
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

SUMARSTÖRF Í EINU AF UNDRUM VERALDAR
Bláa Lónið leitar að orkumiklum og jákvæðum einstaklingum í fjölbreytt sumarstörf.

Kynntu þér störfin sem í boði eru ásamt hæfniskröfum og sendu okkur umsókn fyrir 
10. febrúar á heimasíðu okkar bluelagoon.is/atvinna.

Bláa Lónið er tóbakslaus vinnustaður og þar starfa að jafnaði 250 starfsmenn.

Nánari upplýsingar veita Rakel Heiðmarsdóttir, 
mannauðsstjóri og Sylvía Dögg Hjörleifsdóttir 
sérfræðingur á mannauðssviði í síma 420 8800.

Bláa Lónið hefur margsinnis verið valinn einn besti spa 
staðurinn á heimsvísu og fékk nafnbótina sem eitt af 
25 undrum veraldar að mati National Geographic. 

Nýherji er eitt öflugasta tæknifyrirtæki landsins. Við leitum að snillingum sem hafa brennandi áhuga á 
upplýsingatækni og búa yfir metnaði til að fara fram úr væntingum viðskiptavina með framsýnni þjónustu.

Vilt þú taka þátt
í sókn Nýherja?

Sókndjarfur viðskiptastjóri

Starfið felst í ráðgjöf, þjónustu og sölu til valinna 

viðskiptavina, s.s. tilboðsgerð, eftirfylgni og þátttöku 

í þróun lausnaframboðs.

Hæfniskröfur:

•  Reynsla og þekking á íslensku atvinnulífi

•  Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu til stærri fyrirtækja

•  Þekking á nýtingu upplýsingatækni til að ná   
árangri í rekstri

•  Góðir skipulagshæfileikar, sjálfstraust og rík þjónustulund

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða umtalsverð  
reynsla af netkerfum

• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

• Þekking á Linux og sjálfvirknivæðingu er kostur

• Cisco sérfræðigráður og þekking á MPLS og BGP  
eru kostur

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða umtalsverð 
reynsla af Microsoft lausnum

• Djúp og breið þekking á Microsoft lausnum svo sem Server 
2012 R2, AD, Exchange, Sharepoint, System Center, 
Hyper-V og Lync

• Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

• Microsoft sérfræðigráður eru kostur

Microsoft sérfræðingur

Við leitum að sérfræðingi í Microsoft kerfislausnum 

til að sinna innleiðingum, rekstri og ráðgjöf fyrir 

viðskiptavini okkar.

Sérfræðingur í netkjarna 

Við leitum að sérfræðingi í netkerfum sem er tilbúinn  

að koma að endurnýjun og rekstri á netkjarna Nýherja 

auk þess að sinna verkefnum fyrir viðskiptavini okkar.

Þjónustufulltrúi

Við leitum að brosandi manneskju í þjónustuver sem 

sinnir samskiptum við viðskiptavini, greinir og leysir úr 

almennum fyrirspurnum og svarar þjónustubeiðnum.

Söluráðgjafi 

Við leitum að öflugum starfsmanni í verslun okkar 

með brennandi áhuga og þekkingu á tölvu-, hljóð- og 

myndbúnaði.

nyherji.is/atvinna

Hjá Nýherja starfar samheldinn hópur starfsmanna að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar
og framsýna þjónustu til að mæta þörfum viðskiptavina. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 500 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

Sótt er um störfin á nyherji.is/atvinna. Þar má 

einnig nálgast ýtarlegri upplýsingar um störfin og 

hæfniskröfur.

Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar 2014. Umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is.
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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 26. janúar  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.              
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.      
Nánari upplýsingar veita Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is)  hjá Capacent Ráðningum.

Vertu með í kröftugu liði Samskipa

Starfssvið
•   Ábyrgð og umsjón með rekstri, þjónustu og 
    stjórnun starfsstöðvarinnar
•   Þjónusta við viðskiptavini 
•   Sölu- og markaðsmál á svæðinu 
•   Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
•   Þróun nýrra þjónustuþátta

REKSTRARSTJÓRI Á SUÐURLANDI

 Menntunar- og hæfnikröfur
•   Menntun í viðskipta- eða rekstrarfræði er æskileg
•   Haldbær reynsla af rekstri og stjórnun
•   Reynsla af sölu- og markaðsmálum
•   Þjónustulund, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum
•   Góð þekking á viðskiptaumhverfi á Suðurlandi og sterk tengsl við atvinnulíf 
     á svæðinu

