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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 24. nóvember 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Capacent 
Ráðninga, www.capacent.is.

Umsókn um starf 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 Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

FLOTASTJÓRI   
Flotastjóri sér um að skipuleggja og stýra akstri félagsins með 
lágmarkskostnað og hámarksnýtingu flutningatækja að leiðarljósi. 
Flotastjóri sinnir stöðugu mati á flutningsgetu og bestun ferla 
auk þess að bera ábyrgð á þjónustustigi deildarinnar í samræmi 
við þjónustustaðla fyrirtækisins. Flotastjóri ber ábyrgð á virku 
kostnaðareftirliti einingarinnar, samningum og samskiptum við 
verktaka sem og við aðrar einingar Landflutninga og Samskipa.      
 
Menntun
•   Háskólapróf í verkfræði/vörustjórnun eða önnur
  háskólamenntun sem nýtist í starfið
 
Hæfnikröfur
•   Starfsreynsla við vörustjórnun eða flotastýringu 
• Reynsla við bestun ferla 
• Reynsla af rekstri og rekstrareftirliti  
• Marktæk stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni
• Góð almenn tölvuþekking, færni í vinnu við Excel
• Framúrskarandi samskiptahæfni

SKIPAEFTIRLITSMAÐUR
Skipaeftirlitsmaður ber ábyrgð ásamt forstöðumanni á viðhaldi 
og rekstrarkostnaði skipa félagsins: Arnarfells, Helgafells, 
Samskip Akrafells og ferjunnar Sæfara.  Skipaeftirlitsmaður 
sinnir stöðugu eftirliti með viðhalds- og rekstrarkostnaði 
skipanna, fylgir eftir öryggis- og gæðastjórnun um borð og 
undirbýr skipin undir viðhald eða viðgerðir.  Skipaeftirlitsmaður 
sinnir ásamt forstöðumanni kostnaðareftirliti með skipa-
rekstrinum í heild sinni, samningum við birgja og áætlanagerð 
fyrir skiparekstur.

Menntun
•   Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði eða önnur 
 tæknimenntun sem nýtist í starfið
 
Hæfnikröfur
•   Reynsla af viðhaldi skipa og skipaeftirliti æskileg
• Hæfileiki til þess að vinna sjálfstætt og í hópi
• Frumkvæði og metnaður til þess að ná árangri
• Tungumála- og tölvukunnátta nauðsynleg
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Framúrskarandi  samskiptahæfni

Vertu með í 
kröftugu liði 
Samskipa



Sérfræðingur í fjárfestingum

Menntunar- og hæfniskröfur:

Starfssvið:

• BS próf í viðskipta-, hag- eða verkfræði
• Msc í fjárfestingastjórnun eða fjármálum fyrirtækja
 er æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Brennandi áhugi á fjármálum

Fjárfestingastarfsemi er önnur af grunnstoðum VÍS ásamt vátrygginga- 
starfsemi. VÍS stefnir að því að skila traustri langtímaávöxtun í samræmi 
við fjárfestingastefnu félagsins. VÍS er stærsta vátryggingafélag landsins 
og stór fagfjárfestir. 
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VÍS leitar að sérfræðingi í fjárfestingum.  Starfið er fjölbreytt og krefjandi  
og felst í að stýra fjárfestingaeignum félagsins.  Viðkomandi heyrir undir 
forstöðumann fjárfestinga og kemur að mótun fjárfestingastefnu, greinir 
fjárfestingakosti og annast kaup og sölu fjármálagerninga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að 
sækja um starfið. 

 

• Kaup og sala verðbréfa
• Greining fjárfestingakosta
• Lausafjárstýring á handbæru fé félagsins
• Skýrslugjöf til yfirstjórnar og eftirlitsaðila

Nánari upplýsingar veita Agla Sigr. Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) og Erik Christianson Chaillot (erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 24. nóv. nk. og skulu umsækjendur sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

VÍS er framsækið þjónustufyrirtæki með 40 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og
viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfs-
umhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS felur starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.
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Vélstjóri - Þörungaverksmiðjan

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember n.k. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá.

Þörungaverksmiðjan hf. á Reykhólum framleiðir 
þang- og þaramjöl í háum gæðaflokki. Ársverk 
hjá fyrirtækinu s.l. ár voru 14 auk starfa verktaka 
við þangslátt. Afurðirnar eru að langmestu leyti 
fluttar út og m.a. nýttar til framleiðslu alginats, 
fóðurbætis, áburðar og snyrtivara. Á Reykhólum 
er mikil náttúrufegurð. Þar er m.a. grunnskóli, 
leikskóli, heilsugæsla, dvalarheimili, verslun, 
sundlaug og bókasafn auk annarrar þjónustu. 

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu 
verksmiðjunnar www.thorverk.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

  

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í fallegu umhverfi Reykhóla. Starfið og staðsetningin 
gæti hentað mjög vel fjölskyldufólki með yngri börn. 

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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SNYRTIFRÆÐINGUR ÓSKAST
FRAMTÍÐARSTARF VIÐ EITT AF UNDRUM VERALDAR

Við leitum að orkumiklum og metnaðarfullum snyrtifræðingi til framtíðarstarfa. 
Starfið felur í sér að veita Blue Lagoon snyrtimeðferðir ásamt ráðgjöf og sölu á 
Blue Lagoon húðvörum. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:
Snyrtifræðiréttindi og reynsla í faginu
Rík þjónustulund
Áreiðanleiki og stundvísi
Sjálfstæð vinnubrögð
Góð samskipta- og samstarfshæfni
Góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita Ester Gísladóttir og Eyrún Eggertsdóttir í 
síma 420 8800. Umsóknarfrestur er til 24. nóvember n.k. 

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu 
Bláa Lónsins www.bluelagoon.is/atvinna

Meistararéttindi í faginu eru kostur en ekki skilyrði.

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa 
staðurinn á heimsvísu og er eitt af 25 undrum veraldar 
að mati National Geographic. Bláa Lónið er tóbakslaus 
vinnustaður og þar starfa að jafnaði um 300 starfsmenn.

www.alcoa.isÍS
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... í hópadeild við sölu og skipulagningu á 
ferðum erlendra ferðamanna?

Hefur þú...
...reynslu af störfum í hópadeild ferðaskrifstofu?
...reynslu af skipulagningu ferða um Ísland?
...mjög góða íslensku- og enskukunnáttu? Önnur góð  
 tungumálakunnátta er kostur
...reynslu af tilboðsgerð?
...góða tölvukunnáttu ?

Ert þú...
...samviskusöm/samur?
...reiðubúin/nn að ganga í mismunandi störf innan   
 deildarinnar
...skipulögð/lagður?

Getur þú...
...Sýnt frumkvæði og unnið sjálfstætt?
...hafið störf sem fyrst?

Þá erum við að leita að þér

Umsóknir berist fyrir 25. nóvember til 
Ferðaþjónustu bænda á atvinna@farmholidays.is

Viltu starfa...

