
Verkefnastjóri rafrænnar                 
miðlunar og upplýsingatækni

Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@

intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Allar fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Strætó bs. er byggðasamlag í eigu sex 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má 
finna á www.straeto.is

Upplýsingatækni gegnir æ mikilvægara og veigameira hlutverki í þjónustu Strætó. Stefna fyrirtækisins miðar að 
því að allar upplýsingar til farþega og greiðsla fargjalda verði með rafrænum hætti í náinni framtíð. 

Strætó bs. leitar að verkefnastjóra sem vill vinna fjölbreytilegt, krefjandi og spennandi starf við að móta og 
innleiða með okkur nýjungar á sviði rafrænnar miðlunar og upplýsingatækni almennt. Starfið heyrir beint undir 
framkvæmdastjóra og krefst erlendra samskipta.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. verk-, 
tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun
Menntun, þekking og/eða reynsla í 
verkefnastjórnun og stýringu flókinna verkefna
Þekking, reynsla og innsæi í hagnýtri notkun 
rafrænna miðla
Yfirgripsmikil þekking á upplýsingatækni og rekstri 
upplýsingakerfa
Leiðtogahæfni, jákvæðni og þjónustulund ásamt 
hæfni í mannlegum samskiptum

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið

Rekstur, þróun og stefnumótun rafrænnar 
miðlunar og greiðslulausna
Yfirumsjón annarra upplýsingakerfa og stýring á 
útvistun þeirra til fagaðila á því sviði
Virk þátttaka í stjórnun og stefnumótun    
Strætó bs.

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

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Skólamatur óskar eftir að ráða starfsfólk 
í skólamötuneyti í Kópavogi og afleysingar 
í skólamötuneyti á höfuðborgarsvæðinu. 
Vinnutíminn er frá 8.30-14.00.

Umsóknir berist á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti!

Hollt, gott og heimilislegt

Sími 420 2500  I   skolamatur@skolamatur.is

 skolamatur.is

S: 511 1144

VÉLAMAÐUR - HAFNARFIRÐI
Starf vélamanns á þjónustustöðinni í Hafnarfirði  eru laust til umsóknar.  
Um 100% starf er að ræða. Yfir vetrartímann  er unnið aðra hvora viku frá kl. 4:00 til 12:30  
og aðra hvora viku frá 12:30 til kl. 21:00. Annan tíma ársins er unnin hefðbundin dagvinna.

Starfssvið
• Viðhald og þjónusta vega, vegganga og vegbúnaðar á starfssvæði Vegagerðarinnar á Suðursvæði
• Afleysingar í vaktstöð við vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði
• Ýmis vinna í starfsstöð í Hafnarfiðri

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám, stúdentspróf eða samsvarandi er kostur
• Tölvukunnátta nauðsynleg
• Meirapróf bifreiðastjóra
• Vinnuvélaréttindi
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 23. september  2013. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,   
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar  um starfið veita Bjarni Stefánsson í síma 522 1461 og Jóhann B. Skúlason  í síma 522 1462
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Skíðaþjálfari
Skíðafélag Akureyrar óskar eftir að ráða þjálfara fyrir næsta 
vetur fyrir 12-15 ára eða 16 ára og eldri. Æfingar eru 5-6 daga 
í hverri viku og svo eru oft mót um helgar.

Upplýsingar gefur Dagbjartur í síma 660-1075
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og 
heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með 
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og 
heilbrigðis mál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Saman náum við árangri

Umsóknarfrestur er til og með 15. september  

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.              
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd.     
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Vertu með í kröftugu liði Samskipa
VIÐSKIPTASTJÓRI 
 

Starfssvið
•   Sala og kynning á þjónustu útflutningsdeildar
•   Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
•  Tilboðs- og samningagerð
•  Samskipti við erlenda samstarfsaðila
•   Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum

 Menntunar- og hæfnikröfur
•   Menntun á háskólastigi æskileg
•   Haldgóð reynsla af sölustarfi
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•   Góð enskukunnátta er skilyrði
•   Framúrskarandi samskiptahæfileikar
•   Kappsemi og metnaður til að ná árangri

Samskip óska eftir að ráða viðskiptastjóra í útflutningsdeild  
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Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti 
í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti benedikt@hagar.is fyrir 13. september.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum og fá 
öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt starfi sínu sem 
best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í KRINGLUNNI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Geislafræðingar
Krabbameinsfélag Íslands 

Krabbameinsfélag Íslands óskar eftir að ráða geislafræðinga til starfa á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins. 
Starfshlutfall er 60% eða eftir nánara samkomulagi. Vinnuferðir út á land eftir samkomulagi. Ráðið verður í 
störfin frá og með 1. janúar n.k.

Umsækjendur skulu hafa fullgild réttindi sem geislafræðingur. Auk fagþekkingar er lögð áhersla á hæfileika á 
sviði samskipta og samvinnu og reynsla af röntgenmyndum brjósta er æskileg, en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Árni Gunnarsson fjármála- og starfsmannastjóri í síma 540 1900 eða tölvu-
pósti throstur@krabb.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins á netfangið throstur@krabb.is fyrir  
21. september 2013.

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir starfsfólki
í tímabundið sölu- og markaðsátak.

Hæfniskröfur
Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta
Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 20. september.

Umsóknir skulu sendast á 
gullklubburinn@grand.is.

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

SÖLU- OG 
KYNNINGARFULLTRÚI

Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt starf. 
Starfið er vaktavinna í móttöku á dagvöktum  

og stundum um helgar.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega menntun, ríka 
þjónustulund, góða framkomu, færni í samskiptum, haldgóða tölvu-

kunnáttu, og tala og skrifa íslensku, hafa gott vald á ensku og  
helst einu öðru tungumáli. Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á

Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á bh@odinsve.is  
fyrir 12. september nk. merkt „Starfsumsókn“.
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KENNSLA OG RANNSÓKNIR 
Í FJÁRMÁLUM OG ENDURSKOÐUN

www.hr.is

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík leitar að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi 
til að sinna kennslu og rannsóknum á sviði fjármála og/eða endurskoðunar. 
Starfsheiti (aðjúnkt, lektor, dósent eða prófessor) verður ákvarðað að loknu matsferli. 

Viðskiptadeild býður upp á grunnnám í viðskiptafræði auk meistaranáms með áherslu á 
fjármálastjórnun, stjórnunarreikningsskil og endurskoðun. Viðfangsefni geta m.a. verið á 
sviði reikningsskila, endurskoðunar, rekstrargreiningar, áhættustjórnunar, viðskiptakerfa, 
verðmats, alþjóðlegra fjármála eða ferilsstjórnunar.

Við leitum að einstaklingi með: 

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2013. 
ru.is/lausstorf
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Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf 
sýningarstjóra sýningar um listrænan menningararf  

í Þjóðmenningarhúsinu.

Ráðið er í starfið tímabundið til 6 mánaða.  Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember næstkomandi. 

Starfssvið:
•  Sýningarstjóri er verkefnisstjóri heildstæðrar  
grunnsýningar um listrænan arf sem varðveittur er í 
þjóðmenningarstofnunum Íslands. Á sýningunni verður 
fjallað um íslenska listasögu og sjónrænan menningararf. 
Sýningarstjóri stýrir og samræmir störf sýningarnefndar 
sem starfar  í umboði verkefnisstjórnar grunnsýningar 
sem skipuð er forstöðumönnum Þjóðminjasafns Íslands, 
Listasafns Íslands,  Þjóðskjalasafns Íslands, Landsbókasa-
fns- Háskólabókasafni og Stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. Sýningarnefndin er fagnefnd skipuð 
sérfræðingum viðkomandi stofnana. Hlutverk hennar er að 
móta grunnhugmynd sýningarinnar og taka þátt í  
sýningargerðinni. Verkefnið er unnið undir yfirstjórn 
þjóðminjavarðar sem er formaður verkefnisstjórnar. 
Ráðgert er að sýningin opni árið 2014. 
Hæfniskröfur:
 •       Menntun á sviði safnafræða og/eða listasögu, 
                   menningasögu, lista og hönnunar.
 •       Góð reynsla af verkefnisstjórnun.
 •       Umtalsverð reynsla af sýningarstjórnun 
                           innanlands og /eða erlendis.
                  •        Reynsla á fagsviði lista- og/eða 
                           menningarminjasafna.
 •       Góð tök á íslensku og ensku.
 •       Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Hallgrímsdóttir, 
þjóðminjavörður í síma 8612200.  

