
Forstjóri Skipta
Skipti rekur fyrirtæki sem starfa einkum 
á sviði fjarskipta og upplýsingatækni, 
á Íslandi og erlendis. Fyrirtæki Skipta í 
innlendri starfsemi eru Síminn, Skjárinn, 
Míla, Sensa, Radiomiðun, Trackwell og 
Staki. Í erlendri starfsemi eru Síminn DK 
og On-Waves.

Hlutverk Skipta er að sinna sameiginlegri 
þjónustu fyrirtækjanna á einum stað, með 
hagræði og sveigjanleika að leiðarljósi. 

Þannig skapar Skipti stjórnendum og 
starfsfólki dótturfélaganna svigrúm 
til þess að einbeita kröftum sínum að 
því að ná hámarksárangri í krefjandi 
rekstrarumhverfi.

Nánari upplýsingar um Skipti má finna á 
heimasíðu félagsins www.skipti.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í 
síma 511 1225.  Umsóknarfrestur er til og með 23. september nk.  Umsóknir sendist á thordur@intellecta.is.
Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Forstjóri Skipta

Stjórn Skipta hf. óskar eftir að ráða forstjóra fyrirtækisins

Intellecta hefur verið falið að vera faglegur ráðgjafi í þessu ráðningarferli

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Borgarnesi er laus til umsóknar. Leitað er að einstaklingi með 
mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan og árangur 
nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn skólans. Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, 
sveigjanleika og víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.

Upplýsingar veita:

Ásthildur Magnúsdóttir fræðslustjóri, 
s. 433 7100, asthildur@borgarbyggd.is 

Inga Steinunn Arnardóttir, ráðgjafi 
Hagvangs, inga@hagvangur.is

Æskilegt er að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst.  

Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Borgarbyggðar eru konur jafnt sem 
karlar hvött til að sækja um starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
10. október nk.

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

Starfssvið og meginhlutverk
 • Skólastjóri ber faglega- og rekstrarlega ábyrgð á starfi 
   skólans, stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun 
   og framgang faglegrar stefnu. 
 • Meginviðfangsefni skólastjóra er faglegt leiðtoga-
   hlutverk. Hann vinnur náið með starfsfólki að því að 
   skapa frjóar námsaðstæður og leiðir, hvetur og styður 
   kennara með þeim hætti að hvert barn nái góðum 
   árangri í námi. 
 • Skólastjóri stýrir og ber ábyrgð á rekstri skólans og 
   daglegri starfsemi hans.
 • Hann ber jafnframt ábyrgð á starfsmannamálum og 
   samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
 • Meistarapróf í menntunarfræðum eða öðru fagi sem nýtist í starfi
 • Menntun á sviði reksturs er kostur
 • Frumkvæði og samstarfsvilji
 • Góðir skipulagshæfileikar
 • Færni í starfsmannastjórnun
 • Lipurð og færni í samskiptum
 • Vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi
 • Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf
 • Sveigjanleiki og víðsýni
 • Reynsla af starfi í skólum
 • Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs er æskileg

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi

Í Borgarnesi búa rúmlega 1800 íbúar og er bærinn rómaður fyrir fagurt bæjarstæði og umhverfi. Bærinn er miðstöð 
þjónustu fyrir Borgarbyggð og fjölmargir íbúar á Vesturlandi öllu nýta sér ýmiskonar þjónustu sem þar er í boði.   
Í Borgarnesi er góð aðstaða til íþróttaiðkunar, menningarlíf öflugt og fjölbreytt félagslíf. Þar er nýr og glæsilegur 
menntaskóli og í nágrenninu eru háskólarnir á Bifröst og Hvanneyri. 
   
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður grunnskóli og í dag eru nemendur tæplega 300 og fjöldi starfsmanna er 
um 60. Skólinn vinnur samkvæmt Uppbyggingarstefnunni, er Heilsueflandi grunnskóli og Grænfánaskóli. Skólinn 
hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnarorð skólans eru; 
sjálfstæði, ábyrgð, virðing og samhugur. Frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu skólans www.grunnborg.is

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð um 
hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér starfsemi Grunnskólans í Borgarnesi þróast undir sinni stjórn.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Við miðum að tæknilegri fullkomnun
Tæknimaður — rekstur farsímakerfa Nova

Áttu þér eftirlætis IP-tölu?
Sérfræðingur — IP-netkerfi

Við leitum að sérfræðingi í IP-netkerfum. Viðkomandi hefur með 
höndum hönnun og þróun á lausnum sem nýta IP-tækni, bæði 
á sviði almennra netlausna og fjarskipta- og farsímalausna.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bæði menntun og umtalsverða 
reynslu. Starfið gerir miklar faglegar kröfur, en býður um leið upp 
á fjölbreytt og áhugaverð verkefni.

Kanntu bæði að græja og gera?
Sendill — alltmögulegtmanneskja

Við viljum ólm ráða hressan og skemmtilegan sendil. Þarf að vera 
ratvís og snöggur á milli staða auk þess að vera greiðvikinn, skipu- 
lagður, stundvís og ljúfur í samskiptum.
 
Í starfinu felst að redda, græja og gera — og að þjónusta verslanir 
og aðra starfsmenn Nova. Ekkert endilega að fara með þá út að 
ganga og í golf um helgar. Bara vera til taks, þú veist.

Leggur þú allt í sölurnar?
Söluráðgjafi — fyrirtækjaþjónusta

Vegna aukinna umsvifa á fyrirtækjamarkaði þurfum við að þétta 
raðirnar og leitum því að drífandi söluráðgjafa í fyrirtækjaþjónustu. 
Starfið er fólgið í sölu á farsíma- og fastlínuþjónustu til fyrirtækja. 

Aðeins sjálfstæður einstaklingur með mikla reynslu af sölu á fyrir- 
tækjamarkaði kemur til greina. Ef þú hefur áhuga á tækninýjungum, 
ert hress og með mikinn metnað þá viljum við endilega fá þig í hópinn.

Við leitum að vöskum starfsmanni til að taka þátt í spennandi og 
fjölbreyttum störfum á tæknisviði Nova, þar sem við byggjum 
upp og rekum 3G og 4G fjarskiptakerfi okkar.

Óskað er eftir tæknimenntuðum starfsmanni sem hefur brennandi 
áhuga á að takast á við krefjandi verkefni. Reynsla af farsímakerfum 
er ótvíræður kostur, en ekki bráð nauðsyn.

SÆKTUUM FYRIR29. SEPT.

Hoppaðu
um borð

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 29. september. 
Allar nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, sími 519 6770.

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

skemmtistaðurStærsti

í heimi!
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Vilt þú vinna í frjóu og metnaðarsömu umhverfi?

Norræna húsið leitar að 
húsverði í 50% starf

Norræna húsið leitar að öflugum einstaklingi til starfa við 
húsvörslu. Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi og er því hluti 
vinnutíma á kvöldin og um helgar.  
Um 50% starf er að ræða.    

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu Norræna hússins  
norraenahusid.is 

Hlutverk hjálparstarfs kirkjunnar er að rækja mannúðar- og hjálpar-
starf í nafni íslensku þjóðkirkjunnar innanlands sem utan og upplýsa 
ísenskan almenning um gildi og mikilvægi þess.

Framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar
Hjálparstarf kirkjunnar óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra

Starfssvið
• Annast daglegan rekstur.
• Ber ábyrgð á tekjuöflun fyrir starfsemina, sér um manna-  
 forráð og áætlunargerð
• Fylgir eftir stefnu Hjálparstarfsins og ákvörðunum stjórnar
• Ber ábyrgð á starfsemi Hjálparstarfs kirkjunnar gagnvart   
 stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við kirkjulegar stofnanir,  
 sóknir og prófastsdæmi
• Ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar á innlendum og   
 erlendum vettvangi
• Kynnir starfsemina og gildi hennar út á við.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynslu af stjórnunarstörfum
• Reynslu af erlendri samvinnu
• Samskiptahæfileikar, frumkvæðis- og skipulagshæfileika
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. enska og eitt   
 Norðurlandamál

Umsóknarfrestur er til 30. september 2013. 
Umsókn ber að senda á:  umsokn@help.is

Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um 
Hjálparstarf kirkjunnar er að finna á heimasíðu stofnunar-
innar: www.help.is

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

Framkvæmdastjóri

Félagsbústaðir hf. eru þjónustufyrirtæki á 
húsnæðismarkaði í eigu Reykjavíkurborgar. 
Megintilgangur félagsins er að eiga og reka 
félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík, sem 
úthlutað er af Velferðarsviði borgarinnar.

Félagsbústaðir áttu 2.212 íbúðir í árslok 
2012, þar af 1.790 almennar íbúðir, 307 
þjónustuíbúðir fyrir aldraða og 115 íbúðir í 
sambýlum fyrir fatlað fólk. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
félagsins www.felagsbustadir.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Stjórn Félagsbústaða hf. óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra   

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 7. október n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf.

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Áhugasamir sendi upplýsingar, nafn  
og símanúmer til box@frett.is  

merkt Pípari-1809

Öllum umsóknum verður svarað.