Ferðaþjónusta bænda/Bændaferðir 
er rótgróið fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í sölu á gistingu og afþreyingu hjá 
ferðaþjónustubændum innanlands
og í skipulagningu og sölu utan-
landsferða. Metnaður er lagður í gott 
starfsumhverfi og að veita persónu-
lega og góða þjónustu.

Nánar má lesa um fyrirtækið á www.sveit.is

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

SÖLUSTJÓRI
FAGAÐILA Á NORÐURLANDI

Umsóknir berist fyrir 2. desember til  
Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Um er að ræða mjög spennandi og krefjandi starf á lifandi 
samkeppnismarkaði.

Sölustjóri er í hópi lykilstarfsmanna Húsasmiðjunnar og heyrir 
undir rekstrarstjóra Húsasmiðjunnar á Akureyri en vinnur náið 
með framkvæmdastjóra sölusviðs í Reykjavík.

Húsasmiðjan er í hópi stærstu fyrirtækja landsins og þjónustar 
fagmenn og einstaklinga um land allt.

Ábyrgðarsvið:                                                                                                                                 

 Húsasmiðjunnar s.s. heimsóknir, tilboðsgerð 
 og önnur þjónusta. 

Við leitum að öflugum liðsmanni með:

Allar upplýsingar um starfið veitir rekstrarstjóri 
Húsasmiðjunnar á Akureyri, Sigurður Harðarson  
sighard@husa.is  eða í síma 525 3555

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í að 

veita fyrsta flokks þjónustu og hafa gott 

aðgengi að vörum sínum og starfsfólki.  

Gildi Húsasmiðjunnar er eftirfarandi:

Húsasmiðjan á Akureyri leitar að öflugum 
liðsmanni í stöðu Sölustjóra fagaðila 
á Norðurlandi

Cyan er fyrirtæki sem þróar áreiðanlegar og 
notendavænar veflausnir. Fyrirtækið býr yfir 
gríðarlegri þekkingu á vefmálum og á sér langa 
og farsæla sögu. Nýlega gekk fyrirtækið í 
gegnum mikla endurnýjun og er á fullri siglingu 
inn í nýja tíma.

Við erum í Kaaber-húsinu við Guðrúnartún 
umlukin skapandi fyrirtækjum og kraftmiklu 
fólki sem starfar við markaðssetningu og alla 
mögulega miðla.

www.cyan.is

Sölu- og markaðsstarf
Cyan leitar að kraftmiklum og áhugasömum 
einstaklingi í fullt starf við sölu og markaðssetningu á 
fjölbreyttum veflausnum og áframhaldandi mótun
á spennandi og líflegu fyrirtæki.

Við leitum fyrst og fremst að fólki sem elskar lífið
og hefur gaman af því að vinna með öðrum.
Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi reynslu af sölu- 
og markaðsstarfi og séu fljótir að tileinka sér nýja hluti.

Í starfinu felst að:
  Taka þátt í að markaðssetja fyrirtækið
  og greina tækifæri á markaði
  Selja og þjónusta veflausnir
  Taka þátt í að móta og þróa spennandi 
  lausnir Cyan

Þú þarft að:
  Hafa yndi og ánægju af því að vinna með fólki
  Tileinka þér vefinn og hafa metnað fyrir tækni
  og framþróun í vefgeiranum
  Hafa frumkvæði í starfi og geta unnið sjálfstætt
  Hugsa út fyrir kassann og njóta þess að skapa,
  læra og leika þér

Viðmótsforritari / CSS
Hjá Cyan færðu tækifæri til að láta ljós þitt skína
í forritun og þróun á nýjum og áhugaverðum 
veflausnum.

Starfið felur í sér viðmótsforritun og náið samstarf við 
vefhönnuði, bakendaforritara og þjónustuborð. Starfið 
felur einnig í sér þróun á margbreytilegum vörum og 
áframhaldandi mótun á spennandi og líflegu fyrirtæki.

Við leitum að fólki sem býr yfir:
  Krafti og frumkvæði í starfi
  Öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum
  Lífsgleði og léttri lund

Mikilvægt er að hafa mjög gott vald á:
  HTML / HTML5
  CSS
  Javascript
  Vafrasamhæfingu – Cross-Browser compatibility
  Photoshop og Illustrator
  Javascript frameworks (jQuery)

Þá er version control kunnátta góður kostur (SVN, GIT) 
sem og gott auga fyrir hönnun.

Hey, þú!

Áhugasamir sendi umsóknir og starfsferilsskrá á vinna@cyan.is

Save the Children á Íslandi
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Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða  
sálfræðing í fullt starf sem verkefnisstjóra áfallahjálpar 

Rauði krossinn á Íslandi er forystuaðili í áfallahjálp í landinu 
og sinnir sálrænum stuðningi bæði innanlands og utan. Við 
leitum að sálfræðingi með klíníska reynslu, sem hefur áhuga 
á uppbyggingu áfallahjálpar í landinu og getur leitt bæði 
fagfólk og sjálfboðaliða til góðra verka. Í starfinu felst einnig 
faglegur stuðningur við Hjálparsíma Rauða krossins 1717. 
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á ensku og einu norður-
landamáli.  

Hæfniskröfur 
Klínísk reynsla sem sálfræðingur
Þekking á áfallahjálp og sálrænum stuðningi
Rit- og talfærni á íslensku og ensku
Verkefnastjórnun 

Helstu verkefni 
Uppbygging áfallahjálpar Rauða krossins innanlands  
Faglegur stuðningur við Hjálparsíma Rauða krossins 1717 
Stjórn alþjóðlegra verkefna í sálrænum stuðningi 
Samskipti við samstarfsaðila innan lands og utan  

Umsóknir sendist til Hermanns Ottóssonar framkvæmda- 
stjóra Rauða krossins, hermann@redcross.is, og nánari 
upplýsingar um starfið gefur Jóhann Thoroddsen, sálfræð- 
ingur, johann.thoroddsen@redcross.is 

Verkefnisstjóri  
áfallahjálpar

Allir starfsmenn munu verða staðsettir í Noregi en um er að ræða verkefni til lengri tíma. Mikilvægt er 
að starfsmenn séu góðir í mannlegum samskiptum, sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast inn í gegnum heimasíðu EFLU, 
efla.is/umsokn fyrir 23. nóvember. Frekari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri EFLU AS 
(ragnar.jonsson@efla.no) og Ásta B. Sveinsdóttir starfsmannastjóri EFLU (asta.bjork.sveinsdottir@efla.is).

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki með meginstarfsemi á Íslandi 
og í Noregi, auk verulegrar þátttöku í atvinnurekstri og verkefnum víða um 
heim. Hlutverk EFLU er að koma með lausnir sem stuðla að framförum og efla 
samfélagið.

EFLA AS er dótturfyrirtæki EFLU í Noregi. Félagið hefur einkum veitt sérhæfða 
þjónustu við háspennulínur og önnur verkefni sem lúta að flutningi raforku en 
um leið þróað þjónustu við aðrar greinar verkfræði í Noregi. EFLA á sér langa 
sögu við verkfræðiráðgjöf á norska orkumarkaðinum, í iðnaði og nú síðustu ár 
í samgöngum.