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi  
stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Við ráðningar í störf er tekið mið af  jafnréttisáætlun  
stofnunarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október  n.k. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, reynslu og meðmælendur berist 
til Þjóðminjasafns Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík eða 
rafrænt á póstfangið margret@thjodminjasafn.is 
og gudrun.gardarsdottir@thjodminjasafn.is

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái  
markmiðum sínum sem vísinda-og þjónustustofnun.   
Starfsmaður leggi áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg 
og ábyrg vinnubrögð og jákvætt skapandi andrúmsloft  
á vinnustað.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Fjölbreytt störf á tæknisviði

Öryggismiðstöðin er framsækið og kraftmikið þjónustufyrirtæki sem býður upp á lausnir á sviði 
öryggis og velferðar fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin leitast við að ráða til sín 
framúrskarandi starfsfólk sem sýnir ábyrgð, mikla þjónustulund og frumkvæði í starfi og getur 
þannig stuðlað að framþróun fyrirtækisins. Lögð er áhersla á góða vinnuaðstöðu og tækifæri til 
starfsþróunar innan fyrirtækisins. 2012 2013

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og fjölbreytt störf á tæknisviði.

Starfið felst í uppsetningu og tæknivinnu við 
IP-myndavélakerfi og samtengingu myndavélakerfa 
yfir net. Leitað er að öflugum starfsmanni sem hefur 
reynslu af rekstri staðarneta og víðtæka þekkingu á 
netkerfum.
 
Hæfniskröfur:

búnaðar á IP-neti

Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, 
s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi, 
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.
 

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@oryggi.is, merkt „Tæknisvið“. 

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því 
að allt starfsfólk Öryggismiðstöðvarinnar þarf að skila inn sakavottorði.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 15. september 2013.

  er æskilegt

Starfsmenn á tæknisviðiSérfræðingur á tæknisviði

Nemar á tæknisviði

Forysta, umhyggja og traust eru þau gildi sem Öryggismiðstöðin leggur áherslu á og starfar eftir. 

Hæfniskröfur:

Fjölbreytt og spennandi verkefni fyrir nema 
í rafiðngreinum. 
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Sölu- og markaðsstjóri heyrir beint undir 
forstjóra og situr í framkvæmdaráði 
fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september nk. 
Umsækjendur sendi umsókn á starfsmannastjóra ISS, Sigríði 
Héðinsdóttur á netfangið sigridur.hedinsdottir@is.issworld.
com. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál. Umsækjendur eru beðnir að senda 
ítarlega starfsferilsskrá með kynningu þar sem viðkomandi 
gerir grein fyrir hæfni í starfið.

 Helstu verkefni
Stjórnun sölusviðs
Sala á þjónustu fyrirtækisins
Markaðsmál og markaðsgreiningar
Samningagerð
Þátttaka í þróun þjónustulausna

 Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er kostur
Reynsla og þekking af sölu og markaðsmálum
Frumkvæði og hæfni til að greina tækifæri
Sjálfstæði, skipulagshæfni og góðir samskiptaeiginleikar
Stjórnunarreynsla er kostur
Góð tungumálaþekking skilyrði, sérstaklega íslenska og 

  enska,  norðurlandamál er kostur

„ISS Ísland óskar 
eftir að ráða sölu- 
og markaðsstjóra í 
framtíðarstarf”

 

ISS Ísland er stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði 
fasteignaumsjónar, sem felur í sér ræstingar, umsjón 
mötuneyta og fasteignaumsýslu. ISS Ísland er traustur 
vinnuveitandi, starfar um allt land og hefur um 800 
manns í vinnu. ISS Ísland er hluti af alþjóðlegu fyrirtæki 
ISS A/S sem starfar í 53 löndum og er fjórði stærsti 
einkarekni atvinnunuurekandi í heiminum. 

Lögfræðingur 
Umboðsmaður Alþingis mun á næstunni ráða lögfræðing 
til starfa hjá embættinu. 

Leitað er að einstaklingi með embættispróf í lögfræði 
eða grunnnám í lögfræði auk meistaraprófs í greininni 
auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi lagt sig 
eftir stjórnsýslurétti eða skyldum greinum í námi eða hafi 
starfsreynslu á því sviði.

Um er að ræða krefjandi starf á sviði lögfræði. Lögð 
er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að 
greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna og hafi gott 
vald á ritun texta á íslensku. 

Þeir sem uppfylla ofangreindar hæfniskröfur og áhuga 
hafa á starfinu eru hvattir til að senda inn umsókn, 
einnig nýútskrifaðir lögfræðingar. Um starfskjör fer eftir 
kjarasamningi og nánara samkomulagi.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, starfsferil og 
annað skal senda á netfangið postur@umb.althingi.is  
eða á skrifstofu umboðsmanns Alþingis, Þórshamri, 
Templarasundi 5, 150 Reykjavík, merkt: „Starfsumsókn - 
lögfræðingur“. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 
nk. Upplýsingar um starfið eru veittar hjá umboðsmanni 
Alþingis í síma 510 6700. 

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 
sinnir því með úrvinnslu kvartana og málum sem hann tekur upp að eigin 
frumkvæði. Í störfum hjá umboðsmanni Alþingis reynir því á reglur um hin 
ýmsu svið stjórnsýslunnar auk lögfræðilegra álitaefna á sviði stjórnskipunar og 
mannréttindareglna. Embættið býr yfir góðu lögfræðibókasafni á sínu sviði og 
starfsfólk er hvatt til endurmenntunar. Nánari upplýsingar um starf umboðsmanns 
Alþingis má sjá á vefsíðu embættisins:  www.umbodsmadur.is

Þórshamri, Templarasundi 5 - 101 Reykjavík
Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - postur@umb.althingi.is

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

www.hagvangur.is

· · ·

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið

· Leikskólakennari á leikskólann Efstahjalla

· Matráður á leikskólann Arnarsmára

· Starfsfólk í dægradvöl í Kársnesskóla

· Stuðningsfulltrúi í dægradvöl í Snælandsk.

Velferðarsvið

· Ráðgjafi í Áttuna - uppeldisráðgjöf

· Ráðgjafi í málefnum fatlaðra

· Starfsfólk í íbúðakjarna fyrir fatlaða

· Starfsfólk á sambýli fyrir fatlaða

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og tilsjón

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ
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DÆMIGERÐUR
SÉRFRÆÐINGUR

Sköpunarkraftur

Jarðtenging

Elskar áskoranir

Keppti á Skjálfta 2004

Viðmótsgóður

sérfræðingur í

vefþróun

Síminn leitar að  viðmótssérfræðingi í Vefþróunardeild. Um er að ræða spennandi 
og skapandi starf þar sem viðkomandi hefur umsjón með þróun á þjónustuvef 
Símans og öðrum afgreiðsluvefviðmótum fyrir viðskiptavini. Við erum að leita að 
snillingi með brennandi áhuga á hönnun og tækni sem getur tekið þátt í þróun á 
núverandi lausnum.

Menntun og reynsla:

· Æskilegt er að viðkomandi hafi lokið   
 háskólaprófi á sviði sem nýtist í þessu starfi

· Reynsla af þarfagreiningu og hönnun   
 vefviðmóta skilyrði

· Reynsla af framendaforritun kostur

· Þekking á Agile aðferðafræði kostur

· Góð enskukunnátta er skilyrði

Persónueiginleikar:

· Frumkvæði og framsýni

· Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 

· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að
  vinna í hópi

· Brennandi eldmóður 

· Heilindi og jákvæðni

Umsóknarfrestur er til og með 17. september 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.
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Magni Sigurður Sigmarsson, sérfræðingur

Skólamatur óskar eftir að ráða starfsfólk 
í skólamötuneyti í Kópavogi og afleysingar 
í skólamötuneyti á höfuðborgarsvæðinu. 
Vinnutíminn er frá 8.30-14.00.

Umsóknir berist á fanny@skolamatur.is

Mötuneyti!

Hollt, gott og heimilislegt

Sími 420 2500  I   skolamatur@skolamatur.is

 skolamatur.is
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Laust er til umsóknar starf dósents í byggingarverkfræði við Umhverfis- 
og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands með jarðskjálftaverkfræði sem sérsvið. 

Dósent í byggingarverkfræði 

Markmið deildarinnar eru að styrkja enn 
frekar rannsóknir í jarðskjálftaverkfræði með 
því að viðhalda frjóum og alþjóðlegum 
rannsóknarvettvangi með sterkum hóp 
framhaldsnema. 
  

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild er ein 
sex deilda Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. 
Við deildina stunda ríflega 200 stúdentar nám, 
þar af um 70 framhaldsnemar, bæði meistara- 
og doktorsnemar. Við deildina starfa um 15 
akademískir starfsmenn. Deildin hefur sterk 
alþjóðleg tengsl og mörg rannsóknaverkefni eru 
unnin í víðtæku samstarfi hérlendis og erlendis. 
Rannsóknir deildarinnar eru á sviðum 
jarðskjálftaverkfræði, mannvirkjahönnunar, 
samgangna, jarðtækni, umhverfisverkfræði, 
straumfræði og skipulags. 