Samskip leita að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi til að stýra starfsemi Landflutninga Samskipa á Suðurlandi 
með starfsstöð á Selfossi. Undir starfsstöðina fellur starfsemi Landflutninga Samskipa á Suðurlandi, frá Hellisheiði að 
Jökulsárlóni. 
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Skipulags- og umhverfissvið óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á deild frumatugana mannvirkjagerðar 
á Skrifstofu skipulags bygginga og borgarhönnunar.  Skrifstofa skipulags bygginga og borgarhönnunar ber 
m.a. ábyrgð á skipulagi byggðar, landslags og samgangna út frá samþykktri stefnumörkun sem og eftirliti með 
framkvæmd skipulags. Hjá skrifstofunni starfa u.þ.b. fimmtíu starfsmenn og skrifstofustjóri er Nikulás Úlfar 
Másson. Deildarstjóri frumatugana mannvirkjagerðar er Rúnar Gunnarsson.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Starfssvið

/ nýbygginga m.a. verkefnalýsing, skilgreining 
verkefna, valkostir, þarfagreining, gerð forsagna 
og áætlanagerð. 

borgarinnar.

breytingum, viðbyggingum, viðhaldsverkefnum o.fl.

umhverfisvottunarkerfum.

Sérfræðingur á sviði frumathugana mannvirkjagerðar 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Menntunar- og hæfniskröfur

eða í sambærilegum greinum. 

sem nýtist í starfi.

mannvirkjagerð er kostur.

skrifstofustörfum.

borgarinnar á greinargóðri íslensku.

runar.gunnarsson@reykjavik.is deildarstjóra 
frumathugana mannvirkjagerðar og í síma 4118000. 

www.reykjavik.is undir „Laus störf” og  „Sérfræðingur á sviði 
frumathugana mannvirkjagerðar“. 

3. febrúar 2014. 

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogs 
auglýsir

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

Leitað er eftir áhugasömum leikskólakennurum
og aðstoðarmanni í eldhús, 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.

Óskað er eftir:
Leikskólakennurum
Aðstoðarmanni í eldhús
Sérkennslustjóra

Allar nánari upplýsingar um störfin er að finna á
vef bæjarins www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2014.

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

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is
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Framkvæmdastjóri
flugvallarsviðs
Isavia leitar að öflugum stjórnanda í spennandi starf

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Meðal verkefna framkvæmdastjóra flugvallarsviðs
á Keflavíkurflugvelli eru:
• Að tryggja daglega þjónustu og rekstur flugvallarkerfis
 í samræmi við lög og reglur um loftferðir
• Annast áætlanagerð og eftirlit með fjárhag, framkvæmdum
 og öryggismálum
• Stjórnun starfsmannamála
• Hámarka afkomu af eignum sem sviðið hefur til ráðstöfunar

Leitað er að öflugum stjórn- 
anda í starf sem reynir á 
samskiptahæfni, frumkvæði 
og skipulögð vinnubrögð.  

Gerð er krafa um háskóla- 
menntun sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar fást hjá Þóri Þorvarðarsyni – thorir@hagvangur.is .
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.  Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar.



Við bjóðum taugasterkum mannvinum af báðum kynjum upp á ábyrgðarmikið og  
gefandi framtíðarstarf.

Neyðarverðir annast símsvörun í neyðarnúmerinu 112, ásamt virkjun viðeigandi viðbragðs-
aðila. Unnið er á vöktum í sveigjanlegu vaktakerfi. Neyðarverðir hljóta markvissa þjálfun 
í upphafi starfs. Í samanburði við önnur lönd er Neyðarlínan í fremstu röð á sviði neyðar-
símsvörunar og þjónustu.     

Upplýsingar veita:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is 

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. janúar. 

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

Neyðarlínan er staðsett í 
Björgunarmiðstöð Íslands, 
Skógarhlíð 14, Reykjavík. 

Persónulegir eiginleikar
• Halda skýrri hugsun undir mikilli pressu
• Hafa getu til að taka stjórn í erfiðum aðstæðum 
• Góð greiningarhæfni
• Góðir samstarfshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund, samviskusemi og sveigjanleiki

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun  
• 5 ára farsæl reynsla af almennum vinnumarkaði
• Góð almenn tölvukunnátta og góður innsláttarhraði
• Góð enskukunnátta og góður skilningur á dönsku/sænsku/norsku
• Almenn þekking á landinu
• Hreint sakavottorð

Neyðarlínan óskar eftir að ráða neyðarverði til starfa

Myndband! 
Farðu inn á www.hagvangur.is til að sjá 
myndband með nánari lýsingu á starfinu.

  

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. febrúar 2014. 

Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags. Um er að 
ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst.

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

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkur-
borgar um að jafna hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgar-
innar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem borgin er.

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

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri 
þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, 
eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð 
þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og 
hjá Barnavernd Reykjavíkur.

Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan 
sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna. 
Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar; www.reykjavik.is

Deildarstjóri gæða og rannsókna

Helstu verkefni og ábyrgð
•  Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
•  Ábyrgð á starfsmannahaldi og fyrirkomulagi starfa á deildinni
•  Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og 
   skipulagi sinnar deildar 
•  Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrifstofur 
   á Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar
•  Þarfagreining, kortlagning og samhæfing þjónustuþátta 
    sviðsins
•  Ábyrgð á eftirliti þjónustuþátta deildarinnar
•  Stýrir starfi rannsóknarteymis Velferðarsviðs 
•  Ábyrgð á gæðamálum og að stuðla að gæðaþróun í þjónustu 
    Velferðarsviðs þannig að þróun verði samkvæmt bestu 
    þekkingu hverju sinni í hlutaðeigandi málaflokki
•  Ábyrgð á og umsjón með gerð úttektaráætlana og úttekta 
    í málaflokk sviðsins
• Ábyrgð á og umsjón með rannsóknum og leyfisveitingum 
   vegna rannsókna innan sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
•  Rannsóknartengt framhaldsnám á sviði velferðamála
•  Haldgóð reynsla af stjórnun
•  Yfirgripsmikil reynsla innan velferðarþjónustu æskileg
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg 
•  Haldgóð þekking á aðferðarfræði og rannsóknaraðferðum 
• Skipulags- og forystuhæfileikar
•  Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Skrifstofa sviðsstjóra ber ábyrgð á tölfræði og miðlun upplýsinga, rannsóknum,  
gagnaöflun, greiningarvinnu, gæðamálum og eftirliti með þjónustuþáttum ásamt samhæfðu 
árangursmati. Ber einnig ábyrgð á að verkferlar innan sviðsins séu skýrir og samhæfðir. 
Skrifstofan ber ábyrgð á stjórnsýslu sviðsins og þjónustu við velferðarráð, ábyrgð á 
samhæfingu velferðarþjónustunnar sem og á upplýsinga og kynningarstarfi sviðsins.  

Skrifstofa sviðsstjóra   



  

Vegna skipulagsbreytinga óskar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
eftir að ráða í störf deildarstjóra á skrifstofu sviðsins

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. febrúar 2014. 

Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
viðkomandi stéttarfélags. Um er að 
ræða fullt starf og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst.

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

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkur-
borgar um að jafna hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgar-
innar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem borgin er.

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

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri 
þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, 
eftirlit í samræmi við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð 
þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og 
hjá Barnavernd Reykjavíkur.

Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan 
sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna. 
Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef Reykjavíkurborgar; www.reykjavik.is

Deildarstjóri stuðningsþjónustu

Deildarstjóri húsnæðis og búsetu

Deildarstjóri heimaþjónustu

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Ábyrgð á starfsmannahaldi og fyrirkomulagi starfa á deildinni
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og skipulagi  
    sinnar deildar 
• Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrifstofur á 
   Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar
• Þróun stuðningsþjónustu
• Þróun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
• Áætlunargerð vegna þjónustuþátta 
• Innleiðing hugmyndafræði um sjálfstætt líf í þjónustu við fatlað fólk

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags-, heilbrigðis-  
   eða menntavísinda
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af stjórnun
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokknum
• Þekking og reynsla af málaflokki fatlaðs fólks æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Ábyrgð á starfsmannahaldi og fyrirkomulagi starfa á deildinni
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og 
   skipulagi sinnar deildar 
• Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrifstofur 
   á Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar
• Þarfagreining og kortlagning þjónustuþátta deildarinnar
• Stýring úthlutunarteyma og úthlutunar í almennt félagslegt 
   leiguhúsnæði, þjónustuíbúðir og sértækt húsnæði
•  Þróun búsetuáætlunar í sértækum húsnæðisúrræðum
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags- eða menntavísinda
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af stjórnun
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokkum velferðarþjónustu
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar
• Ábyrgð á starfsmannahaldi og fyrirkomulagi starfa á deildinni
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og 
   skipulagi sinnar deildar 
• Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrifstofur á 
   Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar
• Áætlanagerð vegna þjónustuþátta
• Þróun félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar 
• Umsjón með framkvæmd sameiningu heimaþjónustu út í hverfi 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Haldgóð reynsla af stjórnun
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokkum velferðarþjónustu
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 
• Skipulags- og forystuhæfileikar
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Skrifstofa Þjónustu heim ber ábyrgð á samhæfingu einstaklingsbundinnar þjónustu sem 
veitt er á heimilum einstaklinga sem og þjónustu sem styður við búsetu á eigin heimilum, 
í samvinnu við þjónustueiningar. Ber ábyrgð á að þróun sé í takti við þarfir notenda með 
virku notendasamráði og í samræmi við bestu þekkingu hverju sinni með virku samstarfi við  
sérfræðinga innan og utan sviðsins.