Rafmagnsverkfræðingur
Óskað er eftir rafmagnsverkfræðingi með menntun og reynslu á sviði raforkukerfa með sérstakri áherslu á 
hönnun háspennulína. Nauðsynlegt er að hafa gott vald á skandinavísku tungumáli, helst norsku.

Byggingastjóri
Óskað er eftir verkfræðingi með reynslu af stjórnun stórra framkvæmda. Æskileg er reynsla af byggingu 
háspennulína. Nauðsynlegt er að hafa gott vald á norsku og ensku.

Eftirlitsmenn með byggingu háspennulína
Óskað er eftir verkfræðingum/tæknifræðingum eða fólki með mikla reynslu af byggingu háspennulína og 
tengivirkja. Einnig kemur til greina reynsla af eftirliti með jarðvegsframkvæmdum og steypuvinnu. 
Nauðsynlegt er að hafa gott vald á skandinavísku tungumáli, helst norsku og ensku.

Veghönnuður
Óskað er eftir verkfræðingi/tæknifræðingi með reynslu af veghönnun. Um er að ræða fjölbreytt verkefni á 
sviði veg- og gatnahönnunar. 

Rafvirki
Ljósavogur óskar eftir þvi að ráða rafvirkja  
- bæði til lengri og skemmri tíma. 

Umsóknum skal skilað á raggi@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Starf tæknimanns
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir starf tæknimanns laust til umsóknar 

Tæknimaður á framkvæmdasviði sinnir verkefnum á sviði skipulags- og byggingamála m.a. í samvinnu við  
skipulags- og byggingafulltrúa. Auk þess sinnir hann verkefnum á sviði umhverfis- og framkvæmdamála.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið  
gudmundur.eliasson@fjardabyggd.is merkt „Tæknimaður á framkvæmdasviði“.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2013.

Helstu verkefni:  
• Þjónusta við íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu á sviði  
 byggingamála. 
• Eftirfylgni vegna byggingaleyfa, þ.m.t, úttektir og  
 bygginga eftirlit í umboði skipulags- og byggingafulltrúa.
• Eftirlit með að lögum og reglugerðum mannvirkjamála  
 sé framfylgt.
• Umsjón og eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitar  
 félagsins, t.d. í nýbyggingum, veitum og hafnarmann 
 virkjum.
• Gerð lóðaleigusamninga á grundvelli lóðarblaðs og  
 samþykkts deiliskipulags.
• Yfirlestur eignaskiptasamninga og annarra skjala sem  
 heyra undir byggingasvið. 
• Vinnur að framkvæmd og eftirliti með sorphirðu og urðun  
 sorps í sveitarfélaginu.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Verkfræði, tæknifræði eða sambærilega menntun á  
 háskólastigi.
• Reynslu af og þekkingu á skipulags- og bygginga  
 málefnum sveitarfélaga.
• Reynslu af og þekkingu á verkeftirliti í mannvirkjagerð.
• Sjálfstæði,  frumkvæði og skipulagshæfni.
• Hæfni til að miðla upplýsingum í töluðu og rituðu máli.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum samninganef-
ndar sveitarfélaga (SNS) við viðkomandi stéttarfélag. 
Eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Guðmundur Elíasson man-
nvirkjastjóri, í síma 470  9019. 

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Fjarðabyggð er vaxandi sveitarfélag á Austurlandi og það fjölmennasta með ríflega 4.600 íbúa. Bæjarkjarnar þess eru sex talsins eða Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðar-
fjörður, Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar vinnur að fjölbreyttum verkefnum í hverjum þeirra í samstarfi við stjórnsýslunefndir bæjarins og opinberar 
fagstofnanir. Í mannauðsstefnu Fjarðabyggðar er áhersla lögð á vandaða stjórnsýsluhætti við ráðningar, gott starfsumhverfi og jöfn tækifæri karla og kvenna.

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn



ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Áhugasamir vinsamlega sæki um á www.byko.is
Umsóknarfrestur er til 24. nóvember n.k.

SÖLUMAÐUR

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

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

LAGNAVERSLUN 
Í BREIDD

Áhuga
Umsók
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Rennismiður
KM stál, snyrtilegur vinnustaður þar sem aðalega er unnið að 
hönnun og smíði á vélum, óskar að ráða rennismið eða mann 
vanan renni og fræsivinnu.

Upplýsingar gefur Karl Jóhann í síma 692 2680 
eða kalli@kmstal.is

Laus er til umsóknar staða þroskaþjálfa við Varmárskóla. 
Um tímabundna ráðningu er að ræða, frá áramótum og 
fram í júní.  

Varmárskóli er 50 ára gamall skóli staðsettur í fallegu 
umhverfi  við Skólabraut í Mosfellsbæ.
Skólinn er í tveimur byggingum og er með um 700 nem-
endur og 100 starfsmenn. Varmárskóli leggur upp með gildi 
Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja. Skólinn er staðsettur í náttúruparadís og lögð er 
áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.
Skólinn er með glæsilega útikennslustofu og í vor flaggaði 
skólinn Grænfánanum í fyrsta skipti.

Helstu verkefni
Starfið felst í hegðunarmótandi vinnu og þjálfun, meðal  
annars með einhverfum nemendum í námsveri og bekkjum.  
Mikið er unnið í teymisvinnu.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• BA gráða í þroskaþjálfafræðum
• Góð samskiptafærni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta
• Áhugi á að vinna með börnum og unglingum

Upplýsingar gefur Hrund Arnardóttur yfirþroskaþjálfi  
(hrund@varmarskoli.is) eða Þórhildur Elfarsdóttir 
skólastjóri (thorhildur@varmarskoli.is) eða sömu aðilar í 
síma 525 0700.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. janúar 2014 til og með 
6. júní 2014. Í framhaldi verður skoðað hvort þörf verður á 
áframhaldandi ráðningu.
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 2. desember 2013.

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum 
skulu sendast  á netfangið thorhildur@varmarskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi ÞÍ og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Þroskaþjálfi við Varmárskóla  
- tímabundin ráðning

VERKFRÆÐINGUR 
Laust er starf verkfræðings í umferðardeild Vegagerðarinnar Í Reykjavík. Um 100% starf er 
að ræða. Með tilliti til aldurssamsetningar starfsmanna Vegagerðarinnar er gjarnan tekið 
við  umsóknum frá yngra fólki með nýleg próf.

UMFERÐARDEILD REYKJAVÍK

Starfssvið
• Greining slysastaða á þjóðvegum og mat á æskilegri forgangsröðun umferðaröryggisaðgerða
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum á sviði umferðar- og umferðaröryggismála
• Aðstoð við svörun fyrirspurna sem berast til umferðardeildar
• Þátttaka í öðrum verkefnum deildarinnar eftir því sem þörf er á 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði.  Meistaragráða æskileg.
• Áhugi á umferðar- og umferðaröryggismálum
• Góð íslenskukunnátta
• Kunnátta í ensku 
• Kunnátta í a.m.k. einu Norðurlandamáli er æskileg
• Kunnátta í tölfræði
• Nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum

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

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 2. desember  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.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Auður Þóra Árnadóttir, forstöðumaður umferðardeildar,  í síma 522-1023. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Elskar þú tækni?

tækni

Hefur þú þekkingu á netum og umhverfi þess?