Píparar eða menn vanir pípulögnum  
óskast til starfa sem fyrst.Bjarmi 

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarfirði 
auglýsir eftir þroskaþjálfa í 100% starf.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hægt er að sækja um starfið á netfangið bjargir@gmail.com  
eða á heimasíðu skólans www.leikskolinn.is/bjarmi 

Nánari upplýsingar veitir Svava í síma 512 3330 og 695 3089

Árnasynir er kreatíf smiðja, markaðssamskiptafyrirtæki, þar sem vandamál eru hugsuð í lausnum og stefna kynningarmála mörkuð á faglegan hátt. Við mætum í vinnuna á hverjum degi tilbúin til þess 

að búa til eitthvað sérstakt, eitthvað sem tekið er eftir. Hugmyndir eru okkar lifibrauð og við elskum það sem við gerum. Við elskum líka hvort annað, viðskiptavinina okkar og bara lífið almennt.

Við erum að leita að ferskum og fjölhæfum hönnuði eða prentsmið 
í ört stækkandi hóp hæfileikafólks. Á heimili Árnasona er enginn dagur eins 

og því þarftu að vera fjölhæfur einstaklingur með góða þekkingu á helstu 

hönnunarforritum. Gleði, hugmyndaauðgi og jákvæðni spilla svo auðvitað 

ekki fyrir auk þess sem æskilegt er að þú getir hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á starf@arnasynir.is eigi síðar en 26. september n.k.

Viltu tilheyra
vaxandi fjölskyldu?
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Hlutverk hugbúnaðar- og vöruprófara er að skilgreina og framkvæma virkni- og 
vöruprófanir á þeim vörum sem að eru í þróun hjá Nox Medical. Þar að auki 
mun hann koma að tækniþjónustu og gerð tæknileiðbeininga fyrir viðskiptavini 

Hugbúnaðar- og vöruprófari sér um að:

 Skilgreina og framkvæma virkni- og vöruprófanir á þeim vörum sem að 
   eru í þróun hjá Nox Medical

 Aðstoða þjónustuteymi Nox við úrlausn tæknilegra vandamála sem upp 
   kunna að koma hjá viðskiptavinum.

   og tölvukerfa

   hugbúnaðarprófana

    

   sem fyrirtækið fylgir

Hugbúnaðar- og vöruprófari 

Umsókn ásamt ferilskrá skal sendast fyrir 7.október 2013. 

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum 

Hæfniskröfur Ábyrgð og starfssvið 

Nox Medical |  | 
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radningar@stractahotels.is

Stracta Hotels stefnir að uppbyggingu allt að tíu 
hótela hringinn í kringum landið sem samtals munu 
verða með á annað þúsund herbergi. Við höfum 
nýhafið framkvæmdir við byggingu fyrsta hótelsins, 
sem  rísa mun á Hellu. Áætlað er að opna hótelið
á Hellu 1. maí 2014. Verið er að vinna skipulagsvinnu 
vegna næstu tvegg ja hótela sem áætlað er að verði 
á Húsavík og í Skaftafellssýslu.

Sölu- og markaðsstjóri mun heyra beint undir forstjóra.

VIÐ BYGGJUM UPP ...

HÁSKÓLAMENNTUN VIÐ HÆFI   

STARFSREYNSLA Í FERÐAÞJÓNUSTU SKILYRÐI

GÓÐ TENGSL Á MARKAÐNUM

FRUMKVÆÐI OG ÁHUGI FYRIR AÐ NÁ
ÁRANGRI OG HÆFNI TIL AÐ GREINA TÆKIFÆRI

ÁBYRGÐ

STJÓRNUNARREYNSLA ER KOSTUR

SJÁLFSTÆÐI OG SKIPULAGSHÆFNI

GÓÐ MÁLAKUNNÁTTA SKILYRÐI, ENSKA
OG NORÐURLANDAMÁL

FRAMÚRSKARANDI  SAMSKIPTAHÆFNI
OG SAMNINGATÆKNI

HÆFNISKRÖFUR:

STJÓRNUN SÖLUSVIÐS

SAMNINGAGERÐ

MARKAÐSGREININGAR

ÞÁTTAKA Í STEFNUMÓTUN

ÞRÓUN Á ÞJÓNUSTUFRAMBOÐI

HELSTU VERKEFNI:

Umsóknir sendist á radningar@stractahotels.is 
merkt MARKAÐSSTJÓRI

Á næstu vikum munum við leita að og ráða til
okkar öflugt fólk til þess að koma til liðs við okkur
í stjórnunarstöður á fyrstu  hótelunum, sem og
til starfa á söluskrifstofu okkar. Við erum að leita 
að jákvæðu, hugmyndaríku og harðduglegu fólki af 
því að við ætlum að bygg ja upp sigursæla liðsheild. 
Þau störf sem verið er að ráða í hverju sinni verða 
auglýst á heimasíðu okkar.

Við munum fljótlega leita  að starfsmönnum í :

SÖLUFULLTRÚA

REKSTRARSTJÓRA GISTINGAR

REKSTRARSTJÓRA VEITINGA

Ef þú heldur að þetta sé fyrir þig, sendu okkur
ferilsskrá á netfangið, radningar@stractahotels.is

ÖNNUR STÖRFÍ undirbúningi er að setja upp miðlæga söluskrifstofu 
þar sem haldið verður utanum bókanir og markaðsstarf, 
auk yfirstjórnar. Við leitum að starfsmanni til þess 
að sinna markaðsmálum og skipulegg ja þau.

... OG VIÐ LEITUM AÐ 
SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRA  

N Æ R  N ÁT T Ú R U N N I
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Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 100 % staða sjúkraþjálfara  
til að starfa með hópi fagfólks sem myndar öflugt 
lungnateymi á Reykjalundi.  Viðkomandi mun sinna 
hluta af starfi sínu á miðlægri sólarhringsdeild 
 
Hæfniskröfur eru: 

- Íslenskt starfsleyfi.
- Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum  
   og samvinnu.

 
Auk þess er æskilegt að umsækjandi hafi reynslu  
af lungnasjúkraþjálfun og teymisvinnu.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi SSÞ  
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings SSÞ og  
Reykjalundar.
 
Skriflegum umsóknum ásamt menntunar- og starfsferilsskrá 
skal skila fyrir 6.október 2013 til Sigrúnar Benediktsdóttur, 
forstöðusjúkraþjálfa, sem einnig gefur upplýsingar  
um starfið í síma 585 2160 eða í gegnum netfangið  
sigrunben@reykjalundur.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í nóvember eða eftir 
nánara samkomulagi.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun 
og heildræna sýn. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

ARION BANKI LEITAR AÐ 
VIÐSKIPTASTJÓRUM

Lausar eru þrjár stöður viðskiptastjóra fyrirtækja í útibúum Arion banka
í Borgarnesi, á Höfða og á Selfossi.

Viðskiptastjóri ber ábyrgð á þjónustu- og sölustjórnun til fyrirtækja, veitir 
ráðgjöf og upplýsingar á sviði fjármálaþjónustu ásamt því að vinna að 
markaðssókn í fyrirtækjaþjónustu í samráði við svæðis-  og útibússtjóra.

Viðskiptastjóri situr í lánanefnd svæðisins og er sérfræðingur í  lána- 
greiningu til fyrirtækja. Hann annast einnig stjórnun daglegra verkefna 
starfsmanna í fyrirtækjaþjónustu útibúsins.

Hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar um störfin veita viðkomandi svæðisstjórar:

Borgarnes

Höfði: Ásgerður H. Sveinsdóttir, svæðis- og útibússtjóri 

Selfoss: Sædís Íva Elíasdóttir, svæðis- og útibússtjóri 

Einnig veitir Hildur Sigurðardóttir, mannauðsstjóri, 

Umsóknarfrestur er til og með 30. sept. 2013.

Umsækjendur sæki um störfin á vef bankans www.arionbanki.is

VERKEFNASTJÓRI
NORRÆNA FÉLAGIÐ LEITAR AÐ VERKEFNASTJÓRA Í 
TÍMABUNDIÐ STARF 
fyrir Snorra- og Snorra-plús verkefnin á árinu 2014.
Í starfinu felst m.a. heildarumsjón með skipulagningu, kynn-
ingu fjármögnun og framkvæmd verkefnanna ásamt tilfallandi 
störfum fyrir Þjóðræknisfélag Íslendinga og Norræna félagið.

Hæfniskröfur:
• BA, BS eða MA próf eða sambærileg menntun sem nýtist  
 í starfi og góð enskukunnátta
• Reynsla af gerð og framkvæmd fjárhagsáætlana 
• Stjórnunar- og skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Reynsla af alþjóðastarfi og þekking á málefnum  
 Vestur-Íslendinga er kostur.

Um er að ræða hálft starf frá 1. nóvember n.k. og fullt starf frá 
1. janúar 2014. Nánari upplýsingar veitir Ásta Sól Kristjáns-
dóttir, verkefnastjóri, í síma 551-0165 eða 534-0017.  
Netfang astasol@snorri.is. 
Umsóknir berist til Snorrasjóðs c/o Norræna félagið,  
Óðinsgötu 7, 101Reykjavík í síðasta lagi 7. október n.k.