Skrifstofa Þjónustu heim



Nánari upplýsingar veitir Árni Friðriksson, 
deildarstjóri skipaeftirlits, í síma 480-6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör 
eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Starfið: Samgöngustofa leitar að skipaeftirlits-
manni. Starf skipaeftirlitsmanns felst í að 
annast skoðanir á skipum, gerð og endurskoð-
un skoðunarhandbóka og verklagsreglna og 
önnur tilfallandi störf. Starfshlutfall er 100%. 
Um tvö stöðugildi er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•      Vera handhafi skírteinis til fyllstu réttinda til 
       skipstjórnar eða vélstjórnar, eða hafa lokið     
       prófi í skipa- eða vélaverkfræði eða 
       –tæknifræði.
•      Hafa reynslu af eftirliti með ástandi skipa og 
       skipsbúnaðar
•      Þekkja til þeirra reglna og laga sem gilda      
       um öryggi skipa og til þess öryggisbúnaðar  
       sem skip skulu búin.
•     Hafi haldgóða þekkingu og færni í íslensku, 
       ensku og einu Norðurlandatungumáli.
•     Hafi þekkingu á notkun algengustu 
        hugbúnaðarforrita.
•      Hafa reynslu af stjórnun og færni í        
       mannlegum samskiptum.
 
Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2014. 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
•     á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni 
       www.samgongustofa.is
•      senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á         
        netfangið atvinna@samgongustofa.is 

        eða

•      senda skriflega umsókn á eftirfarandi 
       heimilisfang:
                          Samgöngustofa
                          Bt. Ólafar Friðriksdóttur
                          Pósthólf 470
          202 Kópavogur

SKIPA
EFTIRLITS
MAÐUR

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla 
að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit er 
varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með 
samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á heimasíðu 
www.samgongustofa.is. 

Flotafulltrúi 
ó  kast til starfa

Menntun og hæfni:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Meiraprófsréttindi D eru skilyrði
• Hæfni til að kenna og þróa námskeið
• Góð tölvufærni
• Stjórnunarreynsla er kostur
• Ökukennararéttindi eru kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta 

Eiginleikar flotastjóra: 
• Framúrskarandi í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Á auðvelt með að tileinka sér nýjungar
• Getur unnið í hópi
• Hefur hæfni til að þróa verkferla 

Um starfið
Við leitum að flotafulltrúa með kennsluhæfileika til fjölbreyttra og líflegra starfa í akstursdeild 
á rekstrarsviði Strætó. Flotafulltrúi sinnir upplýsingagjöf til vagnstjóra, starfsmannasamtölum,
 fatamálum, vagnaumsjón og mönnun vagna, auk kennslu og endurmenntun vagnstjóra. 
Starfsstöð flotafulltrúa er á Hesthálsi og unnið er á vöktum.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Laun fara eftir ríkjandi kjarasamningum. 
Nánari upplýsingar veitir Anna Lára Guðfinnsdóttir, deildarstjóri akstursdeildar, 
með tölvupósti á netfangið anna@straeto.is. 

Umsóknir berist til Sigurborgar Þórarinsdóttur, starfsmannafulltrúa akstursdeildar, á netfangið 
sigurborg@straeto.is. Umsóknarfrestur er til 31. janúar og öllum umsóknum verður svarað.
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Spennandi starf fagaðila á heimili fatlaðs fólks.   
 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar tvær stöður fagaðila á heimili.  
Um er að ræða störf sem verða hluti af þverfaglegu teymi sem mun stýra og útfæra  
endurskipulagningu á innra starfi í einu af búsetuúrræðum Þjónustumiðstöðvarinnar.  
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
 •  Hvatning, ráðgjöf og stuðningur við íbúa 
 •  Vinna að gerð einstaklings- og þjónustuáætlana og eftirfylgd þeirra
 •  Stuðningur og ráðgjöf við starfsmenn
 •  Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur og aðra hagsmunaaðila 
 •  Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri uppbyggingu
 
Menntunar og hæfnikröfur:
 •  Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heilbrigðisvísinda s.s. 
     þroskaþjálfunar, félagsráðgjafar, sálfræði eða iðjuþjálfunar. 
 •  Þekking og/eða reynsla í starfi með fötluðu fólki 
 •  Reynsla af vinnu með einstaklingum með einhverfu æskileg
 •  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 •  Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
 •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
 •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þórdís Guðmundsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda  
fyrirspurnir á thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Velferðarsvið



kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Lögfræðingur í lögfræðideild Kópavogsbæjar

· Talmeinafræðingur

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Leikskólinn Austurkór

· Sérkennslustjóri

· Leikskólakennarar

· Aðstoðarmaður í eldhús

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 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem  
konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

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

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður 
og gott vinnuumhverfi.

Starfs- og ábyrgðarsvið: Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk 
þess sem hann veitir 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 29. janúar 2014. Farið verður  
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Lyfjafræðingur óskast  
til starfa við Pollinn

www.lyfja.is

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi til starfa í verslun Lyfju á Ísafirði. 
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www.forlagid.is

METNAÐARFULLUR 

MARKAÐS- 
STJÓRI

Við leitum að nýjum markaðsstjóra 
Forlagsins í fjölbreytt, krefjandi  
og skemmtilegt starf á frábærum 
vinnustað.