Vegna aukinna verkefna leitar Svar tækni  að hæfleika-
ríkum aðila með frábært þjónustuviðhorf og þekkingu 
á netkerfum og umhverfi þess.

Starfið felur í sér
-  Uppsetningu og rekstur símkerfa og netkerfa
-  Uppsetningu og rekstri myndavélakerfa á IP lagi
-  Frágangi á lögnum og umhverfi viðskiptavina
-  Önnur dagleg þjónustuverkni sem falla til

Hæfnis og menntunarkröfur
-  Framúrskarandi viðhorf til þjónustu og mannlegra samskipta
-  Þekking og reynsla á Microsoft lausnum
-  Snyrtimennska, lagnaþekking  og þekking á nethögun
-  Áhugi á að tileinka sér nýja tækni og þekkingu
-  Símvirki, rafvirki, rafeindavirki eða sambærileg menntun með
   áhuga á þekkingu og á netum

Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember 2013.
Umsóknir, með góðri ferilskrá, skal senda á 
netfangið umsokn@svar.is



HELSTU VERKEFNI ERU:

HÆFNISKRÖFUR:

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI 
UM Á NOATUN.IS

NÓATÚN ÓSKAR EFTIR 
MATRÁÐI Í NÓATÚN 
Á HRINGBRAUT

Vinnutími er 8-15 virka daga.

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á nýrri 
göngudeild meltingarlækninga. Um er að ræða nýtt
starf sem felur í sér uppbyggingu hjúkrunartengdrar
göngudeildar fyrir sjúklinga með meltingarsjúkdóma,
undirbúning á opnun deildar og skipulagningu á tilhögun
starfseminnar.

Deildin verður hluti af speglunardeild við Hringbraut. 
Næsti yfirmaður er deildarstjóri speglunardeildar.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sinnir móttöku og samskiptum við sjúklinga og

aðstandendur þeirra
» Skipuleggur fræðslu til sjúklinga og leiðbeinir samstarfsfólki

og nemum
» Tryggir að skráning starfseminnar sé í samræmi við reglur

Landspítala
» Er virkur þátttakandi í þróun hjúkrunar og gæðastarfi á deild

og vinnur að ýmsum þróunar- og rannsóknarverkefnum

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
» Faglegur metnaður
» Sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og lipurð í samskiptum
» Þekking og reynsla af hjúkrun sjúklinga með sjúkdóma í

meltingarvegi
» Góð tölvufærni

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 8. desember 2013.
» Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. janúar 2014

eða eftir nánara samkomulagi.
» Upplýsingar veita Herdís Ástráðsdóttir, deildarstjóri,

herdisa@landspitali.is, sími 543 6030 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 543 6560.

NÝ GÖNGUDEILD 
MELTINGARLÆKNINGA

Hjúkrunafræðingur

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með
26. nóvember næstkomandi.
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Menntun og reynsla
• Háskólamenntun á sviði tækni- eða verkfræði
• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur
• Þekking á netkerfi IP, etherneti, ljósleiðaratækni 

og örbylgjukerfum er æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku er nauðsynlegt
 
Persónulegir eiginleikar
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu
• Hæfni til að miðla tækniupplýsingum

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

Vertu í fremstu röð
í fjarskiptum

Sérfræðingur í rekstri flutningsnets

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

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að sérfræðingi til starfa við rekstur flutningsnets 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa í hópi tæknimanna 
sem sér um rekstur grunnfjarskipta á Íslandi. Um er að ræða 
fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf í dagvinnu ásamt 
bakvöktum.

Starfið felur í sér rekstur á búnaði í stofnkerfi Mílu um land allt, 
gangsetningu og prófanir á nýjum búnaði, breytingar á kerfum, 
gæðamælingar og aðstoð við bilanagreiningu og viðgerðir.

Starfsemi Airport Associates tekur til allrar þjónustu við farþega- og fraktflugvélar svo sem hleðslu flugvéla sem og annarar þjónustu á 
flughlaði, farþegainnritunar, hleðslueftirlits og alls þess er lítur að flugvélaafgreiðslu. Meðal viðskiptavina okkar eru: British Airways, Cargolux, 
Delta Airlines, UPS, Air Berlin, Germanwings, Bluebird Cargo, Fly Niki, First Choice Airways, WOW air, Primera Air, easyJet, Norwegian, 
Baseops Europe, Avcon, Transavia, Corendon, MNG Airlines, Volga Dnepr, Airbridge, ABX air og fleiri félög.

Áhugasamir sæki um starfið á heimasíðu fyrirtækisins, 
www.airportassociates.com. Nánari upplýsingar gefur 
Telma Dögg Guðlaugsdóttir, telma@airportassociates.com.

Umsóknarfrestur er til 28. nóvember 2013. 

Airport Associates - Fálkavelli 7 - 235 Reykjanesbæ 

Sími 420 0700 - www.airportassociates.com

Starfssvið:

• Innri gæðaúttektir, áhættugreining og skýrslugerð

• Rekstur handbóka, uppbygging og skráning verkferla 

• Önnur verkefni er snúa að gæða- og öryggismálum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Góð enskukunnátta, bæði rituð og töluð, skilyrði

• Reynsla af flugtengdri starfsemi kostur

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

• Haldgóð tölvukunnátta

Gæða- og öryggismál

Vegna aukinna umsvifa óskar Airport Associates eftir að ráða öflugan liðsmann í gæðadeild 
fyrirtækisins á Keflavíkurflugvelli. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi til 
að takast á við fjölbreytt verkefni á sviði gæða- og öryggismála. 

Sérfræðingur gæða- og öryggismála óskast til starfa

sími: 511 1144



ÍAV í samvinnu við Marti frá Sviss vinna að gerð járnbrautarganga 
fyrir norsku járnbrautirnar (Jernbaneverket) og er verkefnið um 
80 km suður af Osló í Noregi. Framundan er vinna við frágang inni 
í göngunum og eru verklok áætluð síðsumars 2014. 

Óskað er eftir starfsmönnum í eftirtalin störf:

 Jarðvinnuverkstjórum – Reynsla af lagnavinnu og almennri 
jarðvinnu er skilyrði. Réttindi til að stjórna jarðvinnutækjum er 
æskileg. 

Tækjastjórum – Reynsla af lagnavinnu er skilyrði auk réttinda 
og víðtækrar reynslu til að stjórna gröfu. Æskilegt er að 
viðkomandi hafi meirapróf.   
 Verkamönnum – Reynsla af lagnavinnu er mikilvæg.

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530-4200. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasvæði okkar www.iav.is - Laus störf 
fyrir 24. nóvember nk.