Sjá nánar www.starfatorg.is og
www.hi.is/laus_storf 

Hæfniskröfur:

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í 
byggingarverkfræði með áherslu á jarðskjálfta-
verkfræði. Krafist er góðrar samstarfshæfni og 
lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigurður Magnús Garðarsson, prófessor og forseti 
Umhverfis- og byggingarverkfræðideildar í síma 
525 4659, netfang sigmg@hi.is.   
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Vefforritun 
Tækifæri til að eignast 

þriðjung í nýju sprotafyrirtæki.

Framlag vefforitara er fyrst og fremst hönnun og forritun á 
heimasíðu fyrirtækisins i upphafi og áframhaldandi þróun á henni. 
Gert er ráð fyrir um 80 til 120 klst. vinnuframlagi í upphafi og síðan 
um 8 klst. á mánuði. Einnig þarf að hanna, þróa og forrita app. 
Gæti hentað vefforritara sem hefur annað starf að aðalstarfi og 
myndi vinna verkefnið í frítíma gegn 33% eignaraðild. 
Við viljum fá í hópinn hugmyndaríkan einstakling sem hefur 
heiðarleika og vinnusemi í fyrirrúmi. 

Áhugasamir sendi tölvupóst á hjasol@gmail.com   
eða hringja í síma 840-3993. Fullum trúnaði heitið.  
Umsóknarfrestur 15. september.

ATVINNA

Útstillingahönnuður

Hæfniskröfur: 

• Menntun í útstillingahönnun eða 
sambærilegu fagi

• Reynsla af sambærilegum störfum 
erlendis

• Rík sköpunar- og skipulagsgáfa

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Miklir samskiptahæfileikar 

• Brennandi áhugi á útivist er mikill 
kostur

66°NORÐUR leitar að dugnaðarforki sem vinnur 
vel með öðru fólki og veit hvernig vont veður á 
að líta út. 
Starfið felst í hönnun útstillinga, innanbúðar og í gluggum verslana, í nánu 
samstarfi við vörustjóra, hönnunardeild og markaðsdeild. Hönnuðurinn sinnir 
einnig þjálfun sölufólks og verslunarstjóra í vöruframsetningu.

66°NORÐUR hefur verið í fararbroddi í framleiðslu útivistarfatnaðar á Íslandi allt 
frá árinu 1926. Við bjóðum skemmtilegt og krefjandi starf hjá vaxandi fyrirtæki  
í alþjóðlegu umhverfi.

Áhugasamir sæki um á www.radum.is 
fyrir 15. september.

Nánari upplýsingar veitir Hildur Erla 
Björgvinsdóttir, hildur@radum.is,  
sími 519 6770.

Okkur vantar starfsfólk í uppvask. Einnig aukafólk.
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Æskilegt er að umsækjendur:
- Hafi reynslu af vinnu í eldhúsi.
- Tali íslensku og ensku
- Séu skipulagðir, stundvísir, hafi metnað    

og geti unnið sjálfstætt.
- Geti unnið undir álagi.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

STARFSFÓLK
Í UPPVASK

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Pantanir í AGR og Navision
• Samskipti við birgja og verslanir
• Greining og áætlanagerð

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á innkaupa- og birgðastýringarkerfum
• Reynsla af áætlanagerð eða verkefnastjórnun
• Góð hæfni í samskiptum og hópvinnu
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega 
ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta  
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.is

Sérfræðingur í vörustjórnun  
og innkaupum
ÁTVR óskar eftir að ráða starfsmann í vörustjórnun og innkaup.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af  
þessum gildum. 

Starfshlutfall er 100% 

Nánari upplýsingar veitir:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
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HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

ÁHUGAVERÐ
FRAMTÍÐARSTÖRF

Umsóknir berist fyrir 15. sept. n.k.
Til Guðrúnar Kristinsdóttur   
gudrunk@husa.ia
Öllum umsóknum verður svarað

Húsasmiðjan vill ráða öfluga starfsmenn í 
vöruhús fyrirtækisins í Holtagörðum og á 
þungavörulager  í Kjalarvogi
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að hefja störf sem fyrst

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            
Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Kaupfélag Skagfirðinga óskar eftir að ráða verslunarstjóra í verslunina Eyri á Sauðárkróki. Um er 
að ræða metnaðarfulla rekstrar- og þjónustuverslun með byggingavörur, rekstrarvörur og fleiri 
fjölbreytta vöruliði fyrir bændur, verktaka og íbúa þéttbýliskjarna í Skagafirði og nærsveitum.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. september. 

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Rekstrarábyrgð og að fylgja stefnu félagsins  
   m.a. í starfsmanna- og öryggsmálum
 • Dagleg stýring verslunar, verkskipulag, 
    starfsmannastjórnun og skipulag verslunar
• Innkaupastýring, verðstýring og tilboðsgerð
• Rekstraráætlanagerð, rekstrarupplýsingar til yfirstjórnar
• Samskipti og samningagerð við birgja og flutningsaðila

Menntun og hæfniskröfur
• Iðnmenntun, rekstrarmenntun og/eða rekstrarreynsla ásamt 
   starfsreynslu í byggingariðnaði
• Víðtæk þekking á bygginga- og landbúnaðarvörum
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli (dönsku/sænsku/norsku)
• Sjálfstæð og ábyrg vinnubrögð og rík þjónustulund
• Fjármála-, rekstrar- og bókhaldsþekking er mikill kostur

Verslunarstjóri Eyri

Kaupfélag Skagfirðinga svf. er samvinnufélag í blönduðum rekstri. Helstu rekstrareiningar eru 
mjólkurafurðastöð, kjötafurðastöð, rekstur þjónustuverkstæða og verslunarrekstur. Dótturfélög KS 
eru FISK Seafood, Fóðurblandan, Vörumiðlun o.fl. Heildarvelta KS og dótturfélag er 28 milljarðar og 
starfsmenn eru rúmlega 700. Félagið leggur áherslu á samfélagslega ábyrgð og að hagsmunir þess 
og íbúa héraðsins fari saman. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.ks.is

Leikskólakennarar
Við bjóðum grunnlaun sem jafnast á við kjör deildarstjóra hjá sveitarfélögunum. Starfið er því tilvalið fyrir 
leikskólakennara sem hyggjast einbeita sér að sérkennslu í framtíðinni án þess að lækka í launum. 
Teymisvinnan veitir stuðning og öryggi, er hvetjandi og til þess fallin að gera faglegar aðstæður betri. Fyrir 
þá sem eru nýir í sérkennslu er teymið mikilvægt, fyrir þá sem hafa sérhæft sig er teymið grundvallaratriði.

Viðbótarkennsla:
Við tölum reyndar ekki um sérkennslu í Aðalþingi. Okkur finnst orðið vera 
aðgreinandi = flestir eru saman og sumir eru sér. Við störfum í anda hugmyndafræði 
um skóla fyrir alla og viljum sjá einstaklinginn sem barn sem hefur fyrst og fremst 
þarfir eins og önnur börn en kann svo að hafa einhverjar þarfir til viðbótar. Við tölum 
því um viðbótarkennslu í Aðalþingi, ekki sérkennslu og sérkennslubörn því við viljum 
ekki sjá greininguna koma labbandi þegar barnið kemur til okkar.

Umsóknarfrestur er til 20. september eða eftir samkomulagi. Hafðu samband við 
Hörð skólastjóra ef þig langar að forvitnast um starfsmöguleika í Aðalþingi. Síminn er 
7703553 og netfangið er hordur@adalthing.is

Við leitum að leikskólakennara sem vill vinna með öðrum leikskóla-
kennurum í teymi um það sem lög og reglugerð kalla sérkennslu

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ef að kjör, starfsandi
og fagmennska skipta máli....

...og ef þú vilt
vinna með öðrum kennurum.

 
NPA - Aðstoð

Ég auglýsi eftir aðstoðarkonu til starfa í 50 prósent vinnu. 
 
Ég er fötluð kona bý í Árborg og stunda nám við Fræðslunet 
Suðurlands. Starfið felst í að vera persónuleg aðstoðarkona 
þar sem ég þarf aðstoð í samfélaginu og við námið.
Ég er að leita að persónu sem er traust, sveigjanleg, 
sjálfsörugg og með þægilega nærveru. Mikilvægt er að 
umsækjandi sé reyklaus og hafi bílpróf. Ég hef áhuga á 
fólki, listsköpun, bókmenntum og ensku.                                                                                                                                   
 
Starfið  byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Hægt 
er að kynna sér hugmyndafræðina og notendastýrða 
persónulega aðstoð (NPA) á heimasíðu NPA 
miðstöðvarinnar á www.npa.is. Starfið er laust  nú þegar.  
Fyrirspurnir og umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum 
sendist á netfangið stora@simnet.is.

Óskum eftir hársnyrtisvein/meistara til starfa.  

Einnig er laus aðstaða fyrir naglafræðing og 
herbergi til útleigu fyrir nuddara eða aðra starfsemi.  