Menntun á sviði viðskipta- og/eða 
markaðsfræða er kostur, reynsla af 
markaðsstörfum er nauðsynleg sem  
og hugmyndaauðgi, metnaður og  
góð íslenskukunnátta.

Umsóknir sendist á netfangið  
atvinna@forlagid.is  
fyrir 31. janúar.

Ert þú drífandi  
og skipulagður  
einstaklingur með 
reynslu af markaðs- 
málum og áhuga  
á bókum?
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| ATVINNA | 

Upplýsingar um starfið veitir
Óskar Gústavsson í síma 5 200 800
eða oskar@ronning.is 

Umsóknum skal skilað fyrir 21. janúar.  

Johan Rönning hf. er stofnað árið 1933. Fyrirtækið er 
leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar-
og þjónustufyrirtækin Sindra, Rönning og Hebron.

Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík, Fjarðar-rr
byggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Selfossi og Akureyri. 
Höfuðstöðvar félagsins eru að Klettagörðum 25 
í Reykjavík.

Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

Sölumaður
rafbúnaðar 
Johan Rönning óskar eftir að ráða metnaðarfullan, þjónustulundaðan
og sveigjanlegan sölumann til starfa á rafbúnaðarsviði. Um er að ræða
fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi að Klettagörðum 25 með
jákvæðu og þakklátu starfsfólki. Johan Rönning hefur 4 ár í röð verið valið
fyrirmyndarfyrirtæki VR ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 2012
og 2013. Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun VR árið 2013, eitt af
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 

Starfið felst í:
• Sölu og þjónustu á rafbúnaði
• Tilboðsgerð og tækniráðgjöf

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Starfsreynsla í rafiðnaði
• Reynsla af sölustörfum kostur
• Öguð og vönduð vinnubrögð
• Góð enskukunnátta
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni og útsjónarsemi

JAFNLAUNA-
VOTTUN

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFJÖRÐUR
Bæjarhraun 12
Sími 5 200 800

www.ronning.is
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Spennandi störf
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsóknum skal skila á rafrænu formi sem hægt er að nálgast á heimasíðu félagins www.isavia.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar.

VERKEFNASTJÓRI SKIPU-
LAGS, UPPBYGGINGAR- 
OG ÞRÓUNARMÁLA
Meðal verkefna eru gerð þróunar og 
skipulagsáætlanir fyrir Keflavíkurflugvöll, 
kostnaðareftirlit á verkefnum, eftirlit og 
samræming á verkefnum sem snúa að 
þróun bygginga, hönnun gatna, opinna 
svæða og veitukerfis á Keflavíkurflugvelli. 

Hæfniskröfur: 
• Verk- eða tæknifræðimenntun er skilyrði
• Reynsla af verkefnastjórn er nauðsynleg
• Góð tækni- og tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði 
 í töluðu og rituðu máli

VERKEFNASTJÓRI
Á FJÁRMÁLASVIÐI
Meðal verkefna eru áætlana- og skýrslugerð 
í samráði við stjórnendur, greining og 
undirbúningur ársreikninga, rekstrar- og  
kostnaðargreiningar, ráðgjöf og stuðningur 
við afkomusvið félagsins og innleiðing 
umbótaverkefna á fjármálasviði og 
eftirfylgni.

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í viðskiptafræði 
 er skilyrði
• Góð þekking á upplýsingatækni 
 og greiningarvinnu í Excel
• Reynsla og þekking á Navision er kostur 

SKIPULAGSFULLTRÚI 
Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar hefur 
með höndum umsjón með skipulagsgerð 
aðal- og deiliskipulags, kynningar á skipu- 
lagstillögum, útgáfu framkvæmdaleyfa og 
úttektir og kannanir á sviði umhverfismála.

Hæfniskröfur: 
• Réttindi til skipulagsgerðar eru skilyrði
• Góð þekking á upplýsingatækni 
• Góð tækni- og tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði 
 í töluðu og rituðu máli

Isavia leitar að öflugum starfsmönnum með mikla færni í sam- 
skiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Okkur vantar 
duglegt og jákvætt fólk

ISS Ísland óskar eftir að ráða duglegt fólk í
ræstingarvinnu víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu.

Sveigjanlegur vinnutími og góð vinnuaðstaða.  
Viðkomandi þarf að vera stundvís, heiðarlegur 
og hafa ríka þjónustulund. Viðkomandi þarf að 

tala íslensku og / eða ensku. 

Vertu með í sterkum hópi um 800 
starfsmanna ISS á Íslandi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókarfrestur er til 31. janúar 2014.

Fylla má út umsóknir á vefnum www iss isFyFyllllaa mámá ú útt umumsósóknknirir á á v vefefnunum,m, w wwwww.i.issss.i.iss 
eðeðeðaaa hjhjhjááá ISISISSSS ííí AuAuAustststurururhrhrhrauauauninini 7 7 7, , 21212100 0 GaGaGa ðrðrðð bababææ.
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Eigum við samleið?