Hjá ÍAV og Marti fer saman þekking og reynsla á öllum sviðum 
mannvirkjagerðar. Félögin hafa áður unnið saman að framkvæmd jarðganga 
í stöðvarhúsi Kárahnjúka og Bolungarvíkurganga. Um þessar mundir er 
unnið að jarðgangagreftri í Vaðlaheiði auk tveggja jarðganga í Noregi þ.e. í 
Holmestrand og Stavanger.

Störf í Noregi

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is
www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • umsjónarmaður fasteigna

Hofsstaðaskóli
 • deildarstjóri yngsta stigs
 • matráður
 • umsjónarmaður tómstundaheimilis

Sjálandsskóli
 • þroskaþjálfi
 • kennari í textílmennt

Leikskólinn Hæðarból
 • aðstoðarmatráður

Félagsleg heimaþjónusta
 • starfsmenn sem annast þrif

Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • hjúkrunarfræðingar

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Viðskiptastjóri/söluráðgjafi
Inkasso óskar eftir tveimur ráðgjöfum á fyrirtækjasvið.

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember 2013

Í starfinu felst ráðgjöf og sala á þjónustu 
Inkasso, samskipti við viðskiptavini, 
greining og ráðgjöf á meðferð 
viðskiptakrafna auk tilboðs- og 
samningagerðar. Viðkomandi þarf að búa 
yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og 
drifkrafti. Í starfinu reynir á sjálfstæð 
vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.

Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum 
störfum. Viðskiptafræðimenntun eða 
sambærileg menntun er kostur en ekki 
skilyrði. Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknir berist á netfangið 
starfsumsokn@inkasso.is.

INKASSO ehf | Smáratorgi 3 | 201 Kópavogur | Sími 520-4040 | www.inkasso.is

Inkasso sérhæfir sig í ráðgjöf til fyrirtækja í innheimtumálum. Inkasso býður viðskipta-
vinum sínum að stýra innheimtuferlinu allt frá stofnun reiknings til löginnheimtu, ef 
nauðsyn krefur. Inkasso tók til starfa vorið 2010 og hefur vakið athygli fyrir tæknivædda 
þjónustu sem minnkar álag viðskiptavina verulega og sparar þeim umtalsverðar fjárhæðir.  

Um Inkasso ehf.
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Á annað 

þúsund 

fyrirtækja hafa 

valið Inkasso

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



Rafvirki á Þórshöfn
RARIK óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa með aðsetur 
á Þórshöfn. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.

Hér er um fjölbreytt starf að ræða við nýbyggingar, 
breytingar og viðhald á dreifikerfi
RARIK.

Starfssvið

Almenn störf við dreifikerfi fyrirtækisins

Hæfniskröfur

Sveinspróf í rafvirkjun
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af 
rafveitustörfum og rekstri stærri dieselvéla

Nánari upplýsingar veita Ásbjörn Gíslason, deildarstjóri 
framkvæmdasviðs á Norðurlandi og starfsmannastjóri 
RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 2. 
desember n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á 
netfangið atvinnuumsokn@rarik.is

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK 
er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. 
Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 
starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breytt um landið.

 Helstu verkefni

Hæfniskröfur

„ISS Ísland óskar 
eftir að ráða 
þjónustustjóra
á matvælasviði”

Um er að ræða framtíðarstarf sem krefst 
sjálfstæðis í störfum og því fylgir ferðalög 
innanlands
 
Áhugasamir sendi umsókn á netfangið 
sigridur.hedinsdottir@is.issworld.com. fyrir 
mánudaginn 25. nóvember nk.  Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál og 
öllum umsóknum verður svarað.

ISS Ísland ehf., Austurhraun 7, 210 Garðabær, 5800600

Við leitum að drífandi og jákvæðum starfs- 
kröftum í framleiðslueiningu okkar á höfuð- 

borgarsvæðinu. Um er að ræða tvö störf.

Starfsmaður í þvottahúsi
Starfssvið:
Framkvæmd verkferla í þvottahúsi fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og áreiðanleiki
Góðir skipulagshæfileikar og þarf að  geta unnið sjálfstætt
Metnaður og nákvæmni í vinnubrögðum
Góðir samskiptahæfileikar
Áhugi á ullariðnaði

Umsóknir sendist á solla@varma.is fyrir 30. nóvember.
 

Starfsmaður í prjónasal
Starfssvið:
Daglegt viðhald og umsýsla prjónavéla.

Menntun:
Nám í vélvirkjun eða sambærilegum iðngreinum er kostur.

Starfsreynsla:
Reynsla af vélaviðgerðum og vinnu við framleisðsluvélar er 
æskileg.

Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og áreiðanleiki
Góðir skipulagshæfileikar og geta unið sjálfstætt
Metnaður og nákvæmni í vinnubrögðum
Góðir samskiptahæfileikar
Áhugi á ullariðnaði
Tölvukunnátta
Ensku- eða þýskukunnátta

Fyrirtækið býður starfsmönnum uppá skipulagða og 
markvissa færðsluáætlun.

Umsóknir sendist á logi@varma.is fyrir 30. nóvember.

Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna-og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markað fallegar 
og vandaðar prjóna-og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram 
á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins  eru í stöðugri aukningu og 
leitum við því að einstaklingum sem hafa áhuga og metnað 
til að taka þátt í uppbyggingu á þessu öfluga fyrirtæki. Sjá 
einnig www.varma.is og á Facbook undir VARMA The warmt 
of Iceland.



Barnaverndarstofa

Tvær stöður sérfræðinga 
við Barnahús

Barnaverndarstofa auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður 
sérfræðinga við Barnahús.  Meginverksvið sérfræðinganna 
er á sviði meðferðarviðtala við börn sem eru þolendur 
kynferðisofbeldis og ráðgjafar við barnaverndarnefndir vegna 
meintra kynferðisbrota.    

Jafnframt er gert ráð fyrir að þeir annist rannsóknarviðtöl við 
börn sem grunur leikur á að séu þolendur ofbeldis. Leitað 
er eftir sálfræðingum,  einstaklingum með meistaragráðu  í 
félagsráðgjöf eða uppeldisfræðum. Reynsla á sviði meðferðar 
barna og af barnaverndarstarfi æskileg. Megináhersla 
í meðferðarstarfi Barnahúss er áfallamiðuð hugræn 
atferlismeðferð en ennfremur er reiknað  með að viðkomandi 
fái þjálfun í rannsóknarviðtölum.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf fljótlega. Við ráðningu verður stefna 
Barnaverndarstofu um jafna stöðu karla og kvenna höfð til 
hliðsjónar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Frekari upplýsingar veitir forstöðumaður Barnahúss í síma  
530 2500 eða forstjóri Barnaverndarstofu í síma 530 2600.

Laun skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.   
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 
105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember  nk.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu

Starf safnstjóra Listasafns  
Einars Jónssonar

Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar starf safnstjóra Listasafns Einars Jónssonar.  
Um er að ræða 50% starf. Gert er ráð fyrir að ráðið verði í 
starfið til fimm ára frá 1. janúar 2014, með möguleika á
framlengingu ráðningar.

Hlutverk Listasafns Einars Jónssonar er að varðveita, sýna 
og rannsaka verk Einars Jónssonar, halda skrá um verk 
hans, heimildir um æviferil og fleira er tengist lífi og list 
listamannsins.

