 
  og framleiðslu á hágæðakaf

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt 
að starfsmaður geti ha ð störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á gudmundur@teogkaf .is

ð kaf vélar
vinum og útköll veg

ur:
óð starfsreynsla við viðgerðir og bilanagrein
kiptahæfni og jákvætt hugarfar

nast samspili tækjabúnað
hágæðakaf

LAGER - ÚTKEYRSLA

Innflutningsfyrirtæki á heildsölu og neytendamarkaði
leitar að ráðagóðum og jákvæðum einstaklingi sem á
auðvelt með mannleg samskipti í almenn lagerstörf.

STARFSSVIÐ, HÆFNISKRÖFUR:

• Móttaka á vörum.  • Staðsetja vörur á lager.
• Gámalosun.  • Tiltekt á vörum.
• Útkeyrsla.  • Ýmis tilfallandi verkefni

Við leitum að samviskusömum einstaklingi með góða og 
vandaða framkomu, er reglusamur og hefur metnað til að 
takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsækjendur vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd
á póstfangið lagerstarf@gmail.com

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 hagfræðisviði
Seðlabanka Íslands

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 5. ágúst næstkomandi. Umsóknir 
gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:

þjóðhagfræði.

framþróun líkana til spágerðar.

og skrifa um niðurstöður.
-

bankans.

Hæfniskröfur:

bæði íslensku og ensku, og hæfileika til að setja fram fræði-
legt efni á skýran hátt. 

reiðubúinn til hópvinnu af ýmsu tagi.

-
hlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Hagfræðisvið annast rannsóknir og greiningu á þróun efnahags- og peningamála, gerir þjóðhags- og verðbólguspár og tekur 
þátt í mótun stefnunnar í peningamálum. Hagfræðisvið hefur m.a. umsjón með útgáfu ársfjórðungsritsins Peningamála og
enskri útgáfu þess Monetary Bulletin. 

Starfsmaður óskast

Við leitum að starfsmanni í fullt starf við afgreiðslu , 
símsvörun og almenn skrifstofustörf sem til falla.

Leitað er eftir heiðarlegum og áreiðanlegum einstaklingi.

Áhugasamir sendi umsóknir og fyrirspurnir á netfangið 
thordis@bjorgun.is

Útkeyrsla og almenn störf

- Hlutastarf. 

Starfið felst í útkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu, frágangi 
pantana o.fl. tilfallandi störf s.s.þrif á bifreið og lager. 
Umsækjandi þarf að geta séð um og keyrt sendibifreið 
fyrirtækisins, vera reglusamur og stundvís. 
Vinnutími er 9-14, eftir atvikum er meiri vinna þannig að 
starfshlutfallið getur verið hærra. Meðmæla er óskað og 
hreins sakavottorðs er krafist. Fyrirtækið er staðsett í 104 
Reykjavík. 
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið box@frett.is  
merkt:  „Hlutastarf“.

Starf sérkennara og stuðningsfulltrúa  

í Grunnskóla Grindavíkur.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir sérkennurum og 
stuðningsfulltrúa til starfa á næsta skólaári.  M.a. er um 
að ræða verkefni á elsta stigi og við leitum sérstaklega 
eftir karlmanni í starf stuðningsfulltrúa.

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 
skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 
170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 
Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi 
sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafnræði, 
jákvæðni, þekking, framsækni og traust.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð áhersla á að 
skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu.  Starfsemin skal 
einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni þar sem 
tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.  
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Sjá 
nánar á heimasíðu skólans 
http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  Umsóknir  skulu berast 
Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 Grindavík eða sendist  
á netfangið halldorakm@grindavik.is fyrir 31. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir  
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 660-7330.
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Isavia auglýsir eftir nemum í flugfjarskiptanám

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia starfa um 650 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri 
flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk yfir- 
flugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Í boði eru fjórar stöður fyrir nýnema. Námið hefst í byrjun 
september n.k. og áætluð námslok eru í apríl 2014. Þeim sem 
standast lokapróf verður boðið starf flugfjarskiptamanns.   

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst. Umsóknum skal skila 
rafrænt á www.isavia.is/atvinna, þar sem einnig er hægt að fá 
nánari upplýsingar.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Upplýsingar um starfið veitir Hallgrímur Sigurðsson í síma 892 6265 /hallgrimur.sigurdsson@isavia.is.