 Ráðgjöf og greining í tengslum við CRM fyrir viðskiptavini.

 Verkefnastjórn innleiðingar CRM og samskipti við viðskiptavini.

 Kennsla fyrir notendur.

 Stillingar og aðlaganir Microsoft Dynamics CRM hugbúnaðar
  fyrir viðskiptavini.

 Þátttaka í sölu og markaðssetningu á Microsoft Dynamics 
 CRM hugbúnaði.

 Háskólapróf sem nýtist í starfi

 Þekking á CRM kerfum

 Reynsla af innleiðingu og verkefna-
 stýringu hugbúnaðarverkefna

 Reynsla af sölustjórnun er kostur

 Metnaður og áhugi

 Frumkvæði og kraftur

 Hæfni í mannlegum samskiptum 
 og teymisvinnu

 Fagleg og öguð vinnubrögð

Upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Tinna Björk Hjartardóttir í síma 571 9700. 
Sendu umsókn á netfangið job@xrmsoftware.is ef þú ert ráðgjafinn sem við 
leitum að og hefur áhuga á að starfa í gríðarspennandi og ört vaxandi fyrirtæki. 
Algjörum trúnaði er heitið.

xRM Software er eina íslenska fyrirtækið sem sérhæfir sig eingöngu í 
innleiðingu og ráðgjöf í Microsoft Dynamics CRM hugbúnaði. 

www.xrmsoftware.is 

Vegna ört fjölgandi verkefna leitum við nú að fleiri snillingum 
í ráðgjöf og innleiðing CRM hjá mörgum af stærri og mest 
spennandi fyrirtækjum landsins.

Æskileg reynsla og þekking

Helstu verkefni

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingar

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 3. febrúar næstkomandi. Umsóknir 
gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hæfnikröfur
-

fræði eða sambærilegum greinum

rituðu máli

halda kynningar og erindi á íslensku og ensku

Í boði eru áhugaverð og krefjandi störf í Seðlabanka Íslands fyrir aðila sem hafa metnað til að ná árangri í starfi. Nánari upplýsingar 

verkefni þeirra snúa að útgáfu ríkisverðbréfa og lántöku á erlendum mörkuðum, áhættu- og lánastýringu á skuldum ríkissjóðs 

Umsækjendur þurfa að geta gengið í ýmis tilfallandi verkefni.

HealthCo ehf / www.ahr.is  óskar eftir að ráða  
hjúkrunarfræðing í stöðu viðskiptastjóra.

Um er að ræða 50-100% starfshlutfall eða eftir  
samkomulagi.  Starfið felst í sölu og þjónustu við  
núverandi viðskiptavini félagsins og öflun nýrra  
viðskipta.Við leitum að kröftugum einstaklingi með 
frumkvæði, jákvætt viðmót, skipulagshæfileika  
og metnað til að ná árangri í starfi. 
  
HealthCo ehf er  sölu- og þjónustufyrirtæki á  
heilbrigðissviði. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir  
stærstu framleiðendur lækningatækja í heiminum  
svo sem GE Healthcare og Physio Control.   
Helstu viðskiptavinir okkar eru sjúkrahús,  
heilsugæslustöðvar, einkareknar læknastofur,  
slökkvilið, Landhelgisgæslan og íþróttafélög um land allt.

Umsóknir skulu sendar til HealthCo ehf Hliðarsmára 1, 
201 Kópavogi eða á netfangið HealthCo@healthco.is 
fyrir 1 febrúar 2014.Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Hreiðarsson framkvæmdarstjóri,   
gudmundur@healthco.is 

Hjúkrunarfræðingur/
Viðskiptastjóri
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Lausar eru til umsóknar tvær námsstöður deildarlækna
í lyflækningum og vísindarannsóknum við Landspítala. 
Stöðurnar eru veittar til allt að þriggja ára frá 1. mars 2014
eða síðar eftir samkomulagi. Um fullt starf og nám er að
ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna og nám á legu-, dag- og göngudeildum ásamt

vaktþjónustu við lyflækningadeildir Landspítala.
» Vinna við ráðgjöf lyflæknis á öðrum deildum Landspítala,

undir umsjón sérfræðilækna.
» Kennsla kandídata, læknanema og annarra fagstétta

heilbrigðisstarfsmanna.
» Þátttaka í vísindavinnu.
» Framhaldsnám í almennum lyflækningum.
» Vinna að skilgreindu rannsóknarverkefni. Sérnámið skiptist

til helminga milli rannsókna og starfsnáms í lyflækningum,
t.d. þrjá mánuði til skiptis í rannsóknum og í starfsnámi á
deildum Landspítala eða eftir nánara samkomulagi.

Hæfnikröfur
» Læknir skal hafa lokið kandídatsári og hafa lækningaleyfi á

Íslandi eða uppfylla kröfur til þess.
» Áhugi á að starfa við lyflækningar
» Áhugi á vísindarannsóknum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum.