Krafist er háskólamenntunar sem nýtist í starfi og 
staðgóðrar þekkingu á starfssviði safnsins.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar n.k. 
Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningum BHM. 
Nánari upplýsingar veitir Eiríkur Þorláksson, sérfræðingur á 
skrifstofu menningarmála.

• Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun og  
 starfsferil sendist mennta- og menningarmálaráðuneyti,  
 Sölvhólsgötu 4, 101 Reykjavík, eða á netfangið:  
 postur@mrn.is.
• Umsóknarfrestur er til 2. desember 2013.
• Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
 ráðningu hefur verið tekin.

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og 
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört 
vaxandi umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum 
við eftir nýju fólki sem getur bætt enn frekar við þennan hóp.

Umsækjendur sendi ferilskrá á starfsumsokn@momentum.is 
eigi síðar en þriðjudaginn 26. nóvember 2013.

Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is
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INNHEIMTU-
FULLTRÚAR

Innheimtufulltrúar þurfa að vera jákvæðir og ákveðnir en 
um leið þjónustulundaðir.  Mikilvægt er að þeir hafi ríkan 
vilja til að aðstoða viðskiptavini okkar við að leysa úr 
málum sem sum hver geta verið erfið úrlausnar.  Gerð er 
krafa um góða almenna menntun en einkum verður horft 
til starfsreynslu umsækjanda.

Bókari
Framleiðslufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  

óskar eftir bókara í 50% starf.
Um er að ræða afleysingar í eitt ár vegna fæðingarorlofs.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af færslu bókhalds í 
Navision, skil á vsk, vörugjöldum og afstemmingum.

Umsóknir skulu sendar á pb@vrg.is 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



Grunnskólinn á Hólmavík 
Vegna fæðingarorflofs vantar kennara í 60-80% stöðu  
við Grunnskólann á Hólmavík frá desember 2013.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Grunnskólakennari með leyfisbréf til kennslu í grunnskóla
• Kennslureynsla
• Ríkir samstarfs- og samskiptahæfileikar
• Jákvæðni, ábyrgðarkennd og faglegur metnaður
• Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru  
 mikilvægir eiginleikar. 

Umsækjendur skulu hafa hreint sakarvottorð.
Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2013

Nánari upplýsingar veita
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir, skólastjóri,  
sími 451 3129 og 698 0929
Ingibjörg Emilsdóttir, aðstoðarskólastjóri,  
sími 451 3129 og 695 4743

Umsóknum með starfsferilsskrá, sakavottorði og afriti af 
prófskírteinum ásamt upplýsingum um meðmælendur send-
ist Huldu I. Rafnarsdóttur á skolastjorar@holmavik.is eða 
Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík 

Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 80 
nemendum í 1. – 10. bekk þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám 
og samvinnu. Skólinn er Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverfismennt 
og útinám. Við skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð 
ungmenna hefur aðstöðu í skólanum. 

Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í þéttbýlis-
kjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður leikskóli og 
glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. 
Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar og náttúrufegurð mikil.  
Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík sem er um 3 tíma akstur.

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Lágvöruverslun með rafmagnsvörur

Rafvörumarkaðurinn óskar eftir að ráða 
starfsmann til almennra verslunarstarfa.

Vinnutíminn er frá 09:00 til 18:00 virka daga, og 
ein helgi í hverjum mánuði. Um framtíðarstarf er
að ræða. Leitum að heiðarlegum aðila með ríka 
þjónustulund. Æskilegt er að starfsmaðurinn sé 
með reynslu af verslunarstörfum og sé reyklaus.

Upplýsingar sendist á rvm@rvm.is fyrir 21. nóvember.

Verslunarstarf

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Umsóknarfrestur er til 24. nóv. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstýra
í tölvupósti gudridur@norvik.is eða í síma 458-1000.

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

STARFSSVIÐ:

·  Deildarstjóri ber ábyrgð á daglegri sölu og þjónustu sinnar deildar.

·  Deildarstjóri starfar í samvinnu við verslunarstjóra að eftirfylgni 
vöruflæðis inn í deildina og frágangi á vörum. 

·  Ber ábyrgð á áfyllingu og verðmerkingum í deildinni.

·  Deildarstjóri er leiðtogi sem þarf að vera hvetjandi til að ná settum 
markmiðum með starfsmönnum sinnar deildar.

HÆFNISKRÖFUR:

·  Kostur að viðkomandi hafi lokið námi frá garðyrkjuskóla.

·  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð. 

·  Jákvæðni og rík þjónustulund.

STARFSSVIÐ:

·  Starfið felst í ráðgjöf á garð- og árstíðarvörum.

HÆFNISKRÖFUR:

·  Þekking á garð- og árstíðartengdum vörum æskileg.

·  Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

·  Jákvæðni og rík þjónustulund.

GARÐYRKJUFRÆÐINGUR, 
DEILDARSTJÓRI ÓSKAST Í 
GARÐDEILD BYKO Í BREIDD

SÖLUMAÐUR Í GARÐDEILD 
BYKO Í BREIDD

Listahátíð 
í Reykjavík

Laust er til umsóknar starf framkvæmda stjóra  
Listahátíðar í Reykjavík  
Ráðningartími er frá 1. febrúar 2014 eða fyrr eftir samkomulagi

Starfið er fólgið í daglegum rekstri, 
stjórn fjármála, samningagerð, gerð 
fjárhagsáætlana og reikningsskila og 
fjáröflun ásamt fjölþættum undirbúningi 
hverrar hátíðar og öðrum verkefnum sem 
unnin eru á vettvangi Listahátíðar. 
 
Framkvæmdastjóri starfar í umboði stjórnar, 
undir stjórn listræns stjórnanda.

Menntun og hæfniskröfur 
 — Háskólapróf sem nýtist í starfi 
— Góð þekking á fjármálum, áætlanagerð  
     og verkefnisstjórnun 
— Reynsla af rekstri og samningagerð 
— Lifandi áhugi á listum  
     og menningarmálum

Umsóknir skulu berast eigi síðar en föstu-
daginn 22. nóvember n.k. og skulu stílaðar á: 
 Listahátíð í Reykjavík 
 bt. Sigurjón Kjartansson, stjórnarformaður 
 Gimli, Lækjargötu 3, 101 Reykjavík 
 
Farið er með nöfn umsækjenda sem 
trúnaðar mál. Listahátíð áskilur sér rétt  
til að hafna öllum umsóknum.
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Samband íslenskra sparisjóða auglýsir laust til 
umsóknar starf á skrifstofu sambandsins í Reykjavík. 

Meginviðfangsefni: Þjónusta við sparisjóði landsins 
og umsjón með bókhaldi og fjárreiðum Sambands 
íslenskra sparisjóða og Lífsval/lífeyrissparnaðar.
Færni í bókhaldi og þekking á almennum banka- 
störfum nauðsynleg, háskólamenntun sem nýtist í 
starfi og starfsreynsla í sparisjóðaumhverfi æskileg. 