Hlutverk gæðadeildar er að tryggja gæði vöru og framleiðslu á hverjum tíma og skiptist starfsemin 
í gæðatryggingu og gæðaeftirlit. Þar sem um ný störf er að ræða er þetta einstakt tækifæri fyrir 
einstaklinga sem hafa áhuga á að taka þátt í því að byggja upp nýtt svið í öflugu og vaxandi fyrirtæki. 

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is 

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. ágúst nk.

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

Sérfræðingur í GMP í lyfjaframleiðslu 

Ábyrgð og verkefni 
Starfið felur í sér umsjón með að framleiðsla fyrirtækisins á 
hráefnum til lyfjagerðar (API) uppfylli cGMP. Viðkomandi mun hafa 
umsjón með innleiðingu cGMP og þarf að geta framkvæmt úttektir 
á birgjum og gefið út QP vottorð.  

Menntun og hæfni
Við leitum að einstaklingi með leiðtogahæfileika sem hefur tamið 
sér fagmennsku og jákvæðni í starfi. Viðkomandi þarf að hafa 
lyfjafræðimenntun eða sambærilega menntun, hafa umtalsverða 
reynslu af GMP í lyfjaframleiðslu og uppfylla kröfur sem gerðar eru 
til ábyrgðarstarfa (QP) um vísindalega og tæknilega þekkingu.  

Sérfræðingur í framleiðslugildingum 
(process validation specialist) 

Ábyrgð og verkefni 
Starfið felur í sér skipulagningu og umsjón með gildingum í 
samræmi við cGMP kröfur. Dagleg störf fela meðal annars í sér 
að útbúa gildingaráætlanir, gera áhrifa- og áhættumat, skrifa 
gildingarlýsingar og gildingarskýrslur. 

Menntun og hæfni 
Við leitum að einstaklingi sem hefur sýnt af sér frumkvæði og tamið 
sér fagmennsku og jákvæðni í starfi. Viðkomandi þarf að hafa 
lyfjafræðimenntun eða sambærilega menntun og hafa umtalsverða 
reynslu af framkvæmd gildinga, helst úr lyfjaframleiðslu. 

Gæðadeild Lýsis leitar að sérfræðingum 
í ný og sérhæfð störf

LÝSI – heila málið 
Lýsi hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði rannsókna, vöruþróunar, framleiðslu og sölu  
á fiskiolíum. Það hefur alla tíð haft það meginmarkmið að vera framúrskarandi og 
traustur framleiðandi afurða sem bæta heilsu og auka lífsgæði fólks. 
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Óskað er eftir íþróttakennara til starfa í Krikaskóla.  
Viðkomandi þarf einnig að sjá um sundkennslu. Íþróttakenn-
ari Krikaskóla tekur þátt í starfi með fjölbreyttum aldri barna 
og kemur einnig að öðrum störfum með börnum. Samkomu-
lag er gert við íþróttakennara með heimild í kjarasamningi.  
Um 70% starf er að ræða, hægt er að auka starfshlutfall í 
100% með þátttöku í öðrum verkefnum með börnum. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 
Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst 2013.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is/ og senda má inn fyrirspurn og/eða 
umsókn um starf á netfangið krikaskoli[hja]krikaskoli.is

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm (thrudur[hja]krikaskoli.is) eða Ágústa Óladóttir 
sviðstjóri Krikaskóla (agusta[hja]krikaskoli.is) í síma 694-1859.

Staða íþróttakennaraa
við Krikaskóla 
í Mosfellsbæ

-Atvinna
FULLTRÚI  Í  FÉLAGSSSTARFI  ALDRAÐRA 

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fulltrúa í félagsstarf 
aldraðra Hraunseli í 50% starf frá 1.september.  
Vinnutími frá kl. 13-17.Helstu verkefni eru störf í eldhúsi  
og önnur tilfallandi störf.
 
Hæfniskröfur: 
•  Reynsla og áhugi á starfi með öldruðum. 
•  Vandvirkni og nákvæmni í vinnubrögðum. 
•  Stundvísi og reglusemi.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sjöfn Guðmundsdóttir  
eða  Kolbrún Oddbergsdóttir í síma 585 5500.
 