Æskilegt er að umsækjandi hafi ákveðið rannsóknarverkefni
og leiðbeinanda þegar hann hefur störf. Umsjónaraðilar
framhaldsmenntunar geta aðstoðað við val á leiðbeinendum
og rannsóknarverkefni.

Landspítali býður
» Fyrri hluta sérfræðináms í lyflækningum í allt að þrjú ár.

Námið hefur farið í gegnum gagngera endurskoðun.
» Handleiðara.
» Fimm kennslustjóra sem taka að sér tiltekin verkefni

sem snúa að náminu, auk rúmlegra eitt hundrað
sérfræðilækna með breiða þekkingu í lyflækningum.

» Rannsóknarverkefni undir handleiðslu ákveðins
leiðbeinanda, sbr. að ofan.

» Nám samhliða starfi.
» Námsráðstefnur í tvær vikur á ári, önnur erlendis.
» Hvatningu til að taka þátt í unglæknastarfi við

Evrópusamtök lyflækna (EFIM).
» Námsefni í lyflækningum.
» Að námslæknar sæki um að stunda meistaranám eða eftir

atvikum doktorsnám við Læknadeild Háskóla Íslands.

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 10. febrúar 2014.
» Upplýsingar veitir Friðbjörn Sigurðsson, yfirlæknir almennra

lyflækninga og framhaldsmenntunarstjóri lyflækninga, sími
543 6550 og 824 5795, netfang fridbjor@landspitali.is.

» Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um námsferil og fyrri
störf.

» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í
viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og
innsendumse gögnum.gög

LYFLÆKNINGAR
Deildarlæknar  

Rannsóknar- og framhaldsnám
Lausar eru til umsóknar allt að tíu námsstöður deildarlækna
í lyflækningum við Landspítala. Stöðurnar eru veittar til allt 
að þriggja ára frá 1. mars 2014 eða síðar eftir samkomulagi.
Um fullt starf og nám er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna og nám á legu-, dag- og göngudeildum ásamt

vaktþjónustu við lyflækningadeildir Landspítala.
» Vinna við ráðgjöf lyflæknis á öðrum deildum Landspítala,

undir umsjón sérfræðilækna.
» Kennsla kandídata, læknanema og annarra fagstétta

heilbrigðisstarfsmanna.
» Þátttaka í vísindavinnu.
» Framhaldsnám í almennum lyflækningum.

Hæfnikröfur
» Læknir skal hafa lokið kandídatsári og hafa lækningaleyfi á

Íslandi eða uppfylla skilyrði til þess.
» Áhugi á að starfa við lyflækningar.
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum.

Landspítali býður
» Fyrri hluta sérfræðináms í lyflækningum í allt að þrjú ár.

Námið hefur farið í gegnum gagngera endurskoðun.
» Handleiðara.
» Fimm kennslustjóra sem taka að sér tiltekin verkefni

sem snúa að náminu, auk rúmlegra eitt hundrað
sérfræðilækna með breiða þekkingu í lyflækningum.

» Rannsóknarverkefni undir handleiðslu ákveðins
leiðbeinanda.

» Nám samhliða starfi.
» Námsráðstefnur í tvær vikur á ári, önnur erlendis.
» Námsefni í lyflækningum.
» Hvatningu til að taka þátt í unglæknastarfi við

Evrópusamtök lyflækna (EFIM).
» Að námslæknar sæki um að stunda meistaranám við

Læknadeild Háskóla Íslands.

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 10. febrúar 2014.
» Upplýsingar veitir Friðbjörn Sigurðsson, yfirlæknir almennra

lyflækninga og framhaldsmenntunarstjóri lyflækninga, sími
543 6550 og 824 5795, netfang fridbjor@landspitali.is.

» Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um námsferil og fyrri
störf.

» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í
viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og
innsendum gögnum.

LYFLÆKNINGAR
Deildarlæknar  
Framhaldsnám Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á hjartadeild 14E/G við 

Hringbraut.  Deildin er 32 rúma legudeild og eina sérhæfða 
hjartadeildin á landinu. Starfar þar öflugur og áhugasamur 
hópur hjúkrunarfræðinga. Lögð er áhersla á að taka vel á 
móti nýju fólki og veita góða einstaklingshæfða aðlögun. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérhæfð hjúkrun sjúklinga með margvíslega

hjartasjúkdóma s.s. kransæðasjúkdóm, hjartabilun og
hjartsláttartruflanir

» Fylgjast með nýjungum í faginu
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni

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 3. febrúar 2014.
» Starfið er laust frá 1. mars 2013 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 50 - 100%, unnið er í vaktavinnu og er

vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.
» Upplýsingar veita Bylgja Kærnested, deildarstjóri,

bylgjak@landspitali.is, sími 825 5106 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136.