Snorraverkefnið er samstarfsverkefni Þjóðræknisfélags  
Íslendinga og Norræna félagsins, sjá nánar á www.snorri.is
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Menntunar-  og hæfniskröfurHelstu verkefni

Lánafulltrúi á einstaklingssviði

Menntunar-  og hæfniskröfurHelstu verkefni

Sérfræðingur á einstaklingssviði

Menntunar-  og hæfniskröfurHelstu verkefni

Verkefnastjóri á lögfræðisviði

Viltu vera með 
í liðinu okkar?

Skeiða- og Gnúpverjahreppur leitar að áhugasömum og 
metnaðarfullum aðila til að taka að sér rekstur og upp- 
byggingu ferðaþjónustu í Árnesi sumarið 2014.  
Um er að ræða rekstur félagsheimilisins í Árnesi,  
tjaldsvæðis og Þjórsárstofu.

Í félagsheimilinu Árnesi eru salarkynni sem henta vel fyrir 
ýmis konar veitingarekstur samhliða gestastofunni.
Fallegt tjaldsvæði er við Árnes, það hefur nýlega verið 
rafvætt.

Þjórsárstofa er gestastofa fyrir ferðamenn sem er opin yfir 
sumartímann. Þar er að finna margmiðlunarsýningu um 
Þjórsá og Þjórsárdal, sögu, náttúrufar og mannlíf í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi.

Spennandi tækifæri fyrir réttan aðila.

Áhugasamir aðilar setji sig í samband við sveitarstjóra 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps á skrifstofu sveitarfélagsins  
í  Árnesi, 801 Selfoss eigi síðar en 30. september 
næstkomandi. Sími 486-6100 og 861-7150  
netfang kristofer@skeidgnup.is

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 540 íbúar aðalatvinnuvegur 
er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður 
í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru  við Árnes  og Brautarholt. 
Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar, verslun og bókasafn er í sveitar- 
félaginu. Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu. 
Nefna má Þjórsárdal og Áshildarmýri.

Veitingarekstur- ferðaþjónusta  
í Árnesi- rekstraraðili óskast

Waldorfkennarar 
Waldorfskólinn Sólstafir óskar að ráða

kennara á miðstigi. 
Greinar: Stærðfræði, íslenska og handverk.

Nánari upplýsingar hjá: solstafir@waldorf.is

Waldorfleikskólinn Sólstafir óskar að ráða
leikskólakennara eða starfsfólk.

Nánari upplýsingar hjá: marargata@waldorf.is

 
Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem
hefur að leiðarljósi uppeldis- og kennslufræði

Rudolfs Steiner, þar sem sköpunarkraftur einstak-
lingsins, listræn framsetning og úrvinnsla námsefnis 
og heilbrigt félagslegt umhverfi eru sett í forgrunn.

ERTU  
GÓÐUR  
SÖLUMAÐUR?
  

 

 

Mikið úrval af góðum  
og sölulegum bókum.  
Góðir tekjumöguleikar.

Áhugasamir hafi samband við  
Hauk Olavsson sölustjóra í síma  
575 5600 eða með því að senda  
tölvupóst á haukur@forlagid.is
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Viltu spila

í úrvalsdeildinni

í rekstri netkerfa?

Síminn leitar að sérfræðingum í rekstri netkerfa. Starfið er fjölþætt enda rekur 
deildin meðal annars eitt stærsta staðarnet landsins, hýsingarnet og alþjóðleg 
víðnet. Mikil áhersla er á símenntun í starfinu og hefur deildin sitt eigið Cisco lab 
til umráða. Starfsmenn deildarinnar eru virkir í hugmynda- og þróunarvinnu nýrra 
lausna og kerfa, auk þess sem þeir koma að hönnun og uppbyggingu.

Við erum að leita að úrvalsstarfsfólki sem hefur brennandi áhuga á rekstri 
netkerfa og vill leggja sig fram um að ná góðum árangri.

Menntun og reynsla:
· Reynsla af Cisco beinum og svissum 

· Cisco CCNA- eða CCNP-gráða

· Skilningur á VoIP/WiFi/WAN tækni

· Þekking á Linux/Unix kerfum er kostur

Persónueiginleikar:
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Hæfni til að vinna í öflugri liðsheild 

· Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni

· Vinnusemi og frumkvæði

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2013

Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttir (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.

Magni Sigurður Sigmarsson, sérfræðingur
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Sköpunarkraftur

Jarðtenging

Elskar áskoranir

Keppti á Skjálfta 2004
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Fjármálaeftirlitið (FME) vill ráða mannauðsstjóra til starfa. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur áhuga á að leggja sitt af mörkum við upbyggingu stofnunarinnar. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á 
öllum þáttum mannauðsstjórnunar og vinnur náið með stjórnendum og forstjóra. Mannauðsstjóri heyrir 
beint undir forstjóra.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Með umsókn skal fylgja ítarleg 
ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
ásamt rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. október. 

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
 • Að framfylgja mannauðsstefnu FME
 • Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og þjónusta  
   við starfsmenn
 • Umsjón með ráðningum og móttöku nýliða
 • Umsjón með fræðslu- og þjálfunarmálum starfsmanna
• Umsjón með starfsþróunarmálum og frammistöðumati
 • Önnur tilfallandi verkefni 

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði  
    sálfræði eða mannauðsstjórnunar
 • Yfirgripsmikil þekking og reynsla af mannauðsmálum
 • Framúrskarandi samskiptahæfni 
 • Faglegur metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Mannauðsstjóri 

Fjármálaeftirlitið er lykilstofnun í íslensku samfélagi. Innan þess fer nú fram mikið 
uppbyggingar- og umbótastarf sem miðar að því að styrkja eftirlit og taka þannig 
þátt í að byggja upp traust og trúverðugt fjármálakerfi á Íslandi. 

Umsóknarfrestur er til og með  
2. október 2013. Farið verður með 
 allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla þekkingu. 

Fyrirtækið hefur að markmiði að vera 

í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhver  og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð. 

Við hvetjum jafnt konur sem karla 

til að sækja um stör n. 

Umsjón með úrvinnslu umsókna  

hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir 

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 

hjá Capacent Ráðningum. Umsækjendur 

eru vinsamlegast beðnir að sækja um 

stör n á heimas ðu Capacent Ráðninga  

.capacent.is. Umsóknum  um stör n 

urfa að f lgja tarlegar starfsferilsskrár g 

kynningarbréf  þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar g rökstuðningur fyrir 

hæfni viðk mandi  star ð.

Málmiðnaðarmaður í vatns- og hitaveitu

iðhaldsþjónusta veitusviðs rkuveitu Reykjav kur óskar eftir málmiðnaðarmanni til starfa 
við vatns  g hitaveituker  á höfuðb rgarsvæðinu. iðhaldsþjónusta samanstendur af 
fagfólki sem sér um rekstur g viðhald  öllum veitum á veitusviði rkuveitunnar.
 
Starfs- og ábyrgðarsvið:
lmennt viðhald  vatnskerfum 
rkuveitunnar  viðbrögð við bilunum  

ýmis endurnýjunarverk auk smærri 
nýlagnaverkefna  kerfum rkuveitunnar. 
Starfsmaður mun vinna jafnt á verkstæði 
g úti  lagnakerfum rkuveitunnar.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf  málmiðnaðargrein
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Haldgóð reynsla af rörasuðu æskileg
• eirapróf g vinnuvélaréttindi eru k stur
• ærni  mannlegum samskiptum
• etnaður  frumkvæði g sjálfstæði  

 vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

Pípulagningamaður í fráveitu

iðhaldsþjónusta veitusviðs rkuveitu Reykjav kur óskar eftir p pulagningamanni til starfa 
við fráveituker  á höfuðb rgarsvæðinu. iðhaldsþjónusta samanstendur af fagfólki sem 
sér um rekstur g viðhald  öllum veitum veitusviðs rkuveitunnar.
 
Starfs- og ábyrgðarsvið:
lmennt viðhald g eftirlit með 

fráveitukerfum rkuveitunnar  viðbrögð 
við bilunum g ýmis endurnýjunarverk. 
Starfsmaður mun vinna jafnt við 
fráveitulagnir sem g hreinsi   
g dælustöðvar.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Sveinspróf  p pulögnum eða sambærilegt
• Reynsla af lagningu fráveitulagna er k stur
• eirapróf g vinnuvélaréttindi eru k stur
• ærni  mannlegum samskiptum
• etnaður  frumkvæði g sjálfstæði  

 vinnubrögðum
• Starfsmaður þarf að geta gengið bakvaktir

Tvö störf hjá Veitum

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI
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á 240t rækjuveiðiskip sem  
vinnur aflann um borð.   

Upplýsingar gefur 
Einar í s.  892 2590

Stýrimaður óskast

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Starfið er unnið á móttökudeild 32A á geðsviði við 
Hringbraut auk annarra sérfræðistarfa í samráði við 
yfirlækni.