 
Umsóknum skal skilað í Þjónustuver  
Hafnarfjarðarbæjar eða á netfangið  
sjofng@hafnarfjordur.is fyrir 12.ágúst 2013. 

 

Líftæknifyrirtækið Zymetech óskar 
eftir að ráða sérfræðing í fullt starf.

Zymetech var stofnað árið 1996 og er leiðandi í 
rann sóknum og þróun á sjávarensímum til nýtingar í 
lækn ingavörur og snyrtivörur.

Leitað er að öflugum einstaklingi í fjölbreytt og 
krefjandi starf þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.

Helstu verkefni:
Rannsóknir á örveruhemjandi 
eiginleikum þorskatrypsín lausna.
Skýrslugerð í tengslum við 
verkefnið.
Stjórnun og leiðbeining 
aðstoðarmanna. 

Menntun og hæfniskröfur:
Doktorspróf á sviði lífvísinda.
Reynsla af sjálfstæðum 
vinnubrögðum við vísindastörf.
Stjórnunarreynsla er æskileg.
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á 
íslensku og ensku.
Sjálfstæð, nákvæm og vönduð 
vinnubrögð.
Frumkvæði, áhugi og metnaður í 
starfi.
Heiðarleiki og samviskusemi.

Umsóknarfrestur er til og með 15 júlí n.k. 
Reiknað er með að vinna hefjist eins fljótt og auðið er.

Umsókn með ítarlegri ferilskrá, merkt „Sérfræðingur“ 
skal senda rafrænt á zymetech@zymetech.com Farið 
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknum 
er ekki svarað í síma. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Frekari upplýsingar um Zymetech má finna á vefsíðunni 
www.zymetech.com

31. júlí n.k.

STARFSLÝSING

HÆFNISKRÖFUR

UM BASIS
HVERNIG Á AÐ SÆKJA UM

atvinna@basis.is
2. ágúst

LINUX SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST
ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
 for the position of  Security Guard. 
The closing date for this postion is July 26, 2013. 
Application forms and further information can be found on 
the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : 
 reykjavikvacancy@state.gov
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365 Miðlar ehf. Skaftahlíð 24 | 105 Reykjavík  | Sími 512 5000 

365 óskar eftir góðu fólki
Hópstjóri / hópstýra í tækniþjónustu 
Okkur vantar að fá snilling til að stýra hóp af þjónustufulltrúum í 
tæknihluta þjónustuvers 365. Þetta er fullt starf í dagvinnu og er næsti 
yfirmaður forstöðumaður tækniþjónustu 365. Starfið fellst í því að reka 
frábært tækniþjónustuver. Í því fellst meðal annars að skipuleggja 
daglega mönnun, fylgjast með gæðum þjónustu, aðstoða þjónustufulltrúa, 
þjálfun nýrra starfsmanna og margt fleira krefjandi og spennandi.
Hæfniskröfur :
• Reynsla af stjórnun og þjónustu
• Reynsla af verkefnastýringu og hópavinnu
• Hjálpsemi og virðing
• Háskólapróf, eða sambærilegt

Þjónustufulltrúi í tækniþjónustu
Við leitum að kátu og skemmtilegu fólki sem kann að spjalla og elskar 
tækni. Um er að ræða fullt starf í tæknihluta þjónustuvers 365 og 
vaktavinnu. Starfið fellst í því að veita viðskiptavinum okkar góða þjónustu 
þegar þörf er á vegna net, heimasíma og sjónvarpsþjónustu.  
Hæfniskröfur :
• Mikil tölvuþekking
• Áhugi á snjallsímum, spjaldtölvum og skyldri tækni
• Hjálpsemi og virðing
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Sjálflærðir nördar velkomnir

Tæknimaður í heimatengingar
Við leitum að duglegum, öflugum og hressum starfsmanni í 
heimatengingar 365. Starfsmaður þessi mun sjá um uppsetningar og 
viðgerðir á fjarskiptaþjónustum heima hjá viðskiptavinum okkar.
Hæfniskröfur : 
• Stundvísi og dugnaður
• Reynsla úr fjarskiptageiranum kostur
• Menntun í rafvirkjun eða rafeindavirkjun kostur
• Nauðsynlegt er að starfsmaður hafi bílpróf og góðan húmor