Umsóknir má senda á harogdekur@simnet.is
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Frístundaleiðbeinendur og  
stuðningsfulltrúar á Frístundaheimili 

Vinnutími er frá 13.00 - 17.00.
Menntunar og hæfniskröfur:
Frístundaleiðbeinendur: 
Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi æskileg
Hæfni í mannlegum samskiptum
Stuðningsfulltrúar: 
Uppeldismenntun æskileg en ekki skilyrði
Hæfni í mannlegum samskiptum
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur á öllum aldri eru hvött til að sækja  
um störfin.
 
Nánari upplýsingar veitir Linda Hildur Leifsdóttir. Senda má 
fyrirspurnir á lindah@hafnarfjordur.is eða hafa samband við 
Skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500. 

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Starfsfólk – börn og ungmenni“ eða með 
rafrænum hætti á lindah@hafnarfjordur.is

Skrifstofa æskulýðs- og tómstundamála

Sny rtif ræðingar

&Förðunarf ræðingar

M a d i s o n  I l m hú s  •  A ð a l s t r æ t i  9  •  1 0 1  R e y k j a v í k

 M ad i s on I l m hú s  opna r í  Aða lstræti í  R eyk jav í k í  by r jun 
ok tóber. Við óskum efti r sny r ti f ræðing um ti l  að st a r fa á 
sny r tistof u ok k a r og f örðuna r f ræði ng um ti l  að st a r fa í  
verslun v ið sölu á gæða i l mvötnu m og sny r tivör u m á sa mt 
þv í að sin na f örðun.

Við leitum efti r mjög hæf u fag fól k i með góða tung umá la kun náttu í 
f ra mtíða rst a r f. Æsk i leg t er að hefja stör f u m næstu má naða r mót.
Í boði er gefa nd i st a r f í  f rábær u m hópi með vör u r sem ha fa ek k i áðu r ver ið 
í  boði á Ísla nd i en er u í a lg jör u m sér flok k i. Mi k i l á hersla er lögð á þjá l f un 
og mun hún fa ra f ra m bæði erlend is og hérlend is.

Um s ók n a r f r e stu r er t i l 1 3 . s ept emb er  og sk a l fer i lsk rá með my nd 
senda st á madi son@madi son .i s

Kerfisstjórn og tæknileg aðstoð
1984 ehf vill ráða starfsmann í tæknilega aðstoð og kerfisstjórn. 

Starfið felst í almennri kerfisstjórn, forritun (scripting) og 

þjónustu við viðskiptavini.

1984 er stærsti vefhýsill á 

Íslandi. Við þjónum um 15% 

af íslenska markaðinum og 

tökum skyldur okkar mjög 

alvarlega. Við leggjum 

áherslu á að þjóna viðskipta- 

vinum okkar dyggilega og af 

kurteisi, fagmennsku og 

algerum trúnaði.

Umsækjandi þarft að vera mjög öguð persóna, lipur í 
samskiptum, tala mjög góða íslensku og hafa gott vald 
á ritaðri og talaðri ensku. Við leitum að manneskju sem 
hefur góða þekkingu á GNU/Linux, networking og 
Python.

Við bjóðum góð laun fyrir rétta manneskju. 
Umsóknarfrestur er til 20. september, 2013. 
Umsóknir sendist með tölvupósti á atvinna@1984.is

KH veitingar óska eftir duglegu 
og lífsglöðu fólki í eftirtalin störf:

Þjónar, barþjónar og uppvask.

KH veitingar sjá um veitingarekstur í Hörpu, 
tónlistar- og ráðstefnuhúsi. Harpa er eitt 
glæsilegasta hús landsins og starfs-
umhverfið er einstaklega lifandi og 
fjölbreytt.

Lifandi og 
fjölbreytt störf við 
veitingaþjónustu 
Hörpu

Umsóknir sendist á jona@horpudiskur.is.
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Bókasafns- og upplýsingafræðingur 
með kennsluréttindi

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) ásamt 
Hornafjarðarsöfnum auglýsa eftir bókasafns- og upplýs-
ingafræðingi, æskilegt er að viðkomandi hafi kennslu-
réttindi. 
Um er að ræða 100% ótímabundið stöðugildi við fram-
haldsskólann og Hornafjarðarsöfn. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst, en eigi síðar en í 
janúar 2014. 
Starfslýsing
Sér um rekstur bókasafns skólans 
Annast bókakaup, flokkun, skráningu, frágang og útlán á 
gögnum safnsins 
Sér um safnkynningar í samráði við kennara og aðstoðar 
nemendur og kennara við verkefnavinnu, heimildaleitir 
og gagnaöflun 
Aðstoð við Héraðsskjalasafn Hornafjarðarsafna 
Kennsla við Framhaldsskólann í áföngum sem lúta að 
rannsókna- og verkefnavinnu 
Það sem fellur til innan safns og skóla í samvinnu við 
aðra starfsmenn 
 
Hæfnis- og menntunarkröfur
Reynsla í starfi bókasafns- og upplýsingafræðings 
BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði ásamt kennslu-
réttindum 
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
Frumkvæði í starfi 
Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsóknarfrestur er til 25. september 2013 
Frekari upplýsingar veitir Vala Garðarsdóttir forstöðu-
maður Hornafjarðarsafna í síma 470 8052 eða á netfang-
inu vala@hornafjordur.is 

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag. Höfn, stærsti 
þéttbýlisstaðurinn er öflugur útgerðarbær. Í sveitarfélaginu eru tveir 
grunnskólar og tveir leikskólar. Framhaldskóli og rannsóknasetur  
Háskóla Íslands eru í Nýheimum Menningamiðstöð Hornafjarðar 
ásamt almenningsbókasafni, starfstöðvum Matís, Nýsköpunarmið-
stöðvar, Austurbrú framhaldsfræðslu og Búnaðarsambandi Suðurlands. 
Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, 
beint flug er til Hafnar og Strætó getur til Hafnar frá Reykjavík.

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

Skíðaþjálfari
Skíðafélag Akureyrar óskar eftir að ráða þjálfara fyrir næsta 
vetur fyrir 12-15 ára eða 16 ára og eldri. Æfingar eru 5-6 daga 
í hverri viku og svo eru oft mót um helgar.

Upplýsingar gefur Dagbjartur í síma 660-1075

AKTIS lögmannsstofa óskar eftir lögfræðingum 
sem geta hafið störf sem fyrst

AKTIS
Lögmannsstofa

Áhugasamir vinsamlegast sendið ferilskrá ásamt einkunnum úr grunn- og meistaranámi til 
Heiðrúnar Jónsdóttur, hdl., (heidrun@aktis.is) fyrir þann 20. september n.k.

Markmið AKTIS er að veita fyrirtækjum og stofnunum 
vandaða lögfræðiþjónustu og þjónusta viðskiptamenn 
AKTIS með öruggum, skilvirkum og hagkvæmum hætti.
 
AKTIS veitir fjölbreytta lögmannsþjónustu sem byggir 
á áratuga reynslu starfsmanna af lögfræðistörfum 
bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Þjónustan er fyrst 
og fremst sniðin að þörfum fyrirtækja og stofnana.

Starfsmenn skrifstofunnar hafa mikla reynslu af 
lögmannsstörfum og þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. 
Starfsmenn skrifstofunnar hafa einnig reynslu og þekkingu 
sem kennarar og fræðimenn á háskólastigi og sem 
innanhússlögfræðingar hjá alþjóðlegum fyrirtækjum. 

Hæfniskröfur:
• Lokið meistaranámi
• Fyrsta einkunn úr grunn- og 
    meistaranámi æskileg
• Lögmannsréttindi æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku
• Vinnur vel undir álagi
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í rannsóknarvinnu og  
     lögfræðilegri greiningu
 

 Ármúla 17,  108 Reykjavík , www.aktis.isG
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Barnaheimilið Ós er foreldrarekinn leikskóli sem starfar í anda 
Hjallastefnunnar.

Á leikskólanum eru þrír kjarnar með alls 32 börnum.
Nú leitum við að tveimur leikskólakennurum/starfsmönnum  
til að vinna með yngri börnunum.

Hæfnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur sambærileg menntun
• Brennandi áhugi á að starfa með ungum börnum
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum æskileg
• Áhugi og vilji til að þróa starfið í samstarfi við samstarfsfólk  

og foreldra

Nánari upplýsingar veitir Hulda leikskólastjóri í síma 5523277

Áhugasamir sendi umsókn á os1@simnet.is  
eða leitið upplýsinga í síma 5523277

Barnaheimilið Ós

Holtasmára 1, 201 Kópavogur
Kaupvangsstræti 4, 600 Akureyri
Sími: 5772025   www.sparnadur.is

Starfsfólk Sparnaðar ehf. starfar með það að leiðarljósi að benda á leiðir fyrir heimilin í landinu til að hraða 
eignamyndun og tryggja sér örugga afkomu á efri árum. Til þess að geta starfað við ráðgjöf hjá Sparnaði ehf. 
þurfa viðkomandi aðilar að gangast undir viðamikla kennslu sem lýkur með hæfnisprófi í gegnum kennslukerfi 
Sparnaðar ehf. Þekkingu er viðhaldið með reglulegum námskeiðum og prófum.

Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk. Sækja skal um á heimasíðu Sparnaðar, sparnadur.is, eða með 
því að senda umsókn ásamt ferilskrá á atvinna@sparnadur.is 

Starfssvið

Kynningar á ráðgjöf og 
þjónustu Sparnaðar
Bein ráðgjöf til einstaklinga og 
fjölskyldna
Eftirfylgni og þjónusta
Öflun sambanda við 
hugsanlega skjólstæðinga

Helstu hæfniskröfur

Framúrskarandi 
samskiptahæfni 
og samningatækni
Heiðarleiki, sterk 
siðferðiskennd 
og jákvæðni

Áhugi á því að ná árangri hvað
varðar hagsmuni viðskiptavina
Reynsla af störfum sem reyna 
á mannleg samskipti

Starfssvið

Samskipti við einstaklinga
í símaveri Sparnaðar
Frumvinnsla fyrir 
ráðgjafaþjónustu
Ýmis tilfallandi aðstoð 
fyrir ráðgjafa

Helstu hæfniskröfur

Framúrskarandi 
samskiptahæfni 
Heiðarleiki, sterk 
siðferðiskennd 
og jákvæðni

Áhugi á því að ná árangri hvað 
varðar hagsmuni viðskiptavina
Reynsla af störfum sem reyna 
á mannleg samskipti

Vilt þú taka þátt í að hjálpa fleiri heimilum
að ná árangri í sínum rekstri?

1. Ráðgjafar

2. Aðstoðarmaður ráðgjafa

Markmið okkar er að hjálpa öllum að verða skuldlausir á sem skemmstum tíma og stuðla að því að 
viðskiptavinir okkar öðlist meiri tíma og svigrúm til þess að geta átt gæðastundir með sínum nánustu í 
framtíðinni. Núna eru áhugaverð störf í boði hjá SPARNAÐI sem veitir ráðgjöf og þjónustu til að: 

Auka eignamyndun fólks í sínu húsnæði
Bæta lífsgæði fólks með fjárhagslegri ráðdeild
Tryggja framtíð viðskiptavina SPARNAÐAR með fyrirbyggjandi aðgerðum í lífeyrismálum 

Eftirfarandi störf eru í boði bæði í höfuðstöðvum Sparnaðar í Kópavogi og útibúi okkar á Akureyri:
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- Kranastjórnandi - 
Smákranar ehf. óska eftir stjórnanda á krana í fullt 

starf hjá fyrirtækinu.  
Hæfniskröfur eru að:
• viðkomandi hafi gilt vinnuvélapróf og geti starfað á  
 smákrana og 25t bílkrana
• hafi reynslu við stjórnun krana/vinnuvéla

Kostur er að viðkomandi hafi meirarpróf og sé laghentur 
við ýmsar viðgerðir og sem til fellur. Uppslýsingar í síma 
699-4241 og hægt er að senda umsókn og starfsferilsskrá 
á ese@smakranar.is

Sportís Verslun 
 
auglýsir eftir starfskrafti.  Við leitum að konu á aldrinum 
25-40 ára.  Reynsla við sölustörf og áhugi á sporti  
og útivist er mikill kostur.
 
Skilyrði eru:
• Hress persónuleiki .
• Jákvæðni .
• Góð mannleg samskipti .
• Heiðarleiki.
 
 
Allar umsóknir berast til Jóhanns K.  verslunarstjóra á 
www.johann@sportis.is 
 
Umsóknarfrestur rennur út þann 15.09.2013The International Modern Media Institute (IMMI) is an Iceland-based non-profit civil society 

organization, working on rethinking media regulation, securing free speech and defining new 

operating principles for the global media in the digital age. IMMI strives to better protect freedom of 

expression the world over by researching best practices in law and promoting their widespread 

adoption, while providing technical infrastructure when appropriate legal remedies are insufficient. 

Since its founding, IMMI has worked on law, policy, technical infrastructure, capacity-building, 

outreach and education world-wide, concentrating on lobbying efforts, local capacity building and 

training, spanning political and technical roles. IMMI believes that “government shall guarantee 

conditions that are conducive to open and informed public discussion”.

The Institute is seeking to hire a Administration and Finance Manager, with special focus on 

international development grants management.

The Manager will be responsible for the daily administrative management of of IMMI and its office in 

Iceland, management of contracts, procurement, subcontracting, financial management and 

reporting, and general administrative support of IMMI’s programs.

S/he will develop and track budgets and control all financial transactions and reporting of IMMI’s 

development grants as well as the daily operations of IMMI ‘s finances.

The Manager will work in collaboration with program staff as well as bookkeeper and accountants of 

the Institute and be responsible for annual administrative and financial reports.

The applicant will ideally have the following qualifications and skills:

• Graduate degree in accounting or business administration from an accredited university

• Minimum 3-5 years of relevant administration and finance management experience and project 

administration

• Experience administering grants under int. development contracts or similar skills preferred

• Accuracy, attention to detail, commitment to transparency

• At least 3 years of experience in financial management

• Experience analyzing planning, monitoring, and realigning budgets

• Skilled in managing and compiling financial data for reporting and ensuring compliance with all donor 

requirements

• Excellent computer skills as they relate to financial management

• Ability to communicate professionally and provide written reporting in English and Icelandic required

Please submit enquiries and applications by email to: jobs@immi.is before September 20, 2013.

All inquiries and applications are confidential.

Administration and
Finance Manager

Save the Children á Íslandi
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Óskað er eftir starfskrafti í 85%  
vaktavinnu á virkum dögum kvöld og 

dagvaktir og starfsfólki á helgarvaktir
Starfið felur í sér einstaklingsmiðaðan stuðning við athafnir 
daglegs lifs og heimilishald. 
Vegna sérstakra aðstæðna er eingöngu óskað eftir  
kvenfólki til starfa. 

Hæfniskröfur: 
• Góð almenn menntun. 
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum. 
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð. 
• Hreint sakavottorð skilyrði. 
• Bílpróf. 
• Íslenskukunnátta æskileg.

Umsóknarfrestur er til  6.ágúst.
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu  
asdisjenna@simnet.is 

Upplýsingar gefur 
Elsa í síma 776-2272  
Ásta Sól ehf. 

Verslunin The Pier leitar að:

Hugmyndaríkum fagurkera sem vill bætast í 
samhentan starfsmannahóp á Korputorgi.

Hæfniskröfur:
• Næmt auga fyrir framsetningu  
 og útstillingum
• Rík þjónustulund
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Stundvísi
 
Áhugasamir sendi umsóknir með ferilskrá 
fyrir 15.sept 2013 á netfangið pier@pier.is

Viltu vinna 
í litríkri og 
skemmtilegri 
verslun?

  
 

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

hefur starfað í Reykjavík frá 1979. 

Árlega koma 25-35 raunvísindamenn 

og verkfræðingar frá þróunarlöndunum 

til 6 mánaða sérhæfðrar þjálfunar 

í jarðhitafræðum og um tíu nemendur eru 

í meistaranámi og tveir í doktorsnámi í 

samvinnu við Háskóla Íslands. 

Skólinn heldur árleg námskeið um jarðhita 

í Afríku og Mið-Ameríku. Loks er samnings-

bundin þjálfun eða kennsla í þróunarlöndum 

vaxandi þáttur í starfsemi skólans. 

Jarðhitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð 

eining innan Orkustofnunar. 

Nánari upplýsingar um skólann eru á vefsíðu 

hans: www.unugtp.is.

Aðalstöðvar Háskóla Sameinuðu þjóðanna 

eru í Tókýó: www.unu.edu.

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

Bæjarstjórn Hornafjarðar auglýsir hér með tillögu að 
breytingum á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Horna-
fjarðar 1998-2018 skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. 
Breytingarnar felast í: 
(1) Stækkun frístundasvæðis í landi Brekku / Stafafells 

og skilgreining íbúðarsvæðis í landi Brekku.
(2) Nýtt efnistöksvæði í landi Svínafells í Nesjum.  

Tillöguuppdráttur ásamt greinargerð og umhverfis-
skýrslu mun liggja frammi við þjónustuborð í Ráðhúsi 
sveitarfélagsins Hafnarbraut 27  frá 9. september 2013 til 
21. október 2013 og á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafordur.is/stjornsysla undir skipulag í kynn-
ingu.  Tillagan verður einnig aðgengileg hjá Skipulags-
stofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartil-
lögurnar til og með 21. október 2013.  Athugasemdum 
skal skilað skriflega eða í tölvupósti til skipulagsdeildar, 
Hafnarbraut 27, eða með tölvupósti  
skipulag@hornafjordur.is. 

