
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Við Grunnskólann í Hveragerði 
er laus staða umsjónarkennara 

2. bekkjar, frá 1. janúar nk. 
og út skólaárið.

Einkunnarorð skólans eru: viska, virðing og vinátta og 
þessum gildum er ætlað að móta allt dagleg starf okkar.  
Í skólanum eru um 330 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er 
grænfánaskóli og lögð er áhersla á nýtingu nánasta 
umhverfis við kennslu. Í þeim tilgangi er starfrækt 
útikennslustofa og umhverfismálum er vel sinnt. 
Tónlistarkennsla er á skólatíma á vegum 
Tónlistarskóla Árnessýslu.

Umsóknum má skila í afgreiðslu Hveragerðisbæjar 
eða í tölvupósti til skólastjóra, fanney@hveragerdi.is 
Umsóknarfrestur er til 10. des.

Nánari upplýsingar veitir: 
Fanney Ásgeirsdóttir, skólastjóri, í síma 660-3912

  

VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM 
EINSTAKLINGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆFNI!

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI LAGERSTARFSMENN  
Á DAGVAKT OG KVÖLDVAKT 

NÁNARI UPPLÝSINGAR
Áhugasamir um starf sendi umsókn á: 
atvinna@1912.is merkta því starfsheiti sem um ræðir. 
Greina skal frá menntun, fyrri störfum og tekin fram 
sú reynsla sem umsækjandi telur að muni gagnast 
sér í starfi. Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún 
Birgisdóttir, mannauðstjóri. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðingu hefur verið tekin.  
Umsóknarfrestur er til 2. desember.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Símsvörun

• Móttaka viðskiptavina

• Skráning og eftirfylgni pantana

• Önnur tilfallandi verkefni í þjónustuveri

HÆFNISKRÖFUR
• Menntun eða góð reynsla í  

matvælageiranum æskileg 

• Góð tölvufærni

• Geta til þess að vinna undir miklu álagi

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í starfi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Um er að ræða tímabundið starf til a.m.k. eins árs. 
Vinnutími er alla virka daga frá kl. 8:30 – 16:30. 
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Elísa Þorkelsdóttir 
skrifstofustjóri  í s. 821-8426.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ
• Móttaka vara

• Tínsla pantana m.a. vinna við vöruturn

• Frágangur vara á lager

• Pökkun og merking

• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við lagerstjóra

HÆFNISKRÖFUR
• Lyftararéttindi

• Hreint sakavottorð

• Kostur ef fyrirliggjandi er reynsla af vöruhúsakerfi Navision

• Nákvæmni, áreiðanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Frumkvæði og vilji til að klára verk sín vel

• Stundvísi, þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

Vinnutími á dagvakt er alla virka daga frá kl. 7:00 til 16:30 og á 
kvöldvakt mánudaga til fimmtudaga kl. 13:00-21:30. Æskilegt er 
að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar um 
störfin veita lagerstjórar: Vigfús Sverrir Lýðsson fyrir dagvakt  í s. 
824-8535 og Svavar Geirfinnsson fyrir kvöldvakt í s. 821-8450.

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dag-

vöru. Það þjónar dótturfélögum sínum Nathan & 

Olsen, Ekrunni og Góðu fæði með því að sam nýta 

mann auð, tæki og aðrar auðlindir til að ná fram 

hag kvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 sam nefnari 

þeirra gagnvart starfsfólki sem er í dag 100 talsins. 

Það býr við glæsi lega aðstöðu í höfuðstöðvum 

fyrir tæki sins að Kletta görðum í Reykjavík þar sem 

jafnframt er rekið vel útbúið mötuneyti. Að auki er 

starfs stöð á Akureyri. 

Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru:  

Frumkvæði - Liðsheild - Áreiðanleiki - Ástríða

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is



Laus er  staða sérfræðings í barnalækningum við Heilsugæslustöðina Sólvangi frá  1. janúar 2014 eða samkvæmt frekara  
samkomulagi. Um 50% starfshlutfall er að ræða, ótímabundið. Umsóknarfrestur er til 8. desember 2013.

Heilsugæslan Sólvangi þjónar íbúum Hafnarfjarðar.  
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar er að finna á www.heilsugaeslan.is/heilsugaeslustodvar/solvangur/ 

Starf barnalæknis felst einkum í venjubundinni ung- og smábarnavernd. 
Boðið er upp á fjölbreytt starf í örvandi starfsumhverfi og góðum starfsanda. 

Æskilegt er að umsækjandi sé sérfræðingur í barnalækningum en til greina kemur að ráða sérfræðing í heimilislækningum.  
Mikilvægur eiginleiki er færni í mannlegum samskiptum og áhugi og vilji til að starfa í þverfaglegu teymi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Emil L. Sigurðsson, yfirlæknir Sólvangi í síma 550-2600 eða með tölvupósti: emil.larus.sigurdsson@heilsugaeslan.is  

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).  
Umsókn skulu fylgja staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf.  
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 8. desember. n.k..  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Reykjavík, 23. nóv. 2013. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. www.heilsugaeslan.is/. Álfabakka 16,109 Reykjavík

Barnalæknir  
við heilsugæslustöðina Sólvangi

Sölumaður í timburdeild

Verkefnin þín verða fyrst og fremst sala og ráðgjöf til 
viðskiptavina um glugga, hurðir, parket, timbur og tengdar 
vörur.   Iðnmenntun og/eða vöruþekking sem nýtist í þessu 
starfi er mikill kostur. Reynsla af sölustörfum er einnig vel 
metin. Traustvekjandi, jákvæðir, ábyrgir, þjónustulund- 
aðir og skipulagðir umsækjendur eru boðnir sérstaklega 
velkomnir.

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. desember 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 verði 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 öflugum sölumanni í viðbót við okkar frábæra hóp starfsmanna:

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík
540 2222 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Sixt 
óskar eftir 
fjármála-
fulltrúa 

Starfssvið:
Reikningagerð

Innheimtur

Hæfniskröfur:

Tungumálakunnátta

Umsóknir berist til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 
101 Reykjavík eða á tölvupóstfangið anton@
sixt.is fyrir föstudaginn 6. desember. Nánari 
upplýsingar veitir Anton Smári Rúnarsson.

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 
1912, og hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 
löndum. Sixt á Íslandi hefur starfsstöðvar 
í Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið hefur 
verið í miklum vexti undanfarin ár með hátt 
þjónustustig að leiðarljósi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is 
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, í síma 530-3800 eða hallur@lyfja.is 

Í boði er góð starfsaðstaða í einu veðursælasta bæjarfélagi 
landsins. Vinnustaðurinn er líflegur og umhverfið notalegt. 
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess að veita 
viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2013 og farið verður 
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Spennandi tækifæri 
fyrir lyfjafræðing
í góða veðrinu fyrir austan

www.lyfja.is

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi til starfa í verslun Lyfju á Egilsstöðum. 
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Verkefnastjóri 
hjá Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar (ÚTÓN)
Útflutningsskrifstofa íslenskar tónlistar óskar eftir því að ráða öflugan og skipulagðan verkefnastjóra á skemmtilegan og  
fjölbreyttan vinnustað. Viðkomandi verður að vera reiðubúinn að taka að sér margvísleg og fjölbreytt verkefni.