Frekari upplýsingar gefa form. stjórnar: Ari Teitsson  
s. 864-8500/464-3159, netfang ariteits@simnet.is
og Björg Anna Kristinsdóttir skrifstofustjóri 
s. 540-4004/861-0061, netfang bjorg@sisp.is

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Sambands 
íslenskra sparisjóða Engjateigi 17, 105 Reykjavík 
eða á netfangið bjorg@sisp.is 

Umsóknarfrestur er til 25. nóvember nk.

Samband íslenskra sparisjóða 
leitar að starfsmanni

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í sálfræði Háskólinn á Akureyri Akureyri 201311/052
Iðjuþj., sjúkraþj., heilbrigðisverkfr. Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201311/051
Verkfræðingur Vegagerðin Reykjavík 201311/050
Sérfræðingar í stærðfræði HÍ, Raunvísindastofnun Reykjavík 201311/049
Sérfræðingur í tölfræði HÍ, Raunvísindastofnun Reykjavík 201311/048
Hagfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201311/047
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201311/046
Kerfisstjóri Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201311/045
Heilsugæsluritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201311/044
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201311/043
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngudeild meltingarlækninga Reykjavík 201311/042
Iðjuþjálfi LSH, BUGL Reykjavík 201311/041
Hjúkrunarfræðingur LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/060
Aðstoðardeildarstjóri LSH, meltingar- og nýrnadeild Reykjavík 201310/059
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201311/040
Raungreinakennari Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201311/039
Sérfræðingur í lyflækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201311/038
Líffræðikennari Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201311/037
Kennari í stærðfræði Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201311/036

Reykjavik Excursions - Kynnisferðir óskar eftir að ráða fjármálastjóra. 
Fyrirtækið er öflugt alhliða ferðaþjónustufyrirtæki þar sem starfar 
markmiðadrifið og framsækið starfsfólk. 

Fjármálastjóri

BSÍ Bus Terminal  101 Reykjavík   580 5400  main@re.is  www.re.is

Starfssvið
 Dagleg fjármálastjórnun.

 Ber ábyrgð á fjárhagsáætlunum  
 í samráði við stjórnendur.

 Ber ábyrgð á skýrslugjöf til  
 stjórnar og framkvæmdastjórnar.

 Greining gagna og  
 verkefnastjórnun.

 Ábyrgð á rekstri  
 upplýsingatæknisviðs.

 Yfirumsjón með bókhaldi  
 og uppgjöri.

 Samskipti við viðskiptavini.

 Önnur verkefni í samráði 
 við framkvæmdastjóra.

Menntun og hæfniskröfur
 Háskólamenntun annaðhvort á   

 sviði fjármála eða endurskoðunar.

 Reynsla og þekking á reikningsskilum,  
 fjármálastjórnun og bókhaldi.

 Reynsla af stjórnunarstörfum  
 er nauðsynleg.

 Reynsla af starfi í alþjóðlegu  
 umhverfi er kostur.

 Góð samskiptahæfni, skipulögð  
 vinnubrögð og metnaður.

 Góð tungumálakunnátta er  
 nauðsynleg.

Upplýsingar veita: Rannveig J. Haraldsdóttir og Katrín S. Óladóttir.   
Netföng: rannveig@hagvangur.is, katrin@hagvangur.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 25. nóvember n.k.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is með ítarlegum  
upplýsingum um náms- og starfsferil ásamt kynningarbréfi.  

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið starfrækir dagsferðir 
frá Reykjavík allt árið um kring auk þess að sjá um Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 
hvataferðir, einstaklings- og hópferðir.  
Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 eftir árstíðum, árleg velta er um 3,5 milljarðar. 
Markmiðið er að stórefla reksturinn með öflugri markaðssetningu og miklum fjárfestingum.

Reykjavik Excursions - Kynnisferðir
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Auglýsing vegna úthlutunar byggða- 
kvóta á fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. 
reglugerð um úthlutun byggðakvóta 
til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:

Tálknafjörður
Bolungarvík
Seyðisfjörður
Djúpavogshreppur

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu  
nr. 1006/2013 í Stjórnartíðindum

Árborg (Stokkseyri og Eyrarbakki)
Sveitarfélagið Ölfus (Þorlákshöfn)
Sveitarfélagið Garður
Sveitarfélagið Vogar
Stykkishólmsbær
Vesturbyggð (Patreksfjörður og Bíldudalur)
Árneshreppur
Blönduósbær
Sveitarfélagið Skagaströnd
Akureyrarkaupstaður (Hrísey)
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur og Hauganes)
Fjarðabyggð (Mjóifjörður og Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 2. desember 2013.

Fiskistofa, 15. nóvember 2013.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar 
 – KADECO – 

Auglýsir

Óskað er eftir tilboðum í verkið „Bygging 2045 – Niður-
rif og brottflutningur“.  Bygging nr. 2045 er um 350 m² 
stálgrindarskemma á steyptum sökkli. 

Verktaki skal rífa og fjarlægja bygginguna fyrir  
9. febrúar 2014. Bjóðendum er heimilt að nýta það sem 
þeir telja heillegt af byggingarefni svo sem stálbita 
og ása o.fl. Verkkaupi tekur þó enga ábyrgð á gæðum 
efnisins.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, (aðeins á geisla- 
diski) og er hægt að kaupa þau á Verkfræðistofu  
Suðurnesja ehf, Víkurbraut 13 230 Reykjanesbæ.

Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Verkfræðistofu 
Suðurnesja ehf, eigi síðar en mánudaginn 9. desember 
2013 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð þar að viðstödd-
um bjóðendum.

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil 

nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2013, virðisaukaskattur 
sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 
15. nóvember 2013, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda 
á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, 
kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskrán- 
ingar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skila- 
gjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri 
uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og öllum  
kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 
19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.   
Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og 
virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og þungaskatt 
mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð 
fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtu- 
úrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. nóvember 2013

Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur 
eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og 
iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar 
barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Til leigu
Tæplega 40m2 verslunarrými 

á Laugaveginum til leigu.
Upplýsingar í síma 695-7045

50% Viðskiptanet!
Viljum selja 12-13 feta plastskútu/mótorbát/árabát, 
10 fm glerstofu til þess að setja utaná hús og fellihýsi.

Má greiða 50% með VN. s. 892-0807

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Einnig birt á www.naudungarsolur.is.

Framhald uppboðs á eftirfarandi eign verður háð á 
henni sjálfri, sem hér segir:

Sauðanes, fnr. 216-8090, 681 Þórshöfn, Langanes-
byggð, þingl. eig. Skör ehf.-Hið mikla ísl.sög.fél, 
gerðarbeiðandi Sýslumaðurinn á Húsavík, fimmtu-
daginn 21. nóvember 2013 kl. 14:00.

Sýslumaðurinn á Húsavík
15. nóvember 2013.

16. nóvember 2013  LAUGARDAGUR16
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OPIÐ HÚS VIÐ VÍÐIHLÍÐ 31, 

SUN. 17.NÓVEMBER KL 15:00-15:30.