8. september 2013 
Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson 

Skipulagsstjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar

 Auglýsing um breytingu  
á aðalskipulagi Sveitarfélagsins 

Hornafjarðar1998-2018

 

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.VAKA i fjölh f bíl þjó f i ki l d i

VERSLUNARSTJÓRI
Við óskum eftir þjónustuliprum einstaklingi til að sjá um að stýra verslun okkar.  
Starfið felst einna helst í afgreiðslu viðskiptavina sem fá þjónustu á dekkjaverkstæði, 
bifreiðaverkstæði og varahlutaverslun.

Ef þú hefur þekkingu og áhuga á flestu sem viðkemur bílum og leggur áherslu á jákvæð 
samskipti þá viljum við fá þig til liðs við okkur.

Endilega sendu inn umsókn, merkt „Verslunarstjóri“, fyrir 13. september á starf@vakahf.is

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

Ert þú með stjórnunarstæla?

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði
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Listasafn Reykjavíkur óskar eftir áhugasömum  
rekstraraðila til að taka að sér veitingarekstur í  
Hafnarhúsi, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavik. 
 -  útboð nr13094

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

Veitingarekstur

Innkaupadeild

Auglýsing um styrki 
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, 
auglýsir eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og mennt-
unarstyrki, síðari úthlutun. 

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl. 

Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar 
úr fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum 
stofnunum hins opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar 
í háskólum skólaárin 2011-2012.

Til úthlutunar eru allt að 5.500.000.- kr. 

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum

Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétt-
hafar á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem 
sýndir voru í sjónvarpi árin 2010–2012, um þóknanir sem 
Hagþenkir greiðir í framhaldi af gerðardómi um skiptingu 
tekna Innheimtumiðstöðvar gjalda af geisladiskum, mynd-
böndum og myndbandstækjum. 

Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir 2013 – fyrir félagsmenn Hag-
þenkis, síðari úthlutun 

Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki 
Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa 
þeir sem hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru 
skuldlausir við félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða 
sem farnar voru á árinu. Umsækjendur skulu senda skrif-
stofu Hagþenkis afrit af ferðakostnaði og skilagrein fyrir 
áramót. 

Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Umsóknarfrestur rennur út 20. september kl. 15.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn 
eyðublöð og eyðublöð fyrir skilagreinar eru á heimasíðu 
félagsins: www.hagthenkir.is.  
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu um að umsókn hafi 
borist og gildir hún sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna                                                     
Hringbraut 121, 4.h. 107 Reykjavík                                                                                               

Netfang: hagthenkir@hagthenkir.is  Sími 551-9599

Styrkurinn verður veittur í janúar 2014 og er að fjárhæð 
kr. 800.000.

8.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðumaður Úrskurðarnefnd um umh.- og auðl. Reykjavík 201309/019
Sérfræðingur í jarðvísindum Orkustofnun Reykjavík 201309/018
Geislafræðingur Geislavarnir ríkisins Reykjavík 201309/017
Sérfræðingur í vörustjórnun og innkaÁfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík 201309/016
Iðjuþjálfi LSH, Grensásdeild Reykjavík 201309/015
Deildarlæknir í starfsnámi LSH, röntgendeild Reykjavík 201309/014
Sjúkraliði LSH,  öldrunarlækningadeild Reykjavík 201309/013
Hjúkrunarfræðingar LSH, smitsjúkdómadeild A7 Reykjavík 201309/012
Markaðs- og kynningastjóri HÍ, menntavísindasvið Reykjavík 201309/011
Dósent í byggingarverkfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasv. Reykjavík 201309/010
Lektor í eiturefnafræði HÍ, læknadeild Reykjavík 201309/009
Sýningarstjóri Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201309/008
Lektor í líffæra- og lífeðlisfræði búfj. Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201309/007
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201309/006
Sérfræðingur Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201309/005
Vélamaður Vegagerðin Hafnarfjörður 201309/004
Framhaldsskólakennari í spænsku Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201309/003
Afleysingalæknar Heilsugæslustöðin Dalvík Dalvík 201309/002
Starfsmaður í mötuneyti Veðurstofa Íslands Reykjavík 201309/001
Læknaritari LSH, miðstöð um sjúkraskrárritun Reykjavík 201308/075

WE ARE LOOKING FOR ELECTRICAL ENGINEERS  
FOR A CUSTOMER IN NORWAY WITHIN THE ALUMINIUM INDUSTRY
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified 
personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international 
companies. We are now searching on behalf of several Norwegian companies.

TASKS:
• Problem solving in a 

recycling plant and a rolling 
mill

• Operations and maintenance 
of automation processes

• Participate in planning and 
execution of planned and 
preventive maintenance

• Plan and follow-up projects
• Participate in an on call shift 

arrangement 

 QUALIFICATIONS:
• Minimum Bachelor degree 

within electro/automation
• Certificate as an electrician
• Knowledge about 

automation systems, low-
voltage distribution systems, 
motor maintenance and 
relevant experience with 
PLC, HMI and DCS systems

• Analytical, structured, 
systematical

• Customer oriented and 
dedicated 

• Good interpersonal skills
• Fluent in English, and 

willingness to learn 
Norwegian

WE OFFER:
• Interesting and challenging 

tasks
• Good work environment
• Good opportunities for 

professional development 
and further career 
opportunities Fixed salary at 
competitive Norwegian level

 

The plant is situated south of Oslo and the applicant must be willing to move to Norway. 

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to:

Jeanette P. Bråthen Borud   |   Tel: +47 936 50 049   |   e-mail: Jeanette@jobconnect.no
 www.jobconnect.no

7. september 2013  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Víðimelur 25 - Sérhæð
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 17.00

Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð sérhæð í einu af glæsilegri 
húsum Vesturbæjar. Íbúðin er 5 herbergja ásamt bílskúr.  
Eldhús endurhannað af Rut Káradóttur. Tvö baðherbergi.  
Eign fyrir vandláta. Samtals 181,5 fm.  
Nánari uppl. gefur Gylfi þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is

Víðimelur 25 - Risíbúð 

Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 17.00 

Mjög góð og töluvert endurnýjuð 3 herbergja risíbúð í sérlega  
fallegu húsi í Vesturbæ Reykjavíkur. Tvö herbergi og björt stofa. 
Falleg eign í mjög góðu ástandi á frábærum stað. Stærð 54,5 fm.  
V. 21,2 m.  
Nánari uppl. gefur Gylfi Þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is 

Daggarvellir 7
Opið hús sunnudag á milli 18.00 og 19.00

Falleg efri hæð í fjórbýli. Mjög vandaðar innréttingar í öllu húsinu, 
4 svefnherbergi og þvottahús inn í íbúð. Stórar svalir sem snúa í 
suður. Góð bílastæði. V. 31,8m. Uppl. Sigþór í S. 825-0070

Ránargata - frábær staðsetning

Til sölu góð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð á eftirsóttum 
stað í hjarta miðbæjar. Íbúðin er með tvö herbergi og bjartri stofu. 
Möguleg skipti á dýrari eign. Stærð 88,4 fm.V. 31,9 m. 
Nánari uppl. gefur Gylfi þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Próf í verðbréfaviðskiptum 
2013-2014

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum í  
verðbréfaviðskiptum veturinn 2013-2014 sem hér segir: 

Próf í I. hluta verða haldin 2, 6. og 9. nóvember 2013, 
próf í II. hluta 18., 22. og 25. janúar 2014 og 
próf í III. hluta 3., 7., 10. og 14. maí 2014. 

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í 
verðbréfaviðskiptum, með áorðnum breytingum. Vakin er 
athygli á að próf í verðbréfaviðskiptum verða ekki haldin 
nema að a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í próf, sbr. 2. gr. 
reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. 
Sama á við um haustpróf 2014. Öllum er heimilt að skrá 
sig til verðbréfaviðskiptaprófs. 

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um efni sem 
prófað er úr á verðbréfaviðskiptaprófi og semur prófs- 
efnislýsingu, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófs- 
efnislýsingu greinir jafnframt upplýsingar um leyfileg 
hjálpargögn í prófum o.fl., en lýsinguna má nálgast á 
vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis, www.fjr.is. 
Lengd hvers prófs er allt að 4 klukkustundir. Um undan- 
þágur frá töku prófa fer skv. 4. gr. reglugerðar  
nr. 633/2003. Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í 
heilum og hálfum tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast 
verðbréfaviðskiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í 
meðaleinkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og 
skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum með 
fullnægjandi árangri innan þriggja ára frá því að hann 
tók fyrsta prófið.  Próftaki telst ekki hafa staðist einstök 
próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0. Nánari upplýsingar 
um verðbréfaviðskiptapróf má nálgast á fyrrgreindri 
vefsíðu prófnefndar.

Próftökum verður tilkynnt um nákvæmari tíma- og 
staðsetningu er nær dregur prófunum, sem þreytt verða 
í húsakynnum á vegum Opna háskólans í Háskólanum í 
Reykjavík.  

Skráning í prófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans 
www.opnihaskolinn.is. Próftakar verða að hafa skráð sig 
og greitt prófgjald minnst einni viku fyrir sérhvert próf. 