 » Auk klínískra starfa taka sérfræðilæknar virkan þátt í 
menntun læknanema og námslækna á deildinni og því er 
reynsla á því sviði æskileg.

Hæfnikröfur
 » Íslensk sérfræðiviðurkenning í geðlækningum.
 » Reynsla af meðferð einstaklinga með þrálátar og 
alvarlegar lyndisraskanir, geðrofssjúkdóma og 
persónuleikaraskanir æskileg.

 » Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum og 
teymisvinnu áskilin.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2013. 
 » Upplýsingar veitir Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir, netfang 
engilbs@landspitali.is, sími 543 1000.

 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, 
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum 
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi 
kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast, í tvíriti, Engilbert Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 
Geðlækningar 32A við Hringbraut. 

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist 
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við 
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir 
einnig á þeim.

 » Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. 
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags. 
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. 

Starf sérfræðilæknis í geðlækningum á móttökugeðdeild 
32A við geðsvið Landspítala við Hringbraut er laust til 
umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. 
nóvember 2013 eða eftir nánara samkomulagi. 

GEÐLÆKNINGAR 
Sérfræðilæknir 

Laus eru til umsóknar störf deildarlækna í starfsnámi 
á bráðasviði. Starfshlutfall er 100% eða eftir nánari 
samkomulagi. 

Störfin eru laus frá 1. desember 2013 og 1. janúar 2014 
eða eftir samkomulagi.  Störfin eru til 6, 12 eða 24 mánaða. 
Störf til tveggja ára eru ætlaðar þeim sem hyggja á sérnám 
í bráðalækningum. 

Bráðadeildin hefur viðurkenningu til að veita 
framhaldsmenntun í bráðalæknisfræði sem metin er til allt 
að tveggja ára af sérfræðinámi. 

Hlutverk bráðasviðs er að skapa umgjörð um 
bráðastarfsemina, tryggja örugga þjónustu við sjúklinga 
og hlúa að menntun og vísindastarfi. Starfsemi bráðasviðs 
hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og hafa ný 
verkefni verið hvatning til framfara og nýrra námstækifæra. 
Á bráðasviði starfar öflugt fagfólk.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í bráðalækningum með þátttöku í klínísku starfi
 » Þátttaka í framhaldsmenntun og vísindastarfi
 » Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema 

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2013. 
 » Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang 
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

BRÁÐASVIÐ
Deildarlæknar í starfsnámi

Erum við að leita að þér?
Olíubílstjóra í Vestmannaeyjum
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa hjá rekstrar- og fjármálsviði á starfsstöð okkar í Vestmannaeyjum.  Við 
leitum að dugmiklum einstaklingi til að sinna afgreiðslu á eldsneyti og öðrum vörum til viðskiptavina Skeljungs. Olíubílstjóri 
þarf að vera sveigjanlegur og tilbúinn til að sinna bakvöktum og tengdri útkallsvinnu til móts við aðra starfsmenn.

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kristinsson í síma 840 3050.

Umsóknum skal skilað fyrir 30. september 2013 inn  á heimasíðu Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð hér að neðan: 
http://www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir 

Hæfniskröfur:
• Meirapróf, full réttindi
• ADR próf kostur en ekki skilyrði
• Frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Tölvukunnátta

Starfssvið:
• Dreifing á eldsneyti, smurolíu og öðrum vörum
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum 
• Verkefni í olíubirgðastöð
• Móttaka olíubirgðaskipa
• Bakvaktir

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skurð- og þvagfæra-
lækningadeild 13G. Starfið er laust nú þegar. Unnið er í 
vaktavinnu og er starfshlutfall samkomulag.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi. Í boði er góð einstaklings-
aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og 
frábært starfsumhverfi sem býður upp á möguleika til að 
dýpka þekkingu.

Deildin þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri 
hluta meltingarvegar og þvagfærum.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber 
ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum  

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2013. 
 » Upplýsingar veitir Erla Dögg Ragnarsdóttir, deildarstjóri, 
netfang erladogg@landspitali.is, sími 824 5875.

SKURÐ- OG ÞVAGFÆRALÆKNINGADEILD

Hjúkrunarfræðingur
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Við breytum vilja í verk

Vegna aukinna umsvifa í Noregi og á Íslandi óskar ÍAV eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

Spennandi verkefni hjá ÍAV

ÍAV hf.| Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | sími 530 4200

www.iav.is

Verkstjóri jarðgangagerðar

Starfssvið:
Skipulagning jarðgangagraftar og vaktstjórn 
Dagleg stýring verkefna

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði
Réttindi til að starfa við jarðgangagerð er skilyrði
Góð enskukunnátta
Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Húsasmiðir

Óskað er eftir að ráða samhentan hóp húsasmiða í tímabundið verkefni á verkstað okkar í Holmestrand í Noregi. 

Bifvélavirki / Vélvirki

Óskað er eftir að ráða bifvélavirkja / vélvirkja til starfa á vélaverkstæði félagsins í Reykjanesbæ. Mikilvægt er að viðkomandi hafi reynslu af 
viðgerðum á stórum vinnuvélum.

Innkaupastjóri

Starfssvið:
Innkaup og vörustjórnun
Samningagerð og samskipti við birgja
Kostnaðareftirlit og reikningshald

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskipta- eða verkfræði
Reynsla og þekking af verktakamarkaðinum er mikill kostur
Góð enskukunnátta
Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Birgðastjóri

Starfssvið:
Umsjón og eftirlit með birgðastöðu
Utanumhald birgðalista
Móttaka vöru og reikninga frá birgjum

Hæfniskröfur:
Reynsla af sambærilegum störfum
Aukin ökuréttindi og vélaréttindi
Góð enskukunnátta
Gott vald á norðurlandamáli er kostur

Öryggiseftirlit

Starfssvið:
Umsjón með öryggismálum á verkstað
Þjálfun starfsmanna í öryggismálum
Gerð og eftirfylgni öryggisferla
Samskipti við öryggisfulltrúa verkkaupa

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af öryggiseftirliti á vinnusvæðum er nauðsynlegt
Góð enskukunnátta
Gott vald á norðurlandamáli er nauðsynlegt

Noregur - Stavanger

Noregur - Holmestrand

Ísland - Reykjanesbær

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki með 
starfsemi á Íslandi og í Noregi.

Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur 
um 240 starfsmanna. 

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
mannvirkjagerðar m.a. virkjana- og 
hafnarframkvæmdir, vega- og brúargerð, 
jarðganga- og jarðvinnuframkvæmdir auk 
alhliða byggingaframkvæmda.

Nánari upplýsingar vegna verkefna í Noregi veitir Dagmar Viðarsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 530 4200. 

Nánari upplýsingar vegna starfa bifvélavirkja veitir Þórmar Viggósson 
verkstæðisstjóri í síma 660 6225. 

Umsóknir óskast fylltar út á heimasvæði okkar www.iav.is - laus störf, 
fyrir 1. október næstkomandi.



Gluggaísetningar
Tésmiðahópur óskast í vinnu við gluggaísetningar.   
Fermetraverð í boði.
Umsóknir vinsamlegast sendist á nybygging@internet.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

 

ÓSKUM EFTIR  
SÖLUFULLTRÚA!

 
Reynsla mikilvæg, ekki skilyrði

Skemmtilegt starfsumhverfi á líflegum vinnustað
Góð og árangurstengd laun í boði

 
Upplýsingar veitir Knútur Bjarnason í síma 694-4217

 
Umsóknir sendist á knutur@trausti.is

Gogoyoko auglýsir eftir sölufulltrúa til að 
selja vörur fyrirtækisins. Umsókn með feril-
skrá skal senda á netfangið: 
jobs@gogoyoko.com.

Gogoyoko er tónlistar- og tæknifyrirtæki.

Í boði er: 
Starf hjá spennandi fyrirtæki.
Árangurstengd laun.
Skemmtilegur vinnustaður.
Fjölbreytt verkefni.

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum skilyrði.
Metnaður.
Skipulagshæfileikar.
Jákvæðni. 

VERKEFNA- OG SÖLUSTJÓRI
Viðkomandi þarf að halda utan um krefjandi en 
skemmtileg verkefni útgáfunnar. Taka þátt í þróun, skipu- 
lagi og framkvæmd. Vera góður sölumaður/-kona og 
taka þátt í uppbyggingu og þróun fyrirtækisins.  

Í boði náttúrunnar var stofnað 2010 og gefur út samnefnt tímarit 
sem kemur út þrisvar sinnum á ári. Innihaldið er grænt, sjálfbært 
og heilbrigt, með íslenska náttúru að leiðarljósi. Einnig gefur  
Í boði náttúrunnar út Krakkalakka – tímarit fyrir litla snillinga og 
ferðabæklingana HandPicked – Iceland. 

Í boði náttúrunnar

ERTU TIL? Fylltu þá út umsókn um starfið og látið 
ferilskrá fylgja með á www.ibn.is/atvinna.

ÚTGÁFA

Ps. Einnig er í boði 
starfsnám fyrir verðandi 
blaðamenn, grafíska 
hönnuði, ljósmyndara, 
ferðamálafræðinga, 
viðskiptafræðinga, 
vefhönnuði o.fl.