Sölufulltrúi í söluver
Starfið fellst í sölu á vörum og þjónustum 365.
Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur, ábyrgur, söludrifinn og með góða 
þjónustulund. Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri 
fyrir metnaðarfullt fólk. Spennandi og fjölbreytt starf í boði fyrir réttan 
aðila, hentugt með námi. Vinnutími er frá 17 -21:00

Sótt er um stöðurnar á vefsíðu 365 :  http://www.365midlar.is/hafdu-samband/storf/
Umsóknarfrestur er til 29.júlí.
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Við viljum ráða dugmikinn 
vaktstjóra til starfa á Eldsmiðjunni. 
Þarf að búa yfir eldmóði, góðri 
íslensku- eða enskukunnáttu og 
helst að hafa reynslu af bakstri.  
Um er að ræða 100% starf, en unnið er 
15 daga á mánuði á föstum vöktum.

Ef þú hefur gaman af fólki og góðum 
mat, ert eldri en 20 ára og vilt vinna 
hjá traustu og skemmtilegu fyrirtæki 
með einstakan starfsanda, hikaðu þá 
ekki við að sækja um. 
     

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is — umsokn.foodco.is

Viltu klífa 
metorðastigann?

Sölu-og markaðsfulltrúi
– 365 miðlar óska eftir öflugum sölu- og markaðsfulltrúum.

Starfið felst í sölu og ráðgjöf á auglýsingum í miðla 365.
Viðkomandi þarf að vera heiðarlegur og ábyrgur, úrræðagóður og með góða þjónustulund.
Launakjör eru árangurstengd og hér er því gott tækifæri fyrir metnaðarfullt fólk. 
 
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla – www.365midlar.is. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir veitir Jón Laufdal, jonl@365.is.

Hótel Reykjavík Centrum óskar eftir  
að ráða í eftirfarandi stöður:

Aðstoðarkokk á Fjalakettinum. 
Unnið er á vöktum frá 13:00 – 21:00 eða til lokunnar. 

Kröfur:
Amk 2 ára reynsla í atvinnueldhúsi 

 
Umsækjendur sendið ferilskrá með mynd  

til thorhallur@hotelcentrum.is  
Umsóknafrestur er til 28/07/2013 

www.hotelcentrum.is Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  eev@ev.is

STARFSMENN 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU Umsóknir og meðmæli óskast sent ásent á EEinnig er hæ t ðinnig er hægt að fá upplýsingar í síma 414-8700700 og á staðnum.um.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininganga
til byggingaframkvæmdmdda.
FyrFyrirtirtækiækik ð eð eð r ír  forystu á 
sínsínínnu su su viðviðviðði oi oi oi oi og tg tg tækjækjækjæk abúab naður 

og sérhæfð þekking geerir 
fyrirtækinu kleift að afggreiða 
bæði stór og smá byggginga-
verkefni fljótt og öruggglega.

ERUM AÐ LEITA AÐ TRAUSTUM OG GÓÐUM STARFSMÖNNUM Í STEYPUVERKSMIÐJU OKKAR AÐ BREIÐHÖFÐA.Óskað er eftir vönum smiðum í veggjasal. Einnig er óskað eftir manni á lager. Vinnuvélaréttindi kostur.

soa@ev.is
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Launafl ehf. óskar eftir að ráða

reyndan blikksmið 
með full réttindi til starfa nú þegar. 
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Reyndan  pípulagningarmann

Aðstoðarkona 
óskast

Vantar þig vinnu? Hér er gott tilboð!

Ég er 17 ára daufblind stelpa og notast við hjólastól. 
Ég er við nám í MH og hef áhuga á góðum bókum,  
bíómyndum, slúðri og spilamennsku. Ég bý í Reykjavík.

Ég þarfnast aðstoðar við ýmislegt í daglegu lífi s.s. að 
komast á milli staða, sjón- og táknmálstúlka, borða, fara  
í föt og margt annað. Því óska ég eftir aðstoðarkonu á  
aldrinum 18 – 28 ára til starfa. Viðkomandi þarf að hafa  
bílpróf og gott er að kunna íslenskt táknmál eða vera 
tilbúin að læra það en ekki skilyrði. Mikilvægt er að  
viðkomandi sé jákvæður, þolinmóður, sjálfstæður og  
úrræðagóður. Engar  kröfur eru um sérmenntun eða  
starfsreynslu með fötluðu fólki.  
Best væri ef viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.