Prófgjald verður auglýst síðar á heimasíðu prófnefndar 
á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis http://www.
fjarmalaraduneyti.is/raduneytid/nefndir/nr/16884.

Reykjavík, 7. september 2013.

Prófnefnd verðbréfaviðskipta

AUGLÝSING UM ÚTBOÐ
Umhverfissvið Mosfellsbæjar, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Hlégarður
 Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun á ytra 
byrði veggja á Hlégarði.Um er að ræða niðurrif núverandi 
klæðningar, ísetningar glugga og múrkerfi.
 
Helstu magntölur:
• Niðurrif Steniklæðningar           270 m2
• Ísetning glugga                            45 stk
• Múrkerfi                                        490 m2

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri Mos-
fellsbæjar Þverholti 2  á 2. hæð frá og með þriðjudeginum 
3. september eftir kl: 13.00
Tilboð verða opnuð þann 17. september kl. 14:00 á bæjar-
skrifstofum Mosfellsbæjar,  2 hæð, Þverholti 2 að  
viðstöddum þeim bjóðendum sem sem þess óska.
Verkinu skal að fullu lokið í ágúst 2014.

Löggildingarnámskeið 
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í nóvember 2013, ef næg þátttaka fæst. 

Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 4. nóvember 2013.  
kl. 08:00 – 16.00 og standa dagana 4 - 8. nóvember 2013  
og lýkur með prófi laugardaginn 16. nóvember 2013.

Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- 
fræðslusetri, Skúlatúni 2, Reykjavík eða vefsetrinu  
www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt; 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda.  
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  
 um réttindi til starfsheitis.  
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr.  
 laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn  
 14. oktober 2013. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.
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Óskað er eftir vönum umbrotsmanni eða grafískum hönnuði sem hefur gott vald á grafíkvinnu. 

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á InDesign, Illustrator og Photoshop. 

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og undir miklu álagi. 

Um vaktavinnu er að ræða. 

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 13. september nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is.                                                              

Frekari upplýsingar veitir Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

Umbrotsmann/grafískan hönnuð 
vantar til starfa á Fréttablaðinu

Miðengi

VERÐ:    139 millj.

Einstakt 494,2 fm sumarhús

Lóðin er 24.418 fm kjarri vaxin með glæsilegu útsýni

Hitaveita, lokað svæði, rafmagnshlið

Húsið er ekki fullkárað og er á  byggingarstigi 4Til s
ölu

sími: 511 1144
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101 Reykjavík
Til sölu gistiheimili og veitingastaður í fullum rekstri, vel 
staðsett í miðbæ Reykjavíkur. 

Hvoru tveggja er vel útbúið og getur verið til afhendin-
gar strax.

Möguleiki á langtíma leigusamningi um húsnæðið eða 
jafnvel að það verði selt með.

Allar nánari upplýsingar veitir Þorlákur  
í síma 535-1000.  
 
Stakfell fasteignasala, Þórunnartúni 2 (Skúlatúni 2)

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Sigrún Stella 
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

FRÁBÆR STAÐSETNING - EINSTAKUR GARÐUR

Mjög notalegt einbýlishús á einni hæð og risi við Hófgerði Kópavogi. 
Húsið sjálft er 151 fm en þar að auki er skúr 18 fm. Þrjú svefnherbergi 
eru á hæðinni. Risið er með þremur kvistgluggum og býður það upp 
á möguleika á fleiri svefnherbergjum. Stækkunar möguleikar.

Garður er skjólgóður og í fallegri rækt og hefur hlotið verðlaun frá 
Kópavogsbæ

HÚSIÐ GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA -  
HAGSTÆTT VERÐ

Verð 38,7 milljónir  

Daniel Fogle
Sölumaður
s. 663-6694

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Sumarhús samtals 60,0 fm. Tvö sjálfstæð hús. Aðalhús sem 
er 33 fm og gestahús 27 fm. Bæði húsin eru með stofu,  
eldhúsi, svefnherbergjum og baðherbergi.Húsin standa 
á mjög fallegum stað í landi Vatnsenda í Skorradal.Stór 
sólpallur er við aðalhúsið sem tengist með brú við sólpall 
gestahúss.Lækur rennur í gegnum lóðina.Húsgögn og 
annar búnaður fylgir.Fallegt og vel viðhaldið hús á mjög 
gróðursælum og veðursælum stað.  
Frábært útsýni.Sölumaður: Þóroddur s-868-4508

Vatnsendahlíð í  Skorradal

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari / Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703  -  olafur@jofur.is

Allar nánari upplýsingar veita:

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari / Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086  -  hmk@jofur.is

Esjumelar, 116 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 150 fm. - 1530 fm.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Húsnæðið skiptist í 10 einingar sem er hver um sig 
um 150 fm. Grunnflötur hvers bils er um 100 fm. og 
milliloft um 50 fm. 

Frágangur á húsinu er mjög góður, málað gólf, burðar-
mikið milliloft, hitablásarar í lofti, 3ja fasa rafmagn til 
staðar og salerni. Möguleiki á að koma fyrir kaffi-
aðstöðu á millilofti eða á jarðhæð. Niðurföll eru í gólfi. 
Háar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu (4,8 m.). Malbikað 
plan er við húsið. 

Hægt er að kaupa stök 150 fm. bil. Opið er milli 
fjögurra bila í miðju hússins þar sem grunnflötu er um 
400 fm. og getur það selst í einu lagi.

GLÆSILEGT 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI

TIL SÖLU

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ásakór 9
203 Kópavogur
Glæsileg íbúð með bílskúr

Stærð: 157,5 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 2007
Fasteignamat: 30.750.000

Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
RE/MAX Borg og Þóra kynna fallega og vandaða íbúð í lyftuhúsi með bílskúr.
Íbúðin er öll rúmgóð með stóru eldhúsi, stofu/borðstofu og svölum í suður, 3 stór svefnherbergi,
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og þvottahúsi innan íbuðar. Allar innréttingar, skápar og hurðir
eru vandað. Bílskúr er vel staðsettur við inngang í húsið með sér-geymslu inn af bílskúr.
Allar frekari upplýsingar um eignina veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

thora@remax.is

Opið
Hús

Mánudag kl. 18.00-18.30

7772882
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Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Rauðalækur 51- hæð
OPIÐ HÚS LAUGARDAG 7.9 FRÁ 14-14:30

Rauðalækur 51, 3.h: OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 7.9 KL. 14-14:30 
VERIÐ VELKOMIN. Eignin skiptist í tvö góð barnaherbergi með 
skápum, rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi, borðstofu 
stofu, snyrtilegt eldhús og baðherbergi með glugga og tengi fyrir  
þvottavél. Geymsluris er yfir hluta íbúðar. Falleg og vel nýtt hæð á 
einum vinsælasta stað Reykjavíkur. Verð. 31,9millj.

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Skaftahlíð 40 - 105 Reykjavík 
Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjór-
býlishúsi innst í botnlanga í grónu og fallegu umhverfi. 
Samliggjandi stofur, hol, gestasnyrting, eldhús með 
góðum borðkrók. Þrjú svefnherbergi og baðherbergi 
á svefngangi. Svalir út af hjónaherbergi. Parket og 
linoleum dúkur á gólfum. Frábær staðsetning, stutt í 
grunnskóla, menntaskóla og alla verslun og þjónustu. 
Verð 44,5 millj.

Ásakór - 203 Kópavogur
Mjög falleg 3ja herbergja 100,7 fm íbúð í góðu fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö svefnherbergi með innb. skápum. 
Baðherbergi, flísalagt, baðkar og sturtuklefi. Stór 
stofa. Eldhús, góð innrétting. Þvottahús í íbúð. Stórar 
flísalagðar vestursvalir. Verð 27,8 millj. 

Frostafold - 112 Reykjavík
Falleg og björt 61,2 fm íbúð á 2. hæð auk um 5 fm 
geymslu í kjallara  í góðu og vel staðsettu fjölbýlishúsi. 
Íbúðin skiptist í forstofu með fataskápum, stofu með 
útgengt á svalir, svefnherbergi með fataskápum, eldhús 
með sprautulakkaðri innréttingu, baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf, þvottaherbergi í íbúð. Parket og flísar á 
gólfum. Verð 19.9 millj. Laus strax

Baugakór - 203 Kópavogur
Glæsileg 4ra herbergja 141,7 fm endaíbúð á 3. hæð 
með sérinngangi af svölum í góðu fjölbýlishúsi með 
lyftu auk stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í stóra 
stofu sem er opin við eldhús með vandaðri innrétt-
ingu, útgengt á stórar flísalagðar svalir. Þrjú góð svefn-
herbergi. Sjónvarpshol. Baðherbergi flísalagt, baðkar 
og sturtuklefi. Þvottahús í íbúð. Eikarparket og flísar á 
gólfum. Verð 38,5 millj.