VIÐ BJÓÐUM:
Árangurstengdar tekjur.
Sveigjanleika í vinnutíma og vinnuhlutfalli.
Fallegt vinnuumhverfi í Heiðmörk.
Gefandi verkefni sem skipta máli.

  ÞÚ ÞARFT AÐ HAFA:
  Reynslu eða menntun við hæfi.
  Mikinn metnað og drifkraft.
  Hæfni í mannlegum samskiptum.
  Skipulagshæfileika og frumkvæði.
  Góða tölvufærni.
  Vera 30 ára eða eldri.
  Geta hafið störf strax.
  Áhuga á þeim lífstíl sem við stöndum fyrir. 
  

Í boði náttúrunnar
Elliðavatn
110 Reykjavík
861 5588
ibn@ibn.is
www.ibn.is 

Garðyrkjumaður í Garðaland

Verkefnin þín verða fyrst og fremst umsjón og ráðgjöf til 
viðskiptavina um gróður og garða, ásamt sölu og þjónustu 
á þessum vöruflokkum.   Einnig er garðyrkjumaður lykil-
maður í ráðgjöf um innkaup á gróðurvörum fyrir deildina og 
mun vinna náið með deildarstjóra að skipulagi innkaupa.

Hægri hönd Vörumóttökustjóra  
(Logistic Leader)

Verkefnin verða mörg og ólík, allt frá því að tæma gáma 
og taka á móti vörum, yfir í að sinna gæðaeftirliti með 
sendingum sem berast og að sjá til þess að unnið sé rétt 
og skipulega í vörumóttökunni. Þegar vörumóttökustjórinn 
er fráverandi, þá ert það þú sem berð ábyrgð á allri starf-
seminni í vörumóttökunni.

Þjónustufulltrúi á upplýsingaborð

Þjónustufulltrúinn er andlit okkar út á við, það fyrsta sem 
mætir viðskiptavinum okkar.  Hann sinnir ýmis konar upp-
lýsingagjöf til viðskiptavina, sem og margvíslegri annarri 
þjónustu.  Þjónustufulltrúinn hjálpar líka til við kassaaf-
greiðslu þegar annríki er.  Hann hefur ekki síst mikilvægu 
eftirlitshlutverki að gegna og þarf að taka á sig nokkra 
ábyrgð.

Frekari upplýsingar finna áhugasamir inn á heimasíðu 
okkar www.bauhaus.is, undir flipanum 
Um Bauhaus/Atvinna í Bauhaus.  

Þangað skal einnig beina umsóknum. 

Umsóknarfestur er til 4. október 2013

BAUHAUS er ein stærsta verslanakeðjan á byggingasviði í Evrópu og rekur yfir 220 verslanir í 15 Evrópulöndum. 
BAUHAUS er frumkvöðull að hugmyndafræðinni „allt undir einu þaki“.  Markmið BAUHAUS er að geta boðið 
viðskiptavinum sínum mikið vöruúrval, faglega ráðgjöf, góða þjónustu og gæðavörur á góðu verð á einum stað. 
BAUHAUS hefur verið starfrækt í rúm 50 ár og hefur fyrir löngu sannað tilveru sína með gríðarlegu vöruúrvali, 
gæðavöru, faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu.

Við leitum að öflugri viðbót við okkar frábæra hóp starfsmanna, í eftirfarandi stöður:

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Liðsmenn Íbúðalánasjóður Reykjavík 201309/050
Mannauðsstjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201309/049
Deildarlæknar í starfsnámi LSH, bráðalækningar Reykjavík 201309/048
Hjúkrunarfræðingar LSH, sjúkrahótel Reykjavík 201309/047
Sérfræðilæknir í geðlækningum LSH, móttökugeðdeild 32A Reykjavík 201309/046
Hjúkrunarfræðingur LSH, skurð- og þvagfæralækn.d. Reykjavík 201309/045
Starfsmaður í dægradvöl Hjúkrunarheimilið Sólvangur Hafnarfjörður 201309/044
Aðjunktar HÍ, íslensku- og menningardeild Reykjavík 201309/043
Lektor í viðskiptafræði HÍ, viðskiptafræðideild Reykjavík 201309/042
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201309/041
Umsjónarmaður fasteignar Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201309/040
Bókasafns- og upplýsingafræðingur Lbs - Háskólabókasafn Reykjavík 201309/039
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201309/038
Barnalæknir Heilsugæslan, Þroska- og h.stöð Reykjavík 201309/028
Framkvæmdastjóri Safnaráð Reykjavík 201309/037
Skjalastjóri Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201309/036
Aðalvarðstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201309/035
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Hvolsvelli Hvolsvöllur 201309/034
Fjármálastjóri Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201309/033
Heimilislæknar Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Húsavík 201309/032

Bifvélavirki 

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn                         

og eða sambærileg reynsla. 
• Gilt bílpróf skilyrði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
• Góð íslensku- og enskukunnáttu

Skelltu þér á brimborg.is og sæktu um. 
Viðkomandi þar að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann R. Ívarsson, 
í síma 515 7072.

                            Umsóknarfrestur er til 30. september 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

óskast til starfa á Volvo vörubílaverkstæði Brimborgar

• Bilanagreining á vörubifreiðum og vélum
• Viðgerðir á vörubifreiðum og vélum



Við óskum eftir að ráða vanan krana-
mann til starfa á höfuðborgarsvæðinu. 
Gerð er krafa um góða samskiptahæfileika, mikla reynslu 
af kranastörfum og einstaklingurinn þarf að vera íslensku- 
mælandi. Umsóknir berist á svenni@verktaki.is 
eða í síma 660 2405, Svenni.

Óskað er eftir starfskrafti  
í 85% vaktavinnu. 

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 skilyrði. 
 
Umsóknarfrestur er til  27. September 
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu   
asdisjenna@simnet.is 
 
 
Upplýsingar gefur  
Elsa í síma 776-2272  

Ásta Sól ehf.

Senda skal umsóknir á eythor@sushisamba.is

Búseta
Ás styrktarfélag

Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi óskast til starfa á heimili  
á Kleppsvegi í 55% starf. Um er að ræða vinnutíma frá  
kl. 14.00 á daginn og kvöld- og helgarvaktir. Umsækjendur 
þurfa að vera 22 ára eða eldri. Staðan er laus nú þegar  
eða eftir nánara samkomulagi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið  
í því að aðstoða og styðja fólk í daglegu lífi. 

Upplýsingar veitir Soffía Erlendsdóttir í síma 897-2591 
kl. 9.00-16.00 eða í síma 414-0500 kl. 9.30-14.00 á virkum 
dögum. Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má  
finna á heimasíðu þess: www.styrktarfelag.is, 
 
einnig má skila umsóknum á  
netfangið soffia@styrktarfelag.is

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Íslendingur búsettur í Danmörku býður upp á samstarf. 
Markaðsmál,kynningarmál og fleira sem gæti hentað  

t.d. í ferðamennsku og útflutningi. 
Danska og enska sem viðskiptamál.  

Er opinn fyrir öllum góðum hugmyndum.  

Viltu í samstarf?

Vinsamlega sendu svar til á 
 box@frett.is merkt ,,Samstarf-2109“

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn auglýsir laust 100% starf  
í faghópnum íslensk skráning og bókfræðistjórn. 

Faghópurinn annast skráningu, lyklun og flokkun íslensks safnkosts, viðhald nafnmyndaskrár  
og sér um íslenska útgáfuskrá. 

 
 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 

Upplýsingar um starfið vei r Ragna Steinarsdó r, sviðsstjóri aðfanga- og skráningarsviðs, ragnas@landsbokasafn.is, s. 525-5703. 
Umsóknir merktar ,,Skráning” sendist l Eddu G. Björgvinsdó ur, starfsmannastjóra, edda@landsbokasafn.is, s. 525-5698. 
Umsóknarfrestur er l og með 6. október 2013.  
 
Við ráðningar er tekið mið af jafnré sáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Þekkingarveita í allra þágu  

Landsbók

Faghópurinn annast s

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Menntunar- og hæfniskröfur 
BA eða MLIS-próf í bókasafns– og upplýsingafræði 
Skráningarleyfi í Gegni er kostur 
Þekking og áhugi á tónlist er kostur 
Nákvæm vinnubrögð 
Góð tölvukunná a 

Helstu verkefni 
Skráning, lyklun og flokkun 
Vinna við efnisorð 
Vinna við nafnmyndastjórnun 
Þá taka í átaks– og þróunarverkefnum með 
öðrum söfnum og Landskerfi bókasafna 

 



| ATVINNA | 

•  Starfshlutfall 100% 
•  Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi    
   fjármálaráðherra og viðkomandi  
   stéttarfélags.

Ráðið verður í stöðuna sem fyrst.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 
menntun og fyrri störf skulu hafa borist 
Guðbjörgu Aðalbergsdóttur skólameistara í 
netfangið gudbjorg@fmos.is eða 
Guðrúnu Guðjónsdóttur  
aðstoðarskólameistara í netfangið  
gudrun@fmos.is. Einnig er hægt að senda 
umsóknir í pósti: Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ, Brúarlandi, 270 Mosfellsbær.
 