Ef þú hefur áhuga hafðu þá samband í síma 6903249   
eða sendu póst á aslaugyrhjartar@gmail.com

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Laus staða í grunnskóla 

Hraunvallaskóli 
(664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)

Almenn kennsla á yngsta stigi

Allar upplýsingar veitir skólastjóri,  
Lars Imsland Hilmarsson.

Sjá einnig heimasíðu skólans.
 

Umsóknarfrestur er til og með 27. júlí 2013. 

 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt

 sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Hjúkrunarfræðingur
- næturvaktir

Grund óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing á 
næturvakt/húsvakt í hlutastarf/tímavinnu frá 
1. september n.k. eða eftir nánara samkomulagi.

Sjúkraliðar - Hópstjórar
Óskum eftir hópstjórum til starfa.
Starfið er sjálfstætt og fjölbreytt. Hjúkrunarfræðingur 
er alltaf í húsinu til ráðgjafar og stuðnings.
Um er að ræða 80-100% starf sem veitist frá 1. september 
n.k. eða eftir nánara samkomulagi.

Einnig vantar hópstjóra í tímavinnu um kvöld-og helgar.
Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og 
launakjör veitir Sigríður Sigurðardóttir, virka daga frá 
klukkan 9.00-16.00 í síma 530-6116. 

Óskum einnig eftir starfsfólki í umönnun. 
Nánari upplýsingar veitir Helga Jóhanna Karlsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 5306100. 
Hægt er að senda starfsumsóknir á helga@grund.is

Á Grund búa 200 heimilismenn þar sem trúnaður, traust og 
umhyggja eru höfð að leiðarljósi í samskiptum og lögð áhersla á 
góðan vinnuanda, sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

 

www.grund.is

Óskum eftir að ráða verkfræðing/
sérfræðing í jarðborunum.
 
Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingi 
í starf eftirlitsmanns við jarðboranir. Fyrirliggjandi eru 
krefjandi verkefni á alþjóðavísu. Starfið krefst þess að 
viðkomandi sé mikið á ferðinni erlendis.

Starfsvið:
• Ráðgjöf og verkefnastjórnun á sviði háhitajarðboranna 
• Ráðgjöf til nýrra viðskiptavina
• Samningagerð
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði borana eða önnur tækni- 
 mentun æskileg

• Góð reynsla af jarðborunum og verkstjórnun
• Góð ensku og tölvukunnátta
• Reynsla af samningagerð
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Skilningur á mismunandi þjóðernum

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á info@nte.is eða  
í gegnum heimasíðu okkur www.nte.is 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Seljabraut 54, 109 Rvík

 

Skrifstofustarf í vörustjórnun 
 

Starfið tilheyrir rekstrarsviði Vinnslustöðvarinnar. 
Meginverkefnin eru gerð útflutningspappíra, 
skjalagerð, eftirvinnsla og stuðningur við önnur 
störf í vörustjórnun hjá VSV. Um er að ræða 
framtíðarstarf í Vestmannaeyjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Reynsla sem mun nýtast í starfi 
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
 Góð tölvu- og enskukunnátta 
 Heiðarleiki og nákvæmni 
 Stundvísi og reglusemi 

 

Í umsóknum þurfa að koma fram ítarlegar 
upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál 
og öllum umsóknum svarað. 
 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn 
Matthíasson í gegnum tölvupóst: bjorn@vsv.is 
 

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti á bjorn@vsv.is 
eða á skrifstofu félagsins merkt: ,,Skrifstofustarf‘‘ 
 

Umsóknarfrestur rennur út sunnudaginn 4. ágúst 
2013. 
 
Vinnslustöðin er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. 
Rekstrartekjur félagsins námu 13 milljörðum króna á árinu 2011. 
Starfsmenn Vinnslustöðvarinnar eru nú um 330 talsins og hefur 
fjölgað á hverju ári. Fyrirtækið greiddi rúma þrjá milljarða króna í 
laun á árinu 2011. Vinnslustöðin á og gerir út alls tíu skip til 
uppsjávarveiða, togveiða og netaveiða. Fyrirtækið stundar vinnslu 
uppsjávarfisks, saltfiskverkun, humarfrystingu og bolfiskvinnslu, 
auk þess að reka fiskimjölsverksmiðju. Félagið flytur árlega út 30 – 
40 þúsund tonn af afurðum. 