Hafðu samband 
HARALDUR ÓMARSSON 
Sölufulltrúi. Sími 845 8286

Falleg 194 fm sérhæð í tvíbýlishúsi  
í Suðurhlíðunum í Reykjavík.   
Eignin er á tveimur hæðum.  
Er tvær íbúðir í dag - hægt að nýta  
einnig sem 5 herbergja einingu  
- frábær staðsetning.

Haraldur sölufulltrúi á staðnum

VERÐ 49.9 MILLJ.

HHHH
H
S

ÍRIS HALL 
Löggiltur fasteignasali

irishall@landmark.is

ÍRIS HALL

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | Sími 530 6500 | www.heimili.is

Bakkastaðir 127 - Einbýli á einni hæð  - OPIÐ HÚS. 
Mjög gott einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, samtals 250 fm. 
Fimm svefnherbergi og stórar stofur. Parket og flísar á gólfum. Glæsilegur 
garður í góðri rækt með sólpalli og heitum potti. V. 69,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 17.nóv frá 13-14

Árakur 3 - 3ja herb. - OPIÐ HÚS 
Glæsileg  117 fm  íbúð við Árakur í Garðabæ. Íbúðin telur forstofu, stofu/
borðstofu, eldhús, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Íbúðin er á 2.hæð í vönduðu viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. V. 33,9m 
Opið hús sunudaginn 17. nóv kl. 13:00-14:00 

Boðaþing 10 - 55 ára og eldri - OPIÐ HÚS 
Stórar 2ja herbergja , 90 fm  íbúðir á 2 og 3 hæð ásamt stæði í bílskýli  Eld-
hús með  granít í borðplötum og sólbekkjum. Flísalagður sólskáli.  Rúmgott 
svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sér þvottahús innan íbúðar. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Verð frá 28.m
Opið hús sunnudaginn 17.nóv kl.  14:30-15:30. Tvær íbúðir eftir.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Finndu okkur á Facebook

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

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

Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Bjóðum ykkur velkomin að skoða sérlega fallega 4ra herbergja 
útsýnisíbúð við sjávarbakkann. 
Íbúðin er hönnuð af Rut Káradóttir arkitekt og eru sérlega 
vandaðar og góðar innréttingar með granít borðplötum.

Eldhús og borðstofa eru samliggjandi og útgengi á 19.6 fm 
suðursvalir. Sandlitaðar flísar á gólfum.
Stofan er með parketlögð og eru  stórir gluggar til norðurs með 
óhindrað útsýni yfir Arnanesvoginn og að Esjunni.

Baðherbergið er með góðum sturtuklefa og baðkari, innrétt-
ingu með innbyggðri lýsingu hannað af Rut. Innangengt er í 
bílskúrinn. Geymsla með miklu skápaplássi og hillum er innaf 
bílskúr.

Sölufulltrúi Stakfells tekur móti áhugasömum.

Nýhöfn 1 –  Garðabæ íbúð 204
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 13:00 – 14:00

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144

BORGARTÚNI 12-14 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 1111 - MYNDSENDIR 411 3071

Aðgerðaáætlun gegn hávaða
Samkvæmt reglugerð nr. 1000/2005 ber 
Reykjavíkurborg að auglýsa aðgerðaáætlun gegn 
hávaða og kynna hana með almennum hætti 
í sveitarfélaginu. Reglugerðin byggir á tilskipun 
2002/49/EB um mat og stjórn á hávaða í umhverfinu.

Aðgerðaáætlunin er byggð á niðurstöðum 
kortlagningar hávaða frá árinu 2012, ásamt hávaða-
kortum. Áætlunin hefur það að markmiði að draga 
úr hávaða og óæskilegum áhrifum hans.
Borgarbúum og öðrum hagsmunaaðilum er gefinn 
kostur á að gera skriflegar athugasemdir við 
áætlunina. Athugasemdir skulu berast umhverfis- 
og skipulagssviði Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12-14 eða á netfangið upplysingar@reykjavik.is 
fyrir 16. desember 2013. Nánari upplýsingar veitir 
Stefán Agnar Finnsson yfirverkfræðingur, stefan.
agnar.finnsson@reykjavik.is. 

Aðgerðaáætlunin verður til kynningar í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, frá 18. 
nóvember til 16. desember 2013.

Að kynningu lokinni verða athugasemdir teknar 
til umfjöllunar og tekið tillit til þeirra eftir atvikum. 
Öllum athugasemdum verður svarað. Endanleg 
áætlun verður svo afgreidd af borgaryfirvöldum.
Aðgerðaáætlun: http://reykjavik.is/sites/default/
files/adgerdaaaetlun_rvk_14_11_2013.pdf

Hljóðvistarkort:  
Reykjavík vesturhluti, http://reykjavik.is/sites/
default/files/vesturhluti_havadakort_loka.pdf
Reykjavík austurhluti, http://reykjavik.is/sites/
default/files/austurhluti_havadakort_loka.pdf

Frekari upplýsingar má finna á vef Umhverfisstofnunar:
http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/
havadi/

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Save the Children á ÍslandiSave the Child
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Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR – verslun og þjónusta í göngufæri

1. hæð

2., 3. og 4. hæð

  Fallegar 3ja – 4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi
  Fullbúnar án gólfefna 
  Baðherbergi og þvottahús flísa lagt og fullbúið
  Stærðir frá 98 fm - 127 fm
  Vandaðar innréttingar Tré smiðja GKS og tæki Gorenje
  Klætt að utan með ál plöt um og flísa kerfi lítið viðhald
  Verönd á 1. hæð 
  Flestar íbúðirnar með tvennum svölum
  Mynd-dyrasími 
  Bílgeymsla

Hafnarbakkinn – Sjávar útsýni

Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Sími 520 2600
www.as.is

Söluaðilar:

Seljandi FM-hús ehf

OPIÐ HÚS
í dag laugardag kl. 14 – 16

Sölumenn verða á staðnum

Opið
 h

ús í
 d

ag

Úlfarsbraut 116, Úlfarsdal Boðaþing 4, 203 Kópavogi 

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

Opið hús í dag, laugardaginn 16. nóv. frá kl. 16:00 - 17:00Opið hús í dag, laugardaginn 16. nóv. frá kl. 14:30 - 15:30

Ingólfur 
Gissurarson 
Lögg.fast.Sali.

Ólafur 
Sævarsson 
Sölumaður
s: 820-0303

• Nýjar ca 145 fm 5. herb. Íbúðir í þessu fallega fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu.

• Fallegar hvítar/gráar innréttingar sem og parket og flísar á gólfi.  

• Ísskápur sem og uppþvottavél fylgja hverri íbúð.

• Verð 39,9 millj.

***AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR***

• Stórglæsilegar íbúðir á 5. hæð með stórum 
 suðursvölum.  

• 2 stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð. 

• Fallegt útsýni. Parket og flísar á gólfum. 

• Fallegar og vandaðar innréttingar.

145 fm, 3ja herb. 
Penthouse íbúð.    V. 44,9m

150fm, 4ra herb. 
Penthouse íbúð.     V. 49.5m

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144