 
 
 
Umsóknir þurfa ekki að vera á sérstökum 
eyðublöðum. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 
 
Nánari upplýsingar veitir skólameistari í 
netfanginu gudbjorg@fmos.is eða í síma 
864-9729 og aðstoðarskólameistari í  
netfanginu gudrun@fmos.is eða í síma 
845-8829. Á vef skólans: www.fmos.is má 
einnig finna ýmsar upplýsingar um skólann.

Skólameistari

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ hóf 
starfsemi 2009 í bráðabirgðahús-
næði, en flytur nú í lok árs 2013 í nýtt 
4000 m2 skólahúsnæði. Nú eru um 
260 nemendur og 25 starfsmenn í  
skólanum. Gert er ráð fyrir að eftir 2-3 ár 
verði nemendur um 500 og starfsmenn  
um 50. Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 
kennir sig við auðlindir og umhverfi í 
víðum skilningi og leggur áherslu á að 
vera í góðum tengslum við umhverfi sitt, 
bæði hvað varðar listir og menningu, 
íþróttir og lýðheilsu og annað það sem 
einkennir mannlíf í Mosfellsbæ. Skólinn 
er framhaldsskóli með áfangasniði þar 
sem í boði eru stúdentsbrautir, styttri 
starfsnámsbrautir, almenn námsbraut 
og sérnámsbraut. Helstu áherslupunktar 
í kennsluháttum skólans eru fjölbreyttar 
verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og 
áhersla á leiðsagnarmat. 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ auglýsir 
eftir umsjónarmanni fasteignar
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ auglýsir eftir umsjónarmanni fasteignar. Í starfinu felast 
mjög fjölbreytt verkefni; umsjón með húsinu og allt sem því fylgir, s.s. ýmis hússtjórnar-
kerfi, þjónusta við nemendur og starfsmenn, uppröðun og tilfærsla húsgagna, umsjón með 
ræstingum, smáviðgerðir, innkaup og sendiferðir. Einnig að vera tengiliður við kerfisstjóra 
skólans og annað sem til fellur í samstarfi við stjórnendur.

Leitað er að starfsmanni með menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfinu. Hann þarf að 
vera vel tölvufær, hafa mikla færni í samskiptum, hafa frumkvæði og vera sjálfstæður  
í vinnubrögðum. 

Umsóknir þurfa að berast 
 í síðasta lagi 7. október.

Starfskona óskast í verslun
Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf eftir samkomulagi, 
við afgreiðslu í kvenfataverslun. 

Viðkomandi þarf að vera áreiðanleg, reyklaus og 22 ára eða 
eldri. Umsóknir, ferilskrá með mynd, sendist á netfangið:  
parisartizkan@vortex.is 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Tjaldmiðstöð í Laugardal – Stækkun 2013, 

 útboð nr. 13098.

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

kopavogur.is

RAMMASAMNINGS 
ÚTBOÐ

GGSNGG

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum 
í vetrarþjónustu á gangstéttum og stígum. 
 
Í verkinu felst snómokstur og hálkuvörn á gangstéttum 
og stígum í vesturbæ Kópavogs og hluta af austurbæ.

Magntölur:
Gangstéttar : 20 km
Gangstígar  : 16 km

Útboðsgögn verða seld á kr. 5000- í þjónustuveri  
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með þriðjudegi-
num 24. september nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn  
8. október 2013 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð  
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta. 

 

Skóla- og frístundasvið

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki til starfa 
á frístundaheimilið Frostheima. Frostheimar er frístundaheimili fyrir 
börn í 3. og 4. bekk úr Melaskóla, Grandaskóla og Vesturbæjarskóla.

Um er að ræða stöður frístundaráðgjafa og 
frístundaleiðbeinanda. 

Frístundamiðstöðin Kringlumýri óskar eftir fólki til starfa við 
frístundaþjónustu nemenda í Klettaskóla. Í frístund er boðið upp á 
fjölbreytt tómstundastarf fyrir 6 – 16 ára börn og unglinga þegar 
hefðbundnum skóladegi lýkur. 

 Um er að ræða eftirfarandi starfsstaði:
 Frístundaheimilið Gulahlíð fyrir 6 – 9 ára
 Frístundaklúbburinn Garður fyrir 10 – 12 ára
 Félagsmiðstöðin Askja fyrir 13 – 16 ára

FRÍSTUNDAHEIMILI   VILTU MÓTA 
 FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?
Við leitum að fólki á öllum aldri 
   af báðum kynjum, með margs 
      konar menntun og reynslu.

Sjúkraþjálfari
Laus er til umsóknar 100 % staða sjúkraþjálfara  
til að starfa með hópi fagfólks sem myndar öflugt 
lungnateymi á Reykjalundi.  Viðkomandi mun sinna 
hluta af starfi sínu á miðlægri sólarhringsdeild 
 
Hæfniskröfur eru: 

- Íslenskt starfsleyfi.
- Góð og almenn færni í mannlegum samskiptum  
   og samvinnu.

 
Auk þess er æskilegt að umsækjandi hafi reynslu  
af lungnasjúkraþjálfun og teymisvinnu.

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi SSÞ  
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings SSÞ og  
Reykjalundar.
 
Skriflegum umsóknum ásamt menntunar- og starfsferilsskrá 
skal skila fyrir 6.október 2013 til Sigrúnar Benediktsdóttur, 
forstöðusjúkraþjálfa, sem einnig gefur upplýsingar  
um starfið í síma 585 2160 eða í gegnum netfangið  
sigrunben@reykjalundur.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í nóvember eða eftir 
nánara samkomulagi.

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun 
og heildræna sýn. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is
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Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala auglýsir lausa til umsókna 
tvo þriggja ára styrki til doktorsnáms við Háskóla Íslands tengda 
Rannsóknarstofu Landspítala og Háskóla Íslands í Öldrunar-
fræðum (RHLÖ). 

Styrkirnir einskorðast við doktorsnema og leiðbeinendur 
við Háskóla Íslands og úrvinnslu gagna Öldrunarrannsóknar 
Hjartaverndar (AGES-RS I og II) og gögn sem tengja mætti 
þeirri rannsókn. Doktorsneminn fær starfsaðstöðu við RHLÖ að 
Ægisgötu 26 og skal vinna rannsóknina þar. Auk styrksins, sem 
nemur 265.000 krónum á mánuði í 3 ár, veitir rannsóknarstofan 
sérstakan stuðning við tölfræðilega úrvinnslu. 

AGES RS rannsókninni hefur verið lýst í greininni: 
Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study: multi-
disciplinary applied phenomics. Harris TB, Launer LJ, Eiriksdottir 
G, Kjartansson O, Jonsson PV, Sigurdsson G, Thorgeirsson G, 
Aspelund T, Garcia ME, Cotch MF, Hoffman HJ, Gudnason V. Am J 
Epidemiol 2007;165(9):1076-87.

Doktorsnemi og leiðbeinandi geta komið frá hvaða námsbraut sem 
er innan Háskóla Íslands. Doktorsneminn þarf að leggja áætlun 
um doktorsnám sem samþykkt hefur verið af rannsóknarnefnd 
öldrunarrannsóknar Hjartaverndar og viðkomandi Háskóladeild.  

Leibeinendur doktorsnema við Háskóla Íslands geta sótt um styrk 
fyrir doktorsnemaverkefni, með því fororði að doktorsnemi við 
Háskóla Íslands taki við verkefninu innan sex mánaða frá veitingu 
styrks. 

Sjálfseignarstofnun St. Jósefsspítala hefur hug á að efla doktorsnám 
á sviði öldrunarfræða með ofangreindum hætti með árlegum 
styrkveitingum. Með þessum hætti er vonast eftir því að lifandi 
samfélag myndist um öldrunarrannsóknir þar sem doktorsnemar 
geta haft stuðning hver af öðrum auk góðrar starfsaðstöðu. 

Umsóknir verða metnar af sjálfstæðri vísindanefnd á vegum 
Vísinda-, Mennta- og Nýsköpunarsviðs Landspítala á samkeppnis- 
grunni. Ef fullnægjandi umsóknir fást verða styrkir veittir 
á vísindafundi Landspítalans sem haldinn er í apríl 2013. 
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2014. Frekari upplýsingar 
veitir Pálmi V. Jónsson, prófessor, formaður stjórnar Sjálfseignar-
stofnunar St. Jósefsspítala, sími 5439410, netfang: palmivj@
landspitali.is og skal rannsóknaráætlun send til hans.

Styrkir til doktorsnema við  
Háskóla Íslands

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum 
í viðbyggingu við Hörðuvallaskóla. 
 