Vinnslustöðin hf. 
Hafnargötu 2 

900 Vestmannaeyjar 
Sími 488 8000 

vsv@vsv.is  • www.vsv.is 

•  Enskukennari (heil staða) 
    Um er að ræða ensku í 7.-10.bekk

•  Stærðfræðikennari (heil staða)
    Um er að ræða  stærðfræði í 7.-10. bekk

Frekari upplýsingar um störfin veitir  
Þórhildur Elfarsdóttir, skólastjóri Varmárskóla 
s. 8633297 Umsóknir með ferilsskrá sendist 
á netfangið: thorhildur@varmarskoli.is. 

Umsóknarfrestur um störfin er til og með 4. ágúst 2013.
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara
Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við KÍ.

Lausar stöður við Varmárskóla 
í Mosfellsbæ haustið 2013



| ATVINNA | 

SUÐURHÁLENDIÐ
Rammaskipulag fyrir Rangárþing ytra, 

Rangárþing eystra og Skaftárhrepp

Rammaskipulag fyrir Suðurhálendið norðan Mýrdalsjökuls er 
samræmd stefnumörkun í skipulags- og byggingarmálum á 
svæðinu, sem tekur einkum til ferðaþjónustu og samgangna.
Stefnumörkunin tekur til stærsta hluta hálendissvæða 
Rangárþings ytra, Rangárþings eystra og Skaftárhrepps.  
Markmið skipulagsins er að samræma stefnu sveitarfélaganna 
þriggja varðandi ferðaþjónustu og samgöngur á hálendissvæðum 
sveitarfélaganna. Auðvelda þarf umferð ferðafólks um svæðið 
m.a. til að styrkja svæðið vegna ferðamennsku og einnig til að 
létta álagi af vissum stöðum. 

Sveitarfélögin þrjú hafa samþykkt að auglýsa tillöguna til kynn- 
ingar og gefa almenningi og öðrum hagsmunaaðilum kost á að 
koma á framfæri athugasemdum og ábendingum. Gert er ráð fyrir 
að endanleg tillaga hljóti síðar samþykki allra sveitarfélaganna og 
verði lögð til grundvallar við næstu endurskoðun aðalskipulags 
hvers sveitarfélags. Frestur til að skila inn athugasemdum og 
ábendingum er til 20. september 2013. Tillöguna má nálgast á 
heimasíðum sveitarfélaganna www.ry.is , www.hvolsvollur.is , 
www.klaustur.is og á heimasíðu skipulagsráðgjafa verkefnisins 
www.steinsholtsf.is. Einnig mun tillagan liggja frammi hjá  
skipulagsfulltrúum sveitarfélaganna og skipulagsráðgjöfum.

Athugasemdum og ábendingum skal skilað á skrifstofur  
skipulagsfulltrúa sveitarfélaganna. 

Haraldur Birgir Haraldsson
Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra

Suðurlandsvegi 1, 850 Hella
birgir@ry.is

Anton Kári Halldórsson
Skipulagsfulltrúi Rangárþings eystra og Skaftárhrepps

Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli / Klausturvegi 10,  
880 Kirkjubæjarklaustri

bygg@hvolsvollur.is

Byggingar 
og skipulagsfulltrúi 
Rangárþings eystra

Hrafnagilshverfi IV,  
Eyjafjarðarsveit,  

breyting á deiliskipulagi

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðar- 
sveitar, 25. júní 2013, er hér með auglýst tillaga að 
breytingu á deiliskipulagi Hrafnagilshverfis IV, skv. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í því að fimm einbýlishúsalóðum á 
suðurmörkum hverfisins er breytt í þrjár lóðir fyrir einnar 
hæðar raðhús, samtals ellefu íbúðir. 
Tillagan er kynnt á heimasíðu Eyjafjarðarsveitar  
http://www.eyjafjardarsveit.is og mun einnig liggja 
frammi á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9  
frá 18. júlí til 1. ágúst 2013.

Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og 
með 1. ágúst 2013. 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar.

Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

sími: 511 1144

Fellihýsi stolið 
Hvítu fellihýsi af gerðinni Palomino Colt (skráningarnúmer: SA 
261) var stolið í lok maí. Fellihýsið var í geymsluhúsnæði að 
Hafnarskeiði í Þorlákshöfn, þegar því var stolið. Ef þú getur 
veitt einhverjar upplýsingar um málið, er vinsamlega beðið 
um að þú hafir samband við Árna í síma 560-5222 eða 
lögreglu í síma 444-1000.

20. júlí 2013  LAUGARDAGUR10
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Berjarimi 11
112 Reykjavík
Íbúð í snyrtilegu fjölbýli

Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 17.200.000

Verð: 19.400.000
RE/MAX Alpha kynnir: Íbúð með tveimur svefnherbergjum á 2. hæð á góðum stað í Grafarvogi.
Rúmgott baðherbergi með sturtu. Parket á gólfum. Mögulegt er að stækka stofuna og opna inn í
eldhús.
Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson hjá david@remax.is

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

david@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

binni@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 23 júlí kl. 18:00-18:30

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

4777777

897 1533

820-8080

Ránargata 30A
101 Reykjavík
Eign sem vert er að skoða

Stærð: 220,8 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1923

Fasteignamat: 43.150.000

Verð: 74.500.000
RE/MAX Borg Kynnir: Glæsilegt parhús við Ránargötu. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á
undanförnum árum. Skipt hefur verið um allar vatnslagnir, skólp, dren, rafmagnslagnir og töflu. Þak
hefur einnig verið endurnýjað og um leið var komið fyrir þakgluggum sem gera loftið að virkilega
skemmtilegu rými. útfrá lofti er gengið út á svalir með miklu og fallegu útsýni. Húsið stendur á eignarlóð
með skjólgóðum og grónum garði.

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

Brynjar Þór
Sölufulltrúi

thora@remax.is

brynjar@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 22.júlí kl 18 til 18:30

RE/MAX Borg - Ármúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5195500 - www.remax.is

7772882

896 1168

6995008

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  52,9 millj.

Miðhús einbýli

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Einbýli tvílyft

• Fimm svefnherbergi

• Mikið útsýni

• Frábær staðsetning

112 Reykjavík

Sérlega smekkleg endurnýjuð íbúð á þessum góða stað í 
vogahverfinu í Reykjavík. Íbúðin 75 fm. og er á jarðhæð. Skipt-
ing eignarinnar: 2 svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkrók, 
baðherbergi, hol, geymsla, auk þess er sameiginlegt þvottahús 
og þurrkherbergi.  Þetta er falleg íbúð sem vert er að skoða. 
Nánari upplýsingar veitir Hlynur sölumaður í s. 698-2603  
verð. 23,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Sólheimar 26 104 Reykjavík.

Opið hús frá kl. 14-15 á morgun sunnudag.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð:  30,9 millj.

100% yfirtaka yy rr
lán frá Íls.

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Fjögurra herbergja
• Stæði í bílageymslu
• Frábær staðsetning
• 100% yfirtaka lán frá Íls

201 Kópavogur

Lækjasmári

GÓÐUR FJÁRFESTINGARKOSTUR Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Erum með í einkasölu 7 íbúða hús ásamt bílskúr við Bergstaðastræti ca. 660 fm.
Íbúðirnar eru 49 - 133 fm. 6 íbúðir eru í útleigu og er Penthouseíbúðin laus.
Húseign og íbúðir hafa verið algjörlega endurnýjaðar á mjög smekklegan og vandaðan hátt.
Frábært tækifæri til þess að eignast heila húseign á þessum vinsæla stað í Miðbæ Reykjavíkur. 
Verð kr: 300 millj.

Upplýsingar veitir: 
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali
sveinn@landmark.is

SVEINN EYLANDS
Löggiltur fasteignasaliL
Sími: 6900 820S

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Minna að fletta
meira að frétta

F
ÍT

O
N

 /
 S

ÍA

BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. 
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“
 

Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is kosinn besti frétta- og afþreyingarvefur ársins á Íslensku vefverðlaununum 2012.

Save the Children á Íslandi
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