Asparteigur 3 Nökkvavogur 10
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Asparteigur 3 - 270 Mosfellsbær  
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 16:30 og 17
Glæsilegt og nánast fullbúið 223,5 fm parhús með innb. bílskúr á góðum stað í Mosfellsbæ. Rúmgóð stofa, fallegt 
eldhús með útgangi á afgirta verönd, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol, vandað baðherbergi, gestasnyrting og 
þvottahús. Parket og flísar á gólfum. Verð 47,5 millj.

Nökkvavogur 10 - 104 Reykjavík  
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 15:00 og 16:00
Glæsilegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft einbýlishús ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi stofur, 
gengið úr setustofu niður í fallegan og gróinn garð með heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og gestasnyrting. Á 
neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús með góðum 
innréttingum. Parket, flísar og teppi á gólfum. Tveir inngangar. Garður og stétt með hitalögn undir að hluta. Frábær 
staðsetning á kyrrlátum og rólegum stað. Verð 59,5 millj.

Gjótuhraun 3 - 220 Hafnarfirði

Nánari upplýsingar veitir 
Eiríkur Svanur Sigfússon, 

löggiltur fasteignaasali. 
Sími 862 3377 eða 

eirikur@as.is
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Gott atvinnuhúsnæði sem hentar fyrir margskonar starfsemi

Eignin er skrá 386,8 fm en er að raunstærð 432,6 fm 

með millilofti. Gólfflötur neðri hæðar er 268,4 fm 

og efri hæðar 134,2 fm auk ca 30 fm millilofts. Neðri 

hæð skiptist í móttöku/verslun og vinnusal með inn-

keyrsluhurð. Efri hæð skipt ist í skrifstofu, starfs-

manna   aðstöðu, snyrtingu og 

geymslu pláss. 

LAUST FLJÓT LEGA. 

Verð 52,2 millj.

LÆKKAÐ VERÐ
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Landmark leiðir þig heim! 100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur 

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur 

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

BARÐAVOGUR 32 – 104 RVK.  

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT.  
KL. 15:00 – 15:30
Virkilega fallega 200,5 fm. efri sérhæð í 
tvíbýli, þ.a. 22,8 fm. bílskúr.  4 svefnherbergi á 
hæðinni og 1 í kjallara með aðgang að salerni, 
möguleiki að leigja.  Eldhús allt standsett 2012 
bæði innréttingar og tæki.  Sérinngangur.
 V. 44,9 millj. 
Þórarinn s. 770-0309

JÖRFAGRUND – 116 RVK

Björt og falleg 90,4 fm. 3ja herbergja íbúð á  
1. hæð með sérinngang.  Stór lóð með suður-
verönd.  Eignin í mjög góðu ástandi bæði að 
innan sem utan, íbúð öll nýmáluð að innan.  
Áhvílandi 9,7 millj. óverðtryggt lán.   
Eignin er laus við kaupsamning.
V. 20,4 millj.
Þórarinn s. 770-0309 

DRANGAKÓR 6 – 203 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT  
KL. 15.00 – 15.30
Glæsilegt einbýlishús í Kórahverfinu í Kópa-
vogi.  Húsið er alls 245,6 fm, með 5 svefnher-
bergjum, stórri stofu og sjónvarpsherbergi.  
Frábært skipulag - baðherbergi á báðum 
hæðum.  Innréttingar, gólfefni og tæki frá GH í 
Garðabæ.  Gólfhiti er á neðri hæð.  Vönduð og 
falleg lýsing í húsinu.V. 82,9 millj.
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312  

HERJÓLFSGATA 10 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT  
KL. 16.00 – 16.30
Einkar fallegt og virkilega vel við haldið ein-
býlishús með tveimur bílskúrum á mjög skem-
mtilegum stað í Hafnarfirði.  Húsið getur einnig 
verið tvær íbúðir með sérinngangi. Eignin er 9 
herbergja, 6 svefnherbergi og 3 stofur.  
Alls um 271 fm. 
V. 78 millj.
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312  

SÓLARSALIR 9. 1. h.v. 201 Kóp.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. SEPT.  
KL. 16:00 - 16:30
115,8 fm 4 ra herbergja íbúð með sérinngangi. 
Einstaklega falleg og vel skipulögð eign sem 
er nánast á baklóð Salarskóla / Salarlaugar.
V. 36,9 millj
Kristberg s. 892-1931

Hlíðarvegur 43-45  200 - Kóp

Landmark kynnir 2 samliggjandi byggingarlóðir 
á besta stað í suðurhlíðum Kópavogs.
lóðirnar eru samtals 1551 fm að sögn seljanda 
er líklegt að það fáist að byggja ca 900 fm á 
lóðunum ( parhús eða sérhæðir )
Tilboð óskast
Kristberg s. 892-1931 

STEKKJARHVAMMUR - 220 HF. 

227,4 fm raðhús á tveimur hæðum þar af er 
bílskúr 26,3 fermetrar. 4. herb. GOTT VERÐ.
SÝND EFTIR SAMKOMULAGI VIÐ 
SÖLUMANN. SUNNUDAGINN 8.SEPT.
LAUS VIÐ AFHENDINGU. 
V. 43.9millj.
Sigurður Fannar s. 897-5930

KÓRSALIR - 201 KÓP

Nýleg og sérlega falleg 163,6 fm 4ra til 5 
herbergja ENDAÍBÚÐ á 1. hæð (jarðhæð) 
í f jölbýli (LYFTUHÚSI), ásamt sér stæði í 
BÍLAGEYMSLU. 
V. 38.9millj.

Sigurður Fannar s. 897-5930

Lóðir
til sölu

RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ Í KÓPAVOGI 
180 FM - AÐ AUSTURKÓR 49 TIL 61

SÖLUSÝNING Á SUNNUDAG

Bolholt 4, 3. hæð
Sími 512 4900 

www.landmark.is

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
Verð á miðjuhúsum 35.900.000 kr. - Verð á endahúsum 37.400.000 kr.
Afhending fyrstu húsa í lok ágúst - byrjun september 2013.

✓ Hægt að hafa 3 eða 4 svefnherbergi.
✓ Suðurgarðar - óbyggt svæði á baklóð 
  - stutt í náttúruna.

✓ Húsin afhendast fullbúin að utan og 
  rúmlega fokheld að innan skv. skilalýsingu.

✓ Byggingaraðili: Sóltún hf

Upplýsingar veita: 

Kristberg Snjólfsson, sölumaður 
í síma 892 1931 

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali 
í síma 897 8266  
magnus@landmark.is

Sölumenn Landmark fasteignasölu ásamt byggingastjóra 
taka á móti áhugasömum sunnudaginn 8. september milli kl 15:00 - 16:00.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Á Lindargötu 37 er ljúft að gá til veðurs hvernig sem viðrar. Hljóðeinangrun íbúðanna skapar 

fyrirtaks hljóðvist ásamt sérhönnuðum innréttingum frá Axis. Húsið er byggt og hannað með 

það fyrir augum að þurfa lítið viðhald, með lofthæð upp á 2,7 metra, granítborðplötur, gólfhita í 

öllum herbergjum og veglegum svölum. Athugið að við eigum ekki nema ellefu íbúðir eftir.

Búðu þér heimili í göngufæri við fjölbreytt miðbæjarlíf.

Fögur er borgin 
— einstakt útsýni yfir miðborgina,
sundin blá og hlíðar Esjunnar.



F R E K A R I  U P P LÝ S I N G A R  Á  W W W . L I N D A R G ATA . I S
AÐEINS 11 ÍBÚÐIR EFTIR.

0101 83,3 Seld
0102 105,4  

0103 86,3 Seld
0201 95,2 Seld
0202 95,6 Seld
0203 105,3 Seld
0204 91,2 Seld
0301 95,2 Seld
0302 95 Seld
0303 105,4 Seld
0304 91,2 Seld
0401 94,4 Seld
0402 95 Seld
0403 105,6  

0404 91 Seld
0501 95,4  

ÍBÚÐ FM2 ÍBÚÐ FM2

0502 96,2 Seld
0503 105,6 

0504 92  

0601 96,5 Seld
0602 96,1 Seld
0603 105,4 Seld
0604 91   

0701 199   

0702 175,2   

0801 200,7 Seld
0802 175,5  

0901 183,6  

0902 175,2  

1001 253,4 Seld
1101 197,4 Seld







Höfum til sölu traust og vel rekið leigufélag  
með 14 eignum á höfuðborgarsvæðinu.

•         Heildarstærð rúmir 2000 m2

•         2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
•         Traustir leigjendur.
•         Langtíma leigusamningar.
•         Góðar leigutekjur.

•         Nýlegar og vandaðar íbúðir.
•         Viðhaldslítil húsnæði.
•         Bílastæði í bílakjallara.
•         Fjölskylduvæn hverfi.

Nánari upplýsingar  
veitir fasteignasalan Valhöll.

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