Í verkinu felst að byggja og fullklára tveggja hæða 
viðbyggingu við suðurálmu Hörðuvallaskóla

Magntölur:
Flatarmál stækkunar: 550 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 10. ágúst 2014.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5000- í þjónustuveri  
Kópavogs, Fannborg 2, l hæð, frá og með  
mánudeginum 23. september nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn  
8. október 2013 fyrir  kl. 14:00 og verða þau þá opnuð  
í viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Fasteignasalan Hraunhamar kynnir glæsilegt vel staðsett ein-
býlishús á frábærum útsýnisstað í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er 
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á tveimur hæðum, þarf  af bílskúr 
40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað útsýni er úr húsinu að 
Bessastöðum , Snæfellsjökli og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. 
Eign í sérflokki. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, setustofu, 
stofu, borðstofu, gang, herbergi, vinnuherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, geymslu og bílskúr. Á neðri hæð er hol, fjölskyldurými, 
tvö stór herbergi, baðherbergi, gangur, geymsla, andyri og ca 100 
fermetra rými. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Verð 128 millj. 
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott fjölskylduvænt 179,4 
fermetra einbýli á tveimur hæðum ásamt sérstæðum steyptum 
bílskúr. Húsið mjög fjölskylduvænt með 5 svefnherbergjum og er 
vel staðsett við Bæjargil 111 í Garðabæ. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur afgirtur garður. Sérstæður stór bílskúr.  
Verð 58,9 millj. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi gsm 8960058.

Hraunás  - Garðabær - Glæsilegt einbýli 

Bæjargil - Garðabær -  Fallegt einbýli 

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða glæsilega 80 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
afgirtri timburverönd í suður. Fallegar innréttingar. Parket. Inn af holinu 
er gluggalaust vinnuherbergi. Þvottahús í íbúðinni. Sérinngangur.  
Flott eign á frábærum stað. Verð 29,9 millj.
Gerið svo vel að líta við. Þóra og Júlíus taka vel á móti ykkur. 

Arnarás 5 – Garðabæ
Opið hús sunnud. 22. sept. á milli kl 16 og 17.

OPIÐ HÚS

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

  Verð:  52,3 millj.

Íbúðarhúsnæðí 109,8 fm

Hesthús 154,8 fm

3 x 2ja hesta stíur, þjálfunaraðstaða 

og gerði.

4 ha. eignarland, möguleiki á stækkun

Glæsilegt útsýni, fjallasýn

Nálægð við borgina. 

Sandslundur 
við Meðalfellsvatn

Allar nánari upplýsingar gefur 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 893-1485
heimir@miklaborg.is

Auglýsing 
– boð um samstarf

Með breytingu á lögum nr 116/2006 þann 25. júní 2013 
samþykkti Alþingi að Byggðastofnun skuli næstu fimm 
fiskveiðiár hafa til ráðstöfunar aflaheimildir sem nema 1.800 
þorskígildislestum til að styðja byggðarlög í alvarlegum og 
bráðum vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi.  

Byggðastofnun hefur mótað eftirfarandi viðmið um úthlutun 
veiðiheimilda samkvæmt þessari heimild.

Meginmarkmið verkefnisins er að auka byggðafestu í þeim 
sjávarbyggðum sem: 
• standa frammi fyrir alvarlegum og bráðum vanda vegna   
 skorts á aflaheimildum eða óstöðugleika í sjávarútvegi, 
• eru háðastar sjávarútvegi og eiga minnsta möguleika á   
 annarri atvinnuuppbyggingu,
• eru fámennar, fjarri stærri byggðakjörnum og utan fjöl  
 breyttra vinnusóknarsvæða.

Í því skyni er stefnt að uppbyggingu í sjávarútvegi sem: 
• skapar eða viðheldur sem flestum heilsársstörfum fyrir   
 bæði konur og karla við veiðar, vinnslu og afleiddastarf  
 semi í viðkomandi sjávarbyggðum,
• stuðlar að sem öflugastri starfsemi í sjávarútvegi til lengri   
 tíma og dregur sem mest úr óvissu um framtíð sjávar   
 byggðanna.

Stjórn Byggðastofnunar hefur á grundvelli greiningar á stöðu 
einstakra byggðarlaga ákveðið að auglýsa eftir samstarfs-
aðilum um nýtingu viðbótaraflaheimilda til að stuðla að 
meginmarkmiðum verkefnisins í eftirtöldum sjávarbyggðum 
sem falla að ofangreindum viðmiðum;
Breiðdalsvík í Breiðdalshreppi, Drangsnes í Kaldrananes-
hreppi, Flateyri í Ísafjarðarbæ, Raufarhöfn í Norðurþingi, 
Suðureyri í Ísafjarðarbæ og Tálknafjörður í Tálknafjarðar-
hreppi.

Endanlegt val á 4-6 byggðum og samstarfsaðilum mun  
byggja á eftirfarandi þáttum:
• Trúverðugum áformum um útgerð, vinnslu sjávarafurða   
 eða aðra starfsemi. 
• Fjölda heilsársstarfa fyrir karla og konur.
• Sem bestri nýtingu þeirra veiðiheimilda sem fyrir eru í  
 byggðarlaginu.
• Öflugri starfsemi til lengra tíma sem dregur sem mest úr   
 óvissu um framtíðina.
• Jákvæðum áhrifum á önnur fyrirtæki og samfélagið.
• Traustri rekstrarsögu forsvarsmanna umsækjanda.

Umsóknareyðublað, reglugerð um úthlutun og nýtingu 
veiðiheimilda ásamt nánari upplýsingum er að finna á vef 
Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is. 

Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið  
byggdastofnun@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 mánudaginn  
7. október næst komandi. 

Nánari upplýsingar veita Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri  
og Sigurður Árnason starfsmaður þróunarsviðs. 

Ártorg 1, 550 Sauðárkrókur

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Hvannhólmi 6 - 200 Kópavogur

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22 SEPT.MILLI KL : 15-16. 
Glæsilegt mikið endurnýjað 216fm 8 herb. einbýlishús 
ásamt 45,3fm innbyggðs bílskúrs, samtals  :261,3fm. 
Eignin skiptist í : 6 herb, 2 stofur og 2 böð. Vel stað-
sett hús í lítilli botnlangagötu. V-55,9millj. 
Helgi Jónsson sölumaður verður á staðnum í dag 
milli kl : 15-16.

OPIÐ HÚS
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Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

661 7788 510 7900
Kær kveðja, Benedikt Ólafsson

VANTAR ÞIG 
EÐA ÞÍNA 

SÖLUFULLTRÚA 
FASTEIGNA? 

EKKI HIKA VIÐ AÐ HAFA SAMBAND

ÞÁ HEF ÉG 
HEILINDI, 
DUGNAÐ 
OG ÁRANGUR 
AÐ LEIÐARLJÓSI. 
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2ja – 3ra herbergja
2ja herbergja íbúð ímeð 100% yfirtöku
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

2ja herbergja íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi 
í Smárum eða Lindum í Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

2ja  herbergja íbúð á Háaleitisbraut eða 
nágrenni. Rúmur afhendingartími 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

2ja herb íbúð í Fossvogi
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

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

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

olafur@miklaborg.is

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

halldor@miklaborg.is 

2-3 herbergja íbúð við Háaleitisbraut eða 
Safamýri. Kostur ef að eignin afhendist 
fljótlega. 
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  
jorunn@miklaborg.is

3ja – 4ra herbergja
3ja herbergja íbúð í barnvænu hverfi.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

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

heimir@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Salahverfi fyrir 
viðskiptavin sem missti af einni slíkri sem 
ég var að selja. Kostur ef það er útsýni og 
íbúðin ofarlega í húsinu.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Árskóga. Kostur ef 
bílskýli fylgir með
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

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

olafur@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð fyrir konu sem er búin 
að selja og á að afhenda í nóvember. 
Norðlingaholt eða sunnan megin í Grafarholti 
er óska staðsetning. Hámarksverð ker 24,0 
milljónir.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð við Hvassaleiti VR 
blokkin.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

3ja herbergja íbúð í Grafarvogi eða Gafarholti
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

3-4 herbergja íbúð með miklu áhvílandi í 
hverfum 104-105 og 108 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð með góðum stofum 
miðsvæðis í Reykjavík, Kópavogi og 
Garðabæ. Kostur ef bílskúr fylgir. Um 
ákveðinn kaupanda er að ræða sem hefur 
þegar selt sína eign.
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Sjálandinu 
Garðabæ.  Rúmur afhendingartími.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

3ja - 4ra herbergja íbúð við  Furugrund eða 
nágrenni
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð í Heimum, Mýrum 
eða Háaleitisbraut
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

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

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

jorunn@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð í Grafarholti- 
Grafarvogi fyrir ákveðinn kaupanda
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

3-4ra herbergja íbúð á svæðinu milli 
Réttarholtsvegar - Grensásvegar  og 
Sogavegar - Bústaðarvegar
-Nánari upplýsingar gefur Lára s: 841-2333 eða lara@miklaborg.is

3ja-4ra herbergja íbúð við Sóleyjarima, 
helst á 4.hæð eða ofar.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra – 5 herbergja
4ra herbergja íbúð við Furugrund
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð í Kóra eða Hvarfahverfi 
Kópavogi.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Við leitum að ...
www.miklaborg.is  
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569 7000
Við erum við símann

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Lára Björg Björnsdóttir 
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