Nánari upplýsingar veitir Sigtryggur Baldursson í síma 527 9999 eða á  sigtryggur@icelandmusic.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2013. 

Helstu verkefni
- Umsjón með vefjum ÚTÓN (icelandmusic.is og uton.is)
- Umsjón með samfélagsmiðlum skrifstofunnar
- Umsjón með blaðamannaferðum á íslenskar tónlistarhátíðir
- Umsjón með fræðslukvöldum ÚTÓN
- Umsýsla og skýrslugerð.
- Svara fyrirspurnum o.m.fl.

Menntunar- og hæfniskröfur
- Reynsla úr tónlistargeiranum er kostur
- Háskólapróf í viðskiptafræðum eða markaðsfræðum (eða   
 öðru sambærilegu námi) er kostur

- Reynsla af viðburðarstjórnun er kostur
- Góð tölvukunnátta
- Góð enskukunnátta -  bæði rit og mál
- Þekking á vefumsjónarkerfum s.s. Wordpress
- Frumkvæði og skipulagshæfileikar
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Gott viðmót og samskiptahæfni

Umsækjendur skulu senda ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstyður 
hæfni sína varðandi starfið rafrænt á netfangið  
starf@icelandmusic.is.

Planet Pizza er að opna nýjan stað í Grafarvogi og erum 
við að leita að vönum pizzabökurum og fólki vönu á grill.   

Þjónustulipurð og snyrtimennska eru skilyrði. 

Umsóknir með ferilskrá sendast á planetpizza.atvinna@gmail.com.  
Einnig er hægt að hafa samband í síma 770 1516 og senda SMS.

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals tíu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir  
á as@fotspor.is fyrir 1. desember 2013.

S: 511 1144
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Verkefnastjóri forvarnamála

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefna- 
stjóra forvarnamála til að hafa yfir umsjón með 

félagsmiðstöðinni Músík og mótor, Ungmennahúsinu 
Húsið og forvarnastarfi á vegum Hafnarfjarðarbæjar 

ásamt að sinna öðrum verkefnum sem Tómstundaskrif-
stofu er falið að sinna. 

 
Verkefnastjórinn yrði staðsettur í Húsinu, Staðarbergi 6 
og er hluti af stjórnendateymi ÍTH. Starfið heyrir undir 
skrifstofu Tómstundamála í Hafnarfirði og næsti yfir-
maður er æskulýðs- og forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar. 
 
Helstu verkefni: 
• Umsjón með rekstri og starfsmannamálum Hússins 

og Músík og mótor
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með forvarna- 

verkefnum og viðburðum tengdum frístundastarfi 
• Umsjón með verkefnum tengdum innflytjendum  

á fjölskyldusviði
• Fagleg forysta og vinna við stefnumótum forvarna-  

og tómstundamála
• Samskipti við samstarfsaðila, stofnanir  

og félagasamtök
 
Menntunar og hæfniskröfur: 
• Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólamenntun sem 

nýtist í starfi
• Reynsla af störfum sem tengjast forvörnum, tóm- 

stundaverkefnum og rekstri verkefna eða stofnana
• Reynsla af stjórnun og þróun verkefna 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst árið 
2014.
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi  
stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
 
Nánari upplýsingar veitir Geir Bjarnason æskulýðs- og 
forvarnarfulltrúi, geir@hafnarfjordur.is   eða hafa sam-
band við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 10. des. næstkomandi. 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri forvarna- og frístundastarfs“ 
eða með rafrænum hætti á geir@hafnarfjordur.is

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er 

að vera stjórnvöldum til 

ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir 

rannsóknum á orkubúskap 

og orkulindum þjóðarinnar, 

safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til 

lengri tíma og stuðla að 

samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands 

og utan.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Ritari á menntasvið Kópavogsbæjar

· Starfsmenn á íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður í félagslega heimaþjónustu

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Matráður í félagsmiðstöðina Boðann

· Matráður í félagsmiðstöðina Gullsmára

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Tekur þátt í daglegu starfi og vinnslu verkefna á renniverkstæði
· Umsjón með sérverkefnum
· Veitir faglega ráðgjöf og tekur þátt í verkfundum með verkkaupum
· Yfirfer tæki og búnað og heldur vinnustöð hreinni

· Ákjósanlegt að viðkomandi hafi sveinspróf í rennismíði og 3 ára starfsreynslu í faginu.
· Þekking á CNC stýrikerfum rennibekkja og fræsivéla
· Þekking á Manual rennibekkjum og fræsivélum

Þekkt vélsmiðja á höfuðborgarsvæðinu með fjölbreytt, krefjandi og skemmtileg verkefni
í nýsmíði, sérsmíði, fjöldaframleiðslu og viðhaldsverkefnum hefur nú lausa stöðu til
umsóknar fyrir öflugan rennismið.

Vinnutími er frá kl. 07:30 til kl. 16:00/18:00 mánudaga til föstudaga.

Rennismiður
23. nóvember 2013  LAUGARDAGUR4



kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólinn Austurkór 
óskar eftir 
deildarstjórum 

Leikskólinn Austurkór er nýr sex deilda leikskóli í 
Kórahverfinu í Kópavogi sem opnar á vorönn 2014. 

Leitað er eftir áhugasömum leikskólakennurum, 
sem eru tilbúnir til að taka þátt í uppbyggingu 
í nýjum leikskóla og móta leikskólastarf frá 
grunni. Hér er um spennandi og krefjandi 
verkefni að ræða fyrir metnaðarfullt fólk.

Ráðningartími
 Ráðið verður í stöðuna eftir nánara 
samkomulagi. 

Menntunar og hæfniskröfur
 Leikskólakennaramenntun skilyrði
 Reynsla af starfi í leikskóla nauðsynleg
 Reynsla af stjórnun æskileg
 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
 Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Guðný Anna Þóreyjar-
dóttir leikskólastjóri, ugla_@hotmail.com, 
sími:898-9092 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2013.

Konur jafnt sem karlar eru hvattir til að sækja 
um starfið.

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

Starfssvið:

• Kerfisstjórn og aðkoma að rekstri netþjóna

• SQL gagnagrunnsstjórnun og umsjón afritunartöku

• Umsjón með VMware umhverfi

• Aðgangsstýringar í Windows

• Aðkoma að rekstri samskiptakerfa

• Aðkoma að Sharepoint uppsetningum, skipulagningu og rekstri 

• Umsjón með Cisco netbúnaði 

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði tölvunarfræði , kerfisfræði   
 eða skyldum greinum 

• Góð þekking og reynsla af rekstri    
 upplýsingatæknikerfa

• Færni í að greina vandamál og finna lausnir

• Hæfni í mannlegum samskiptum og mikil   
 þjónustulund

Kerfisstjóri

Umsóknarfrestur er til og með 2. desember nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel,  
www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veitir Loftur Loftsson, loftur.loftsson@marel.com, í síma 563 8000. 

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm heimsálfum, 
þar af ríflega 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott 
félagslíf.

Við leitum að kerfisstjóra í upplýsingatækniteymið okkar á Íslandi. Í dag starfa um 20 manns á upplýsinga- 
tæknisviði.  Viðkomandi mun taka þátt í alþjóðlegu starfi upplýsingatæknisviðs en hópurinn er hluti af 60 
manna alþjóðlegu teymi.

Við bjóðum
góða þjónustu

Sérfræðingur á Netviðskipta- og samskiptasvið

Helstu verkefni:

 - Samfélagsmiðlar og vefmál

 - Notendaþjónusta við ytri og innri 
viðskiptavini

 - Ýmis verkefni tengd vefjum bankans, 
samfélagsmiðlum, Netbanka og Appi 

 - Þátttaka í stefnumótun og þróun vef-  
og snjallsímalausna

 - Verkefnastjórnun

Á Netviðskipta- og samskiptasviði Íslandsbanka vinnur kraftmikill hópur við vefþróun, netviðskipti 
og samskiptamál. Íslandsbanki leitar að metnaðarfullum einstaklingi með víðtæka þekkingu á lausnum 
fyrir vef- og snjallsíma. Þitt hlutverk verður að hjálpa okkur að vera leiðandi í þróun rafrænna viðskipta 
og samskipta við viðskiptavini okkar. Framundan eru fjölmörg krefjandi og spennandi verkefni á sviði 
netviðskipta, samfélags- og vefmiðla.

Nánari upplýsingar veitir: Már Másson forstöðumaður, mar.masson@islandsbanki.is, sími 440 4990. 

Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sigrun.olafs@islandsbanki.is, sími 440 4172.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk.

Hæfniskröfur

 - Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 - Nokkurra ára reynsla á vinnumarkaði

 - Þekking á samfélagsmiðlum, vef- og IT málum

 - Góð íslensku og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

 - Sköpunargáfa og hugvitssemi

 - Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is



RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf Fiskislóð 81 101 Reykjavík Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina
· Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti
· Áætlanagerð
· Undirbúningur og eftirfylgni

· Menntun og/eða reynsla á sviði matreiðslu eða sambærilegu og/eða
  reynsla af sölustörfum á fyrirtækjamarkað æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta
· Þekking á Navision mikill kostur
· Góð enskukunnátta
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Heildverslun á sviði matvæla og hreinlætisvara óskar eftir að ráða öflugan sölumann á fyrirtækjasvið.
Um fullt starf er að ræða. Vinnutími er frá kl. 08:30 til kl. 17:00.

Sölumaður
Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Laust er til umsóknar starf skrifstofumanns á kvenna- og 
barnasviði Landspítala. Starfið er mjög fjölbreytt og felur 
í sér mikil samskipti við ólíkar starfsstéttir innan spítalans 
sem og utan.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ritun bréfa, greinargerða, skýrslna og frágangur ýmissa 
verkefna

 » Aðstoð við gerð vaktaskýrslna, verklagsreglna auk klínískra 
leiðbeininga

 » Aðstoð við próf og kennslugögn
 » Umsjón með kennslu nema í samvinnu við prófessora og 
kennara

 » Samskipti við fagstéttir innan og utan stofnunar
 » Ýmis verkefni sem viðkomandi eru falin af yfirmanni

Hæfnikröfur
 » Stúdentspróf eða framhaldsskólamenntun skilyrði 
 » Reynsla af skrifstofustörfum nauðsynleg 
 » Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 » Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 » Sjálfstæð vinnubrögð 

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 7. desember 2013. 
 » Starfið er laust frá 1. janúar 2014 eða eftir nánara sam-
komulagi, til eins árs hið minnsta.

 » Upplýsingar veitir Dómhildur Árnadóttir, mannauðs-
ráðgjafi, domhilda@landspitali.is, sími 825 3842.

KVENNA- OG BARNASVIÐ
Skrifstofumaður

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

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

  



Spennandi tækifæri
Gólflagna fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vill ráða  
metnaðarfullan mann til framtíðarstarfa. Þarf að vera í 
líkamlega góðu ástandi. Æskilegur aldur 20 til 30 ára. 
Þarf að hafa hreint sakavottorð,ökuréttindi og aðstæður  
til að geta ferðast innanlands. 
Góð laun og starfsumhverfi fyrir duglegan einstakling. 
 
Vinsamlegast sendið tölvupóst á golfefni@gmail.com

FORSTÖÐUMAÐUR
Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir starf forstöðumanns Varar laust til umsóknar, 
um er að ræða 50% starf.  
Forstöðumaður mótar stefnu setursins í samvinnu við stjórn, auk þess að hafa umsjón með 
daglegum rekstri þ.m.t, umsjón með fjáröflun og samræma fjáröflunarleiðir. Forstöðumaður ber 
ábyrgð gagnvart stjórn setursins. 

DOKTOR Í LÍFFRÆÐI
Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir eftir líffræðingi með doktorsmenntun. 
Rannsóknarsetrið var stofnað í maí árið 2006 og er markmið þess að rannsaka vistkerfi sjávar í 
víðasta skilningi, með megináherslur á vistkerfið í Breiðafirði. Ætlast er til að líffræðingur stundi 
rannsóknir á framangreindu sviði eða öðrum sviðum tengdum vistkerfi sjávar.
Krafist er doktorsprófs frá viðurkenndum háskóla eða jafngildi þess. Sjálfstæði, frumkvæði og 
metnaður í starfi er nauðsyn.

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

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
Vör Sjávarrannsóknarsetri við Breiðafjörð, Norðurtanga, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið:  tyrol@simnet.is

Allar nánari upplýsingar um störfin gefur Örvar Marteinsson, GSM: 863-5026.

Umsóknarfrestur er 13. desember, 2013. 

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir að ráða forstöðumann/verkstjóra á 

vélaverkstæði fyrirtækisins

Starfssvið
• Starfið fellst aðallega í að stjórna og skipuleggja daglega  
 starfsemi, reglulegt og fyrirbyggjandi viðhald og utanum- 
 hald um starfsemi vélaverkstæði. 
• Almenn viðgerðarvinna og smíði

Menntunar og hæfniskröfur
• Vélfræði /vélstjóranám  eða menntun sem gagnast  
 í starfi. 
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð. Lipurð í mannlegum  
 samskiptum, frumkvæði, áhugi og þjónustulund. 
• Stundvísi og snyrtimennska

Reynsla:
• Reynsla úr fiskvinnslu, sambærilegu umhverfi,   stjórnun  
 og mannaforráðum. 
• Reynsla og þekking á framleiðslukerfum, rafmagni,   
 vinnslulínum, vélum í fiskvinnslu t.d Baader og Marel  
 kerfum ásamt góðri þekkingu á frysti, kæli  
 og vökvakerfum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað fyrir 1 desember á 
netfangið box@frett.is merkt ,,Forstöðumaður-2311“

+ Nánari upplýsingar veitir
  Elín Erlingsdóttir I Netfang: starf@icelandair.is

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD ICELANDAIR LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
CRM OG SHAREPOINT SÉRFRÆÐINGUM TIL STARFA
Helsta hlutverk deildarinnar er að nýta upplýsingatæknina til að styðja við rekstur félagsins með sveigjanleika, hagræðingu og tækifæri að 
leiðarljósi. Við leitum að áhugasömum einstaklingum sem hafa jákvætt hugarfar og ríka þjónustulund og sem geta hafið störf sem fyrst. Við 
bjóðum spennandi og krefjandi störf í alþjóðlegu og skemmtilegu starfsumhverfi. Lögð er áhersla á vönduð og nákvæm vinnubrögð.

Starfssvið:
Þarfagreining, aðlögun og ráðgjöf 
innan Icelandair

  Ráðgjöf við útfærslur  
og verkáætlanir

  Umsjón með högun, hönnun  
og rekstri nýs CRM umhverfis

  Samskipti við rekstrarþjónustu-  
og þróunaraðila

  Verkefnastýring, innleiðingar  
og kennsla

Menntunar- og hæfnikröfur:
  Háskólapróf í viðskiptafræði, 

markaðsfræði eða önnur menntun 
sem nýtist í starfi

  Reynsla af CRM verkefnum
  Þekking á samþættingu upplýsinga
  Frumkvæði og dugnaður
  Greiningarhæfni
  Jákvæðni og gott viðmót

Starfssvið:
  Þarfagreining, aðlögun og ráðgjöf  

í Sharepoint
  Skilgreining verkefna innan 

fyrirtækja Icelandair Group
  Ráðgjöf við útfærslur  

og verkáætlanir
  Umsjón með högun, hönnun  

og rekstri Sharepoint
  Samskipti við rekstrarþjónustu-  

og þróunaraðila
  Verkefnastýring, innleiðingar  

og kennsla

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði, 
verkfræði eða önnur menntun  
sem nýtist í starfi
Reynsla af Sharepoint verkefnum

 Þekking á samþættingu upplýsinga
 Frumkvæði og dugnaður
 Greiningarhæfni
 Jákvæðni og gott viðmót

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 2. desember 2013. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

CRM SÉRFRÆÐINGUR SHAREPOINT SÉRFRÆÐINGUR



Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
 » Þátttaka  í kennslu- og fræðsluprógrammi
 » Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í 
samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð, 
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum, 
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum 
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að 
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu 
árum.

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi
 » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
 » Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2013.
 » Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir, 
engilbs@landspitali.is og Nanna Briem, sérfræðilæknir, 
nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Engilberti Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði 
við Hringbraut.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á 
þeim og innsendum gögnum.

GEÐSVIÐ
 Læknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu  
1. janúar til 30. apríl 2014, í 6-12 mánuði. 

Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í 
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-, 
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta 
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu 
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

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. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf Fiskislóð 81 101 Reykjavík Sími: 561 5900 Fax: 561 5909 hhr@hhr.is www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

· Dagleg verkefnastjórnun á tæknimönnum
· Sala á lausnum til fyrirtækja
· Yfirumsjón með daglegum verkefnum og fyrirspurnum viðskiptavina
· Kennsla og þjónusta á vörum fyrirtækisins
· Mótun og uppbygging þjónustuferla,samskipti og samningagerð

· Menntun sem nýtist í starfi
· Menntun í verkefnastjórnun kostur
· Góð hæfni í skipulagningu skilyrði
· Menntun í Tölvunarfræði kostur en ekki skilyrði
· Þekking og reynsla af gæðamálum kostur
· Rík kostnaðarvitund og reynsla af rekstri
· Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum
· Reynsla af verkefnastýringu á tæknimönnum skilyrði
· Mikil leiðtogahæfni sem og góðir samskiptahæfileikar
· Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi

Öflugt hugbúnaðarfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða ábyrgðafullan, sjálfstæðan
og árangursdrifinn einstakling til að sinna starfi verkefnastjóra. Um fullt starf er að ræða.

Verkefnastjóri

Starf aðstoðardeildarstjóra á taugalækningadeild B2 
í Fossvogi er laust til umsóknar. Taugalækningadeild 
er 20 rúma legudeild. Þar leggjast inn sjúklingar með 
taugasjúkdóma, s.s. heilablóðfall, flogaveiki, Parkinsons-
veiki, MS, MND og mígreni. 

Á deildinni gefst einstakt tækifæri til að sérhæfa sig í 
hjúkrun taugasjúklinga. Lögð er áhersla á símenntun 
starfsfólks og þróunar- og rannsóknarvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru 
hjúkrunardeildarstjóra

 » Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á 
deildinni

 » Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að 
skipulagningu á starfsemi deildar

 » Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Starfsreynsla
 » Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
 » Hæfni í mannlegum samskiptu

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 14. desember 2013. 
 » Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá 1. janúar 
2014 eða eftir samkomulagi til tveggja ára, með 
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

 » Upplýsingar veita Guðrún Jónsdóttir, deildarstjóri, 
gudjonsd@landspitali.is, sími 825 3702 og Þórgunnur 
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, 
sími 825 5136.

TAUGALÆKNINGADEILD
Aðstoðardeildarstjóri

Landspítali auglýsir laust til umsóknar fullt starf verkefnastjóra 
klínísks rannsóknaseturs Landspítala og Háskóla Íslands. 
Setrið er hluti af vísindadeild spítalans og rekið innan 
vísinda- og þróunarsviðs LSH og lýtur sameiginlegri stjórn 
LSH og HÍ samkvæmt samkomulagi stofnananna. 

Hlutverk setursins er að efla og styðja við rannsóknir, 
einkum klínískar rannsóknir á LSH, bæta aðstöðu og veita 
aukna þjónustu og aðstoð við þá vísindamenn sem að 
slíkum verkefnum starfa á spítalanum.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Sjá um skipulag og uppbyggingu innviða á spítalanum í 
samræmi við tilgang stofnunarinnar

 » Byggja upp og koma á samstarfi við aðra á sama sviði sem 
og umsjón daglegrar þjónustu rannsóknarsetursins

 » Annast miðlægt skipulag til að efla klínískar lyfjarannsóknir 
á spítalanum

 » Vinna að verkefnum til hagnýtingar rannsóknaniðurstaðna 
og fylgja eftir tækifærum á sviði nýsköpunar

 » Koma á og annast tengsl við net rannsakenda á Norður-
löndum, innan Evrópu og víðar

Hæfnikröfur
 » Háskólapróf á sviði heilbrigðis- eða lífvísinda
 » Reynsla í rannsóknum, skipulagsstarfi og/eða rekstri sem 
nýtist til ofanskráðra verkefna

 » Viðkomandi skal vera hugmyndaríkur og framsækinn
 » Sjálfstæði í starfi og getu til að vinna í hópi og leitt teymi 

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. 

KLÍNÍSKT RANNSÓKNARSETUR
LSH OG HÍ

Verkefnastjóri

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2013. 
 » Starfið er laust frá 1. febrúar 2014 eða eftir nánara 
samkomulagi.

 » Upplýsingar veitir Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir, 
magnusgo@landspitali.is, sími 543 1118.

Vegna spennandi verkefna í Noregi 
vantar ö ugt fólk í eftirtalin störf:

Laus 
störf
í Noregi
Vélamenn 
og smiðir

Vélamenn í frágangsvinnu 
í jarðgöngum
Vélamenn vanir bílkrönum
Smiðir sem eru vanir mótavinnu
 
Áhugasamir sendi umsókn 
á netfangið umsokn@lns.is



Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna  
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1031/2013  
í Stjórnartíðindum.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta  
til fiskiskipa fyrir:
Ísafjarðabæ (Flateyri og Suðureyri)
Strandabyggð (Hólmavík)

Endurauglýst er fyrir neðanskráð byggðarlög:
Fjallabyggð (Siglufjörður og Ólafsfjörður)
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)

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 9. desember 2013.

Fiskistofa, 22. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á  
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun 

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Þjónustumaður
Kælismiðjan Frost ehf. auglýsir eftir 

þjónustumanni í Garðabæ.

Nánari upplýsingar er að finna á www.frost.is

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á frost@frost.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lyfjatæknir Landspítali, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201311/075
Lektor í geðhjúkrun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201311/074
Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201311/073
Sérfræðingur Ferðamálastofa Reykjavík 201311/072
Aðjúnkt HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201311/071
Læknar í starfsnámi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201311/070
Sjúkraliði, sérhæfður aðst.maður Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201311/069
Skrifstofumaður Landspítali, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201311/068
Verkefnastj. við klínískt rannsóknas. Landspítalinn, Háskóli Íslands Reykjavík 201311/067
Sjúkraliði Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201311/066
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201311/065
Sjúkraliði Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201311/064
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201311/063
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201311/012
Heimilislæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Seltjarnarnes 201311/062
Barnalæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201311/061
Barnalæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201311/060
Sérfr. í hagfræði raforkumála Orkustofnun Reykjavík 201311/059
Sérfr. í verkfræði raforkumála Orkustofnun Reykjavík 201311/058
Lögreglufulltrúi Lögregluskóli ríkisins Reykjavík 201311/057
Aðstoðarmaður í eldhús Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201311/056
Safnstjóri Listasafn Einars Jónssonar Reykjavík 201311/055
Varðstjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201311/054
Sérfræðingar Barnaverndarstofa Reykjavík 201311/053

Fjölbreytt og skemmtilegt starf í Reykjavík 

Helstu verkefni:
Móttaka gesta
Símsvörun
Bókanir
Úthringingar
Almenn ritarastörf
Önnur tilfallandi verkefni

Ritari.is leitar eftir jákvæðum og drífandi einstakling í starf þjónustufulltrúa hjá fyrirtækinu. 
Í starfinu felst að sinna móttöku fyrir tiltekið fyrirtæki ásamt þjónusta við fjölda annarra fyrirtækja úr 
flestum greinum atvinnulífsins. Mjög fjölbreytt starf í skemmtilegu umhverfi. 

Hæfniskröfur:
Stúdentspróf eða sambærileg menntun er æskileg
Reynsla af almennum skrifstofustörfum er skilyrði
Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti er skilyrði
Góð tölvukunnátta skilyrði
Rík þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar

Óskað er eftir einstaklingi í 90-100% starf og er vinnutíminn milli kl. 9 og 17 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til 30.nóvember 2013. 

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Valdimarsdóttir, ingibjorg@ritari.is.
Umsókn ásamt ferilskrá óskast sent á ingibjorg@ritari.is. 

Ritari.is býður upp á heildarlausnir í skrifstofumálum. Við kappkostum við að veita frammúrskarandi þjónustu á sviði viðskiptatengsla 
og skrifstofuhalds. Við leitumst við að starfa með fyrirtækjum og rekstraraðilum sem leita leiða til að ná fram hagræðingu og hagkvæmni 
í rekstri. Við leggjum áherslu á persónulega þjónustu, gagnkvæmt traust og virðingu og góð samskipti.     

Ritari.is
Símsvörun  Ritaraþjónusta  Bókhald

Vinsamlega sendið umsókn með tölvupósti til:  
julia.justdeco@gmail.com merkt „job iceland“ í subject.

ENGLISH SPEAKING FAMILY IN GARÐABÆR ICELAND 
SEAKS NANNY AND HOUSE HELP.

 Full time job is offerd 
and possible start from 
December 1st. 

Working day 8 to 9 
hours.

Experience with small 
babies is required. 

Clean criminal record. 

Driving-lisence and 
experience of driving.

To have ability to live  
in the house for few  
days in a month. 

C.V. and  
recomendation 
required.

Please send application to julia.justdeco@gmail.com 
marked „Job Iceland“ in subject

ENSKU MÆLANDI FJÖLSKYLDA Í GARÐABÆ  
LEITAR EFTIR BARNFÓSTRU OG HÚSHJÁLP

100% vinna

Þarf að geta hafið 
störf fyrir 15. des.

Gilt ökuskirteini og 
reynsla af akstri 
nauðsynleg.

Hrein sakaskrá.

Reynsla af umönnun 
smábarna.

Góð laun fyrir réttu 
manneskjuna.

Óskað er eftir 
starfsferilskrá og 
meðmælum.



NORDICA SPA & GYM 
LEITAR AÐ DUGMIKLUM OG 
DRÍFANDI LEIÐTOGA.

STARFSHEITI: FRAMKVÆMDASTJÓRI 

NordicaSpa er heilsulind sem veitir fyrsta flokks þjónustu í rólegu og þægilegu andrúmslofti 
og státar af glæsilegri hönnun og fallegu umhverfi.

NordicaSpa hefur upp á að  bjóða frábæra aðstöðu til líkamsræktar og býður upp á allt það 
besta sem völ er á þegar kemur að líkamsrækt og heilsulind.  Við leggjum áherslu á að veita 
persónulega og góða þjónustu sem fullnægir  þörfum þeirra sem gera kröfu um það besta 
þegar kemur líkamsrækt og vellíðan.

Starfssvið: Hæfniskröfur: 

   grunnþekking á Navision

Umsóknarfrestur til 29.11. n.k.
Umsóknir skulu berast til: umsokn@nordicaspa.is

www.gardabaer.is

Bæjarsjóður Garðabæjar óskar eftir 
áhugasömum ráðgjöfum til að taka þátt í 
útboði á hönnun vegna nýbyggingar 
skólahúsnæðis í Urriðaholti í Garðabæ. 
Óskað er eftir tilboðum frá hönnunarhópum 
sem samanstanda af eftirfarandi hönnuðum:

 Arkitektum
 Verkfræðihönnuðum
 Landslagsarkitektum
 Ráðgjöfum í brunahönnun
 Ráðgjöfum í hljóðvist
 Vottuðum BREEAM - ráðgjöfum

Kynningarfundur með bjóðendum verður 
haldinn þann 5. desember n.k. á skrifstofu 
Garðabæjar,  Garðatorgi 7.

Útboðsgögn á rafrænu formi er hægt að 
sækja án endurgjalds á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Útboð þetta er auglýst í stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins.

Tilboðum ásamt umbeðnum fylgigögnum skal 
skila í þjónustuver Garðabæjar, Ráðhúsinu, 
Garðatorgi 7 í Garðabæ, eigi síðar en 13. 
janúar 2014 kl. 13.00

Verða þau þá opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.  Umsjónaraðili með 
útboði er VSÓ Ráðgjöf f.h. Garðabæjar. 

Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ 

Tækni- og umhverfissvið

ÚTBOÐ
URRIÐAHOLTSSKÓLI - HÖNNUN

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



Leitað er að einstaklingi með brennandi áhuga á 

atvinnugrein í örum vexti og löngun til að takast á við 

sérfræðiverkefni af ýmsu tagi á sviði ferðamála, með 

áherslu á úrvinnslu og nýtingu talnagagna, gæðamál 

og sjálfbæra langtímaþróun ferðaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 B.S. próf í ferðamálafræði eða sambærileg 

menntun 

 Góð íslensku- og enskukunnátta

 Góð tölvuþekking, bæði til öflunar og  

úrvinnslu upplýsinga

 Góðir samskiptahæfileikar, framtakssemi, 

sjálfstæði í vinnubrögðum

 Löngun til að takast á við síbreytileg verkefni

 Reynsla af störfum innan ferðaþjónustugreina  

er kostur 

Umsóknarfrestur:

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2013. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og 

starfsferil skulu berast skrifstofu Ferðamálastofu  

í Reykjavík, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík eða á 

netfangið upplysingar@ferdamalastofa.is og vera 

merktar starfinu.

Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða  

en öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólrún Anna 

Jónsdóttir rekstrarstjóri, solrun@ferdamalastofa.is 

og þær er einnig að finna á vef stofnunarinnar  

http://www.ferdamalastofa.is/is/ 

um-ferdamalastofu/laus-storf 

Ferðamálastofa leitar eftir sérfræðingi til starfa frá 15. janúar 2014 á starfsstöð sinni 
í Reykjavík. Um er að ræða 100% starf til tveggja ára með möguleika á framlengingu.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

SÉRFRÆÐINGUR - FERÐAMÁLASTOFA
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Rannsóknarsjóður Hrafnistu
auglýsir eftir umsóknum um styrk

Úr skipulagsskrá Rannsóknarsjóðsins:
“Eitt af meginmarkmiðum sjóðsins er að stuðla að 
nýjungum og þróun í málefnum aldraðra. Sjóðurinn 

er opinn öllum þeim sem að stunda rannsóknir, 
formlegt nám eða hvað annað sem mun efla þennan 

málaflokk hér á landi.”

Umsóknarfrestur er til 15. desember 2013 og skulu 
umsóknir sendar á netfangið  

rannsoknarsjodur@hrafnista.is. 
Umsókn skal fylgja: 

a) stutt lýsing á verkefninu
b) tíma- og kostnaðaráætlun
c) aðrir styrkir sem sótt er um fyrir sama verkefni

Sú kvöð fylgir styrkveitingu að niðurstöður 
verkefnisins séu kynntar á Hrafnistu í ræðu og riti 
auk þess að rannsóknarsjóðurinn áskilur sér rétt  

til að krefjast endurgreiðslu innan 3 ára  
ef hætt hefur verið við verkefnið.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Hrafnistu, www.hrafnista.is eða hjá gæða- og 

fræðslustjóra Hrafnistu, Unni G. Guðmundsdóttur  
í síma 585 3000.

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

Mjólkursögusafn á Selfossi  
rekstur 

Sveitarfélagið Árborg í samstarfi við MS skoðar þann 
möguleika að opnað verði Mjólkursögusafn á Selfossi vorið 
2014. Sveitarfélagið Árborg áformar að leggja safninu til 
húsnæði á neðri hæð Eyravegar 3. MS leggur til sýningar- 
muni, auk þess að láta hanna og setja upp sýningu 
safnsins. MS og sveitarfélagið munu koma að kynningu 
safnsins í upphafi. Einnig ráðgerir sveitarfélagið að flytja 
upplýsingamiðstöð ferðamanna, sem nú er staðsett á 
bókasafninu á Selfossi, í sama húsnæði og safnið. Í rekstri 
upplýsingamiðstöðvar ferðmanna felast m.a. samskipti við 
ferðamenn, upplýsingagjöf til þeirra og aðstoð við bókanir.  
Gert er ráð fyrir að sérstök stjórn skipuð fulltrúum MS og 
Árborgar standi að baki safninu.

Sveitarfélagið vill kanna grundvöll þess að fela sjálf-
stæðum rekstraraðila rekstur og umsjón safnsins og 
upplýsingamiðstöðvarinnar og auglýsir því eftir aðilum 
sem hefðu áhuga á að taka að sér framangreindan rekstur. 
Leitað er eftir metnaðarfullum og drífandi rekstraraðila með 
brennandi áhuga fyrir því að bjóða uppá afburðaþjónustu 
og skapa einstakt umhverfi og upplifun fyrir viðskiptavini. 
Viðkomandi aðili þyrfti að vera reiðubúinn að koma að 
undirbúningsferli frá og með n.k. áramótum.  

Áhugasamir hafi samband við Sveitarfélagið Árborg, eigi 
síðar en sunnudaginn 8. desember n.k., með tölvupósti á 
netfangið mjolk@arborg.is þar sem gerð er grein fyrir sýn 
umsækjanda á verkefnið og því hvernig hann uppfyllir 
þau skilyrði sem að framan greinir. Einnig skal tiltaka 
tungumálakunnáttu, færni í mannlegum samskiptum og 
reynslu umsækjanda af rekstri og kynningarmálum.  

Nánari upplýsingar veitir Bragi Bjarnason í síma 480 1900. 
Sveitarfélagið áskilur sér rétt til að ganga til samninga við  
hvaða umsækjanda sem er eða hafna þeim öllum. 

Sveitarfélagið Árborg

sími: 511 1144

  





ÞORRASALIR 9-11

Einstakt útivistarsvæði, fallegt útsýni, nálægð við golfvöll stórar svalir (allt að 25 fm) 
með miklu næði, steyptir veggir milli svala, leyfi fyrir svalalokunum, áltrégluggar, 
myndavéladyrasími, Vandaðar innréttingar frá Axis. Sérinngangur af svölum.

Nýtt 35 íbúða fjölbýlishús. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, sér bílastæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

Allir hjartanlega velkomnir.

Hannes
Sölustjóri

699 5008

Kristján Þórir 
Sölufulltrúi

696 1122

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

892 9966

Þórunn
Lögg. fasteignasali

510 7900

Halldór Már
Lögg. fasteignasali

898 5599

SÖLUSÝNING 
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 
FRÁ KL 14:00-16:00
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100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

Íris Hall
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 512 4900

Benedikt
Ólafsson

DREKAVELLIR 40

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 16-17

• Vandaðar innréttingar og gólfefni. 

• Ekkert til sparað.  

• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.

• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinsson

• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett  
innst í botnlangagötu. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

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

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

Vitastígur - 101 Rvík
Mjög fallegt 119,2 fm tvílyft einbýlishús í hjarta borgarinnar. 
Efri hæð: Stór stofa og eldhús, opið út í eitt, mikil lofthæð. 
Neðri hæð: Tvö svefnherbergi, baðherbergi með hornbaðk-
ari. Gegnheilt parket á gólfum, náttúrusteinn á baðherb. 
Húsið nýlega tekið í gegn að utan og málað. Einstök eign á 
frábærum stað. Verð 44,9 millj.

Bræðraborgarstígur - 101 Reykjavík
Sérlega glæsileg og algjörlega endurnýjuð 179,6 fm íbúð á 
2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir örfáum árum 
á afar vandaðan og fallegan hátt. Mjög stórar stofur ásamt 
stórri bókastofu, eldhús með svölum út af, svefnherbergi 
með fataherb. inn af, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, t.f. 
þvottavélum í lokuðu rými. Eikarparket. Verð 64,9 millj. 

Skaftahlíð - 105 Reykjavík 
Glæsileg 146 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr í fjórbýlishúsi 
innst í botnlanga í grónu og fallegu umhverfi. Samliggjandi 
stofur, hol, gestasnyrting, eldhús með góðum borðkrók. Þrjú 
svefnh. og baðherbergi á svefngangi. Svalir út af hjónaher-
bergi. Parket og linoleum dúkur á gólfum. Stutt í grunnskóla, 
menntaskóla og alla verslun og þjónustu. Verð 43,5 millj.

Nökkvavogur - 104 Reykjavík
Glæsilegt og mikið endurnýjað 188,5 fm tvílyft einbýlishús 
ásamt bílskúr. Á efri hæð eru þrjár samliggjandi stofur, 
gengið úr setustofu niður í fallegan og gróinn garð með 
heitum potti. Eldhús, svefnherbergi og gestasnyrting.  
Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvotta-
hús. Parket, flísar og teppi á gólfum.  Verð 56,9 millj.

Háteigsvegur - 105 Reykjavík
Mjög falleg 3ja herbergja 93,3 fm lítið niðurgrafin íbúð með 
sérinngangi. Forstofa, flísar. Rúmgott hol. Hjónaberbergi, 
fataskápar. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf. Eldhús, góð 
innrétting, flísar. Stór stofa. Inn af stofu er stofa/svefnherb., 
fataskápar. Parket á holi, stofu og herbergjum.  
Þvottahús/geymsla í íbúð. Laus fljótlega. Verð 26,9 millj.

Borgarholtsbraut - 200 Kópavogur
Vandað 284 fm tvílyft einbýlishús í vesturbæ Kópavogs. 
Stórar stofur, arinn. Fjögur svefnherbergi. Eldhús með borð-
krók. Stórt þvottahús og tvær geymslur. Bílskúr fyrir tvo bíla. 
Möguleiki á að skipta húsinu í tvær íbúðir. Húsið er nýlega 
steinað að utan. Fallegur gróinn garður. Verð 55 millj.

Katrínarlind 5 Birkimelur 6B

Katrínarlind 5 - 113 Reykjavík  
Opið hús sunnudaginn 24. nóvember  
milli kl. 14:00 til 14:30.
Falleg 110,8 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með stórri afgirtri verönd ásamt stæði í 
bílskýli. Íbúðin skiptist í forstofu með fataskáp, flísar á gólfi. Stofa með útgengt á verönd. 
Eldhús með góðri innréttingu, borðkrókur. Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi, flísalagt í hólf 
og gólf. Þvottahús og geymsla í íbúð. Parket á gólfum nema forstofu, baðherb. og þvotta-
húsi. Stæði í 3ja stæða bílageymslu fylgir. Verð 32,9 millj. 

Birkimelur 6B - 107 Reykjavík 
Opið hús í dag, laugardag milli kl. 13:00 og 
14:00 og á mánudag milli kl. 17:30 og 18:30.
Mjög falleg 2ja herbergja íbúð á 4. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist þannig: 
Komið inn í gang, lítil geymsla við enda gangsins. Baðherbergi, dúkur á gólfi, flísar á hluta 
veggja, innb. skápur, baðkar. Eldhús, upprunaleg innrétting. Svefnherbergi, innbyggður 
fataskápur. Úr svefnherbergi er útgengt á suðvestur svalir. Rúmgóð stofa. Herbergi í 
risi fylgir íbúðinni. Nýtt eikarplankaparket á allri íbúð nema baðherbergi. Í kjallara er sér 
geymsla og sameiginlegt þvottahús. Laus fljótlega. Verð 24,8 millj.



ÁLFASKEIÐ 78 - HFJ.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 24.NÓV kl.15:30-16:00
Snyrtileg 3ja herb. 119.4 fm íbúð á 3ju hæð.
Suð-vestur svalir það sem er fallegt útsýni.
Bílskúr með íbúð.
V. 22.9.- millj. 
Sveinn s: 6900.820

SKIPHOLT 26  -  105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 24. NÓV. 
KL. 15:00 – 15:30 
4ra herbergja 82.2 fm íbúð á 1.hæð í 6 íbúða 
fjölbýli á þessum vinsæla stað.  Íbúð er 
snyrtileg og hefur eldhús verið endurnýjað, 
eikar-plankaparket er á stórum hluta íbúðar.
V. 25,5 millj. Þórarinn s. 770-0309

GRASARIMI  10 – RVK.

PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
- 223,4fm.  6ra herb.  íbúð í þríbýli með bílskúr.
-  Góð íbúð fyrir stóra fjölskyldu.
-  Fjöldskylduhverfi stutt í alla þjónustu.
-  Bílskúr
-  V.  39,5 millj.
-  Benedikt s: 661 7788
 

Álfkonuhvarf  - 203 KÓP

Nýleg og vel skipulögð 4.herb íbúð á efstu 
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
113.4m2 innifalin geymsla í kjallara.
Áhvílandi 25.2mkr lán frá Íbúðalánasjóði.
Afborgun c.a. 108 þús pr mánuð.
V. 31.9 millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

KRISTNIBRAUT – 113 RVK
 

Falleg og vel skipulögð 3ja - 4ra herbergja 
íbúð með glæsilegu útsýni.  Íbúðin er alls 118 
fm á 2. hæð í lyftuhúsi.  Glæsilegt útsýni til 
suðurs og norður.  Rúmgóðar stofur sem og 
herbergin tvö.  Getur verið 4ra herbergja.
 
Verð: 29,5 millj.
Sigurður s. 896-2312 

HVAMMABRAUT – 220 HFJ
 

Mjög góð 5 herbergja, alls 127,8 fm íbúð á 
þriðju og efstu hæð með fallegu útsýni yfir 
Hafnarfjörðinn.  Íbúðin er í dag með tveimur 
svefnherbergjum og 40 fm ris sem getur 
verið 2 svefnherbergi. Íbúðinni fylgir stæði í 
bílageymslu.
Verð: 24,7 millj.
Sigurður s. 896-2312 

KRÍUHÓLAR 4 – RVK.

VERIÐ VELKOMIN Í 0PIÐ HÚS SUNNUDAG 
FRÁ 14:00 TIL 14:30. ÍBÚÐ 201
-  142 fm.  4ra herb.  íbúð með bílskúr.
-  Fjöldskylduhverfi stutt í alla þjónustu.
-  25,9 fm. bílskúr
-  Verð  29,9 millj.
-  Benedikt s: 661 7788

FURUÁS 29 – 221 HF

VERIÐ VELKOMIN Í 0PIÐ HÚS 
SUNNUDAG FRÁ 15:00 TIL 15:30 
-  Stílhreint og glæsilegt einbýli
-  249 fm.  7 herb.  vel skipulagt hús
-  Eigendur skoða skipti á minni eign.
-  Verð  54,9 millj. LÆKKAÐ VERÐ!!!
-  Benedikt s: 661 7788

LYNGBERG 13 - 815 ÞORLÁKSH.

LÆKKAÐ VERÐ!!! VERIÐ VELKOMIN Í 0PIÐ 
HÚS SUNNUDAG FRÁ 14:00 TIL 14:30.
-  193.7 fm.  6 herb.  Einbýli
-  Frábært tækifæri fyrir stóra fjölskyldu.
-  Fjöldskylduhverfi og stór garður.
-  63 fm. bílskúr
-  Verð aðeins.  21 millj. 
-  Benedikt s: 661 7788

STEINHELLA 5 - ENDABIL 221

PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN.
‘‘ AUÐVELD KAUP ‘‘ 
-  Mjög gott 141.8 fm. iðnaðarbil
-  Mikil lofthæð er í rýminu, góð 
    innkeyrsluhurð.
-  Milliloft með góða kaffi aðstöðu, gott plan.
- Verð aðeins.  18,5 millj.
-  Benedikt s: 661 7788

AUSTURKÓR 49 – 61 203 KÓP

Aðeins 3 hús eftir 4 seld
Frábært verð!
180 fm raðhús á einni hæð.
Möguleiki á að fá húsin lengra komin
Miðjuhús verð 35.900.000 kr.
Endahús verð 37.400.000 kr. 
Kristberg s. 892 1931

SKIPASUND 104. RVK

Fallegt mikið endurnýjað 166 fm Einbýli á besta 
stað. Stór lóð möguleiki á að stækka ef þörf er.
V. 44,9 mill
Kristberg s. 892-1931

OPIÐ HÚS

GLÆSILEGAR 4-5 HERBERGJA ÍBÚÐIR Í NÝJU FJÓRBÝLI ÁSAMT STÆÐI Í LOKAÐRI 
BÍLAGEYMSLU.
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.  Vandaðar innréttingar frá INN-X
Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs.
Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm. . 
V. 47,9 millj.  - 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309

KÓPAVOGSBRÚN 1  -  200 KÓP

OPIÐ HÚS

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



|  

ÁLFASKEIÐ 125,7 FM 4RA BÍLSKÚR
DREKAVELLIR 111 FM 4RA GÓÐ EIGN
REYKJAVÍKURVEGUR TVÍBÝLI SEM 
ÞARFNAST ENDURNÝJUNAR 147 FM

Nánari uppl. veitir Albert í síma 821-0626

Pantaðu frítt söluverðmat inn á www.hofudborg.is

Hlíðasmára 2, 6. hæð 201 Kópavogur S:414-4488 

17:30 - 

Opið hús

   Fasteignasala

Bókið skoðun

 Rvk

GRÝTUBAKKI 79fm 3ja. þarfn. endurn.
STELKSHÓLAR 95 fm 4ra Góð eign
UNUFELL 99 fm 4ra endurn. góð kaup
FLÚÐASEL 123fm 4-5 herb. bílageym.

Nánari uppl. veitir Albert i síma 821-0626

Bókið skoðun

Bókið skoðun

Kristján hrl.
Fasteignasali

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Ingimar 
Sölufulltrúii

612-2277

Höfuðborg

101 Rvk

99fm, 4 herb. íbúð á 3ju hæð
Sameign utan og innan endurnýjuð

Áhvílandi 21 millj.

Nánari uppl. veitir Helga í síma 869-4131

203 Kóp 220 Hfj

Sérlega falleg 127,9 fm sérhæð
3 svefnh. sér inngangur og pallur
Áhvílandi lán c.a 27 millj frá Landsb.

Nánari uppl. veitir Heimir i síma 630-9000

Hrönn
Sölufulltrúi

692-3344

Heimir 
Sölufulltrúii

630-9000

26,5

Berglind
Sölufulltrúi

695-1200

Albert
Fasteignasali

821-0626

30,9
Viltu útsýni á góðu verði?
264 fm parhús, tilb. innréttinga

Gott verð 225 þ pr fm.

Nánari uppl. veitir Sölvi síma 618-0064

Svana
Sölufulltrúi

 774-1008

Ólafur
Sölufulltrúi

822-8283

Bókið skoðun

59,8

Opið hús

200 Kóp

Einbýlishús með 2 fastanúmerum
179,4 fm og stór og gróin lóð
Eign sem þarfnast endurbóta
Býður upp á mikla möguleika

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

 201 Kóp

Virkilega vandað fjölskylduhús
4-5 stór herbergi
Baðherbergi nýlega endurnýjað
191,6 fm parhús, fallegur garður

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 630-9000

55,8

38,7

Bókið skoðun

Opið hús

Opið hús sun 24.nóv 16:00 - 16:30Opið hús sun 24.nóv 15:00 - 15:30

108 Rvk

VEL staðsettar 30-325 fm skrifstofur
LAUST til afhendingar. Gott verð. 
10-12 skrifstofur á 3 hæð
Auðvelt að breyta skipulagi

Nánari uppl. veitir Albert S.821-0626

Opið hús sun 24.nóv 15:00 - 15:30

Opið hús

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Akurgerði 54 - 108 Rvk.

Verð 48,9 m
Herbergi: 7 - Stærð: 205,9 fm

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 24. nóv. kl. 15:30-16:00
Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á þessum vinsæla stað í smá- 
íbúðahverfinu í Reykjavík, ásamt góðum bílskúr. Um er að ræða 
205,9fm hús á tveimur hæðum og þar af 25,9fm bílskúr. Stór og gróinn 
suðurgarður með sólpalli og stórum heitum potti. Möguleiki á að  
innrétta íbúð í kjallara með sérinngangi.
Allar nánari uppl. Bjarni söluf. GSM; 895 9120

Sigurður  
Gunnlaugsson 

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

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

Ólafsgeisli 22

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG Laugardag kl. 15.30 - 16.00.
Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík.  
Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um glæsilega 
útsýniseign að ræða. Stærð: 396.2 m² Tilboð óskast.  
Seljendur íhuga skipti á ódýrari eign miðsvæðis.

Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali    

Barmahlíð 35 Reykjavík 
OPIÐ HÚS á morgun sunnudag frá kl. 12:00 - 14:00. 

LAUS STRAX. Mjög mikið endurnýjuð, nýtískuleg, björt, 
stílhrein og falleg 109 fm fjögurra herbergja íbúð á annarri 
hæð í fjórbýlisparhúsi.    Ásett verð 32,9 millj 
 
Ragnar (S: 869-6615) og Steinunn (S: 690-6758) taka vel 
á móti gestum á morgun sunnudag milli kl 12:00 og 14:00 
og sýna íbúðina. 

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144

23. nóvember 2013  LAUGARDAGUR16