HJARTADEILD
Hjúkrunarfræðingur

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Við leitum að rétta einstaklingnum í starf markaðs - og 
kynningarfulltrúa Akraneskaupstaðar. Við erum fyrst og 
fremst að leita að kraftmiklum einstaklingi sem hefur 
mikinn metnað og hefur sýnt árangur í sölu og markaðs-
málum. Viðkomandi þarf að þekkja vel til á Akranesi 
og hafa gott tengslanet t.d. við aðila í ferðaþjónustu. 

Meðal helstu viðfangsefna:
• Kynna Akranes sem áhugaverðan kost fyrir fyrirtæki
• Kynna Akranes sem áfangastað fyrir innlenda og 
 erlenda ferðamenn
• Umsjón með upplýsingamiðstöð ferðamanna
• Markaðsrannsóknir
• Almenn upplýsingamiðlun til íbúa og kynning á  
 viðburðum

Við mat á hæfni umsækjenda mun 
Akraneskaupstaður meðal annars
meta eftirfarandi þætti:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynslu af starfi t.d. sem markaðs- eða sölustjóri 
 og/eða við ferðaþjónustu
• Reynslu og hæfni í notkun samfélagsmiðla
• Þekkingu á staðháttum og tengslanet
• Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni
• Færni í samskiptum og tjáningu
• Íslensku- og enskukunnáttu

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 
fyrir 31. janúar næstkomandi. 

Nánari upplýsingar veitir Regína Ásvaldsdóttir 
bæjarstjóri í síma 433 1000 eða í gegnum netfangið 
baejarstjori@akranes.is

MARKAÐS- OG 
KYNNINGARFULLTRÚI
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Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku. Um er að 
ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan allan af ýmis 
konar ritum sem fyrirtækið gefur út, sjá heimasíðuna  

www.sagaz.is
Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd verktaka laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið  
umsokn@sagaz.is fyrir 24. janúar nk.

Sölufulltrúi

Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Viðkomandi þarf 
að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera 
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar
 

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi@vvehf.is

Við leitum að drífandi og jákvæðum  
starfskröftum í framleiðslueiningu okkar á  

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða tvö störf.

Starfsmaður í þvottahúsi
Starfssvið:
Framkvæmd verkferla í þvottahúsi fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og áreiðanleiki
Góðir skipulagshæfileikar og geta unnið sjálfstætt
Metnaður og nákvæmni í vinnubrögðum
Góðir samskiptahæfileikar

Starfsmönnum býðst að fara á námskeið samkvæmt 
námskeiðs og fræðsluáætlun fyrirtækisins 

Umsóknir sendist á saeunn@varma.is fyrir 31. janúar

Starfsmaður í prjónasal
Starfssvið:
Dagleg umsýsla prjónavéla, viðhald og umhirða.

Menntun:
Nám í vélvirkjun eða sambærilegum iðngreinum er kostur.

Starfsreynsla:
Reynsla af vinnu við vélar er æskileg.

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

Viðkomandi býðst að fara á námskeið í meðferð  
tölvustýrðra prjónavéla samkvæmt námskeiðs  
og fræðsluáætlun fyrirtækisins.

Umsóknir sendist á saeunn@varma.is fyrir 31. Janúar.

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.

Sérfræðingur í hugbúnaðargerð Hæfniskröfur
Alhliða hugbúnaðargerð, hönnun, skjölun og 
forritun. Fjölbreytt verkefni, forritun notendaviðmóts, 
algrím, myndvinnsla, úrvinnsla tölulegra gagna, 
netsamskipti og gagnagrunnar.  Flest verkefni eru 
leyst með .NET eða Qt.  Til greina kemur bæði 
reynslubolti í hugbúnaðargerð eða efnilegur 
einstaklingur sem vill læra og vaxa með starfinu.

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. MSc í verkfræði, 
stærðfræði, eðlisfræði eða tölvunarfræði.

Kunnátta í C# eða C/C++

Kunnátta í tölulegri greiningu og merkjafræði kostur

Kunnátta í 3D eða 2D myndvinnslu er kostur

Starfsreynslu er ekki krafist en er kostur

Kvikna er alþjóðlegt hátækni hugbúnaðarfyrirtæki með 
sérhæfingu í úrlausn flókinna verkefna.  Helstu viðskiptavinir 
eru fyrirtæki í olíu-, heilbrigðis-, fjármála- og tæknigeiranum.

www.kvikna.com

your solution envisioned

Umsókn sendist til: job@kvikna.com

Hvalfjarðarsveit óskar eftir að   
ráða í starf  félagsmálastjóra.  

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með rekstri og ábyrgð  
á allri starfsemi sem heyrir undir málefni fjölskyldunnar.
• Barnavernd 
• Félagsleg heimaþjónusta
• Félagsleg ráðgjöf 
• Fjárhagsaðstoð
• Málefni aldraðra 
• Málefni fatlaðra
• Umsjón með æskulýðsstarfi
• Fræðslumál
Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, 
úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og 
þjónustugæða.  Félagsmálastjóri sinnir  teymisvinnu og starfar 
með mismunandi