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

jorunn@miklaborg.is

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

olafur@miklaborg.is

Rað-, par- eða einbýlishús í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi.  Rúmur 
afhendingartími í boði
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

einbýli á höfuðborgarsvæðinu með minnst 
5 herbergjum á verðbilinu 40-50 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

einbýli í eldri hverfum Kópavogs bein kaup 
eða skipti á ódýrari eign í Lækjarsmára 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

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

Óskum eftir einbýlishúsi í Fossvogi helst á 
einni hæð. Staðgreiðsla í boði.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

einbýlishús á svæði 108 allt að 70 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

raðhús eða  parhús í Seljahverfi
aukaíbúð væri kostur
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Sérbýli í Kleifarseli eða Kambaseli.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með stórum 
bílskúr, hámark 48 milljonir.
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýli eða sérbýli með garði í Gerðum/
Háaleiti.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

Litlu sérbýli í Garðabæ c.a 150-200 fm 
hámark 60 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

Einbýlis- eða raðhús í Lindum.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  
jorunn@miklaborg.is 

4ra herbergja íbúð við Safamýri eða 
Álftamýri má kosta 37-45 milljónir
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

4ra herbergja með bílskúr í Staðarhverfinu í 
Grafarvogi. Jarðhæð væri kostur. 
-Nánari upplýsingar gefur Davíð í síma 697-3080 eða  

david@miklaborg.is

4ra herbergja íbúð Kópavogi (200) verð allt 
að 25 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

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

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

olafur@miklaborg.is

Hæð í hlíðunum, þurfa að vera 
4.svefnherbergi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Sérbýli 
sérbýli á höfuðborgarsvæðinu með 2 
íbúðum í skiptum fyrir nýlegt raðhús í 
Reykjanesbæ. Verðhugmynd allt að 75 
milljónir og milligjöf allt að 40 milljónir 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Par eða raðhúsi í Salahverfinu í Kópavogi.  
Rúmur afhendingartími í boði
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

Einbýlishúsi í Salahverfi bein sala eða með 
gott tvílyft parhús uppí
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

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

jorunn@miklaborg.is

Einbýlishús í Grafarvogi eða Grafarholti að 
stærð 180-190 fm.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Einbýlis- eða raðhús í Garðabæ, kostur ef 
eignin er ekki stærri en 200 fm.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Annað 
Þjónustuíbúð fyrir aldraða við Dalbraut.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Óskum eftir atvinnuhúsnæðis fasteignum 
með leigusamningum. Stærð allt að 5 
milljarðar.
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

litlum eignum í lélgu ástandi og þarfnast 
yfirhalningar.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

eign í Sóleyjarrima, blokk fyrir 50 ára og 
eldri.
-Nánari upplýsingar gefur Helga: s: 899-2907 eða  

helga@miklaborg.is

atvinnuhúsnæði á jarðhæð fyrir heildsölu 
á svæði 108 að stærð 200-800 fm góðar 
greiðslur 
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Atvinnuhúsnæði í Reykjavík með minnst 
7 metra lofthæð 750-1000 fm. Má vera 
óinnréttað
-Nánari upplýsingar gefur Svan s: 697-9300 eða svan@miklaborg.is

Óska  góðri  íbúð við Lækjarsmára 2,4,6 
eða 8 í Kópavogi. Rúmur afhendingrtími
-Nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 eða atli@miklaborg.is

hæð við Safamýri fyrir hjón sem eru búin að 
selja.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is

Þjónustuíbúð við Hæðargarð, helst ofarlega 
í húsi.
-Nánari upplýsingar gefur Jórunn: s: 845-8958 eða  

jorunn@miklaborg.is
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Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Sléttahraun 18, Hafnarfirði.
Opið hús sunnudaginn 22. sept. milli kl. 16:30-17:30
Sýnum húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarfirði  
alls 287 fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað.  
Húsið getur verið laust fljótlega.

Sefgarðar 10, Seltjarnarnesi
Opið hús sunnudaginn 22. sept. milli kl. 15.00-16.00.
Sýnum húseignina nr. 10 við Sefgarða á Seltjarnarnesi  
alls 408 fermetrar að stærð. Glæsileg staðsetning, frábært útsýni.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SOGAVEGUR 162 – RÚMLEGA FOKHELT.
OPIÐ HÚS MÁNUDAG 23. SEPT. KL. 17:30 – 18:00

Verulega vel skipulagt 130,5 fm. parhús þar sem enginn  
fermetri fer til spillis.  3 svefnherbergi og baðherbergi á 
báðum hæðum.  Afhending við kaupsaming.  Flott  
útsýni á Esjuna.  V. 34,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Undirhlíð 3, Akureyri

Glæsileg íbúð á 6 hæð. 116,9 fm.
Íbúðin er flísalögð og með eikarinnréttingum.
Bílastæði í bílageymslu sér geymsla og gler lokun á svölum

Íbúðin er laus. Verð 33,600,000 kr. Uppl. gefur Vilhelm s: 461 2010
Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Glæsileg eign við Kópavogstún 6, með tveimur bílastæðum. Eignin 
er stórglæsileg endaíbúð á 2. hæð með tvennum svölum. Húsið 
er byggt 2008. Stærð er 164,2 fm og auk þess fylgja eigninni tvö 
samliggjandi stæði góðu bílastæðahúsi. Lyfta er í húsinu. Húsið 
er allt álklætt að utan og er viðhaldslítið. Engin íbúð liggur að 
íbúðinni. Stórar vestursvalir með fallegu sjávarútsýni. Einnig eru 
austursvalir út frá herbergjum. Innbyggð lýsing í loftum. Gólfhiti 
í forstofu og baðherbergi. Sér þvottahús innaf baðherbergi. Gott 
skipulag og rúmgóð herbergi. Íbúðin er laus fljótlega.  Frábær 
eign á eftirsóttum stað í Vesturbæ Kópavogs. Byggingaraðili K.S. 
verktakar. Sölumaður verður á staðnum – bjalla 205. 

Gott raðhús á þremur hæðum með aukaíbúð og innbyggðum bíl-
skúr, efsta röðin við Rofabæ.  Séríbúð á jarðhæðinni. Innbyggður 
bílskúr á miðhæðinni. Stofur með arni á miðhæðinni. Glæsilegt 
nýlegt eldhús. Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús á 
efstu hæðinni. Húsið er í góðu ástandi. Frábær staðsetning.  
Stutt er í alla þjónustu, skóla, sundlaug, verslanir, heilsugæslu  
og afþreyingu. Elliðarárdalurinn steinsnar frá húsinu.  
Auðveldur rekstur á húsinu með útleigu á aukaíbúðinni.  
Sölumaður verður á staðnum.

KÓPAVOGSTÚN 6, KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 15:00-16:00 

MELBÆR 5, REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN KL. 15:00-16:00 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vandað 141,4 fm. raðhús á þremur pöllum með 25,3 fm. innb. bílskúr á mjög góðum stað í 
Garðabænum.  Allar innréttingar eru úr ljósum viði og eikarparket er á gólfum. Rúmgóð og 
björt stofa með mikilli lofthæð. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Svalir meðfram húsinu endilöngu 
til norðurs og er útgengt á þær úr báðum svefnherbergjum efri hæðar. Útgengi er úr stofu og 
eldhúsi á skjólgóða og afgirta verönd til suðurs. Hellulögð innkeyrsla

Birkiás – Garðabæ

Verð 49,5 millj

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Þorragata 5
101 Reykjavík
Einstök eign á efstu hæð

Stærð: 127 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1994

Fasteignamat: 32.250.000
Bílskúr: Já

Verð: Tilboð óskast
RE/MAX Alpha kynnir: Falleg íbúð á efstu hæð við Þorragötu 5 í Reykjavík ásamt bílskúr. Opin og björt
stofa með útgengi á rúmgóðar svalir þar sem útsýnið er stórbrotið. Marmari og parket á gólfum. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar. Frá Þorragötu 5 er innangengt í Þorrasel sem er þjónustumiðstöð
Vesturbæjar.
Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson í síma 897 1533 eða david@remax.is

Alpha

Davíð Ólafsson
Lögg. fasteignasali

david@remax.is

Frábært útsýni til sjávar

897 1533

Fallegt endaraðhús á einni hæð. Húsið er  187 fm en þar af er 
bílskúr sem er 26,9 fm. 4 svefnherberbergi með fataskápum, 
stofu, sjónvarpshol, baðherbergi, bílskúr og fl. Gólfefni eru 
parket og flísar. Húsið þarfnast smá lokafrágangs að innan. 
Lóð að mestu frágengin. V.35,9 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur 
sölumaður í síma 698-2603 

Kvistavellir 49 Hafnarfirði

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:00 til 14:30.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

  Verð:  39,9 millj.

Mikið endurnýjuð eign að innan sem utan

Sérsmíðaðar innréttingar 

Góð stofurými með fallegum arni

Glæsilegt eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Gott baðherbergi og gestasnyrting

Glæsileg lóð

Tvöfaldur bílskúr

OPIÐ HÚS
Sunnudag 22. sept. 16:00 - 16:30

Einbýlishús  
í algjörum sérflokki

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

39 9 m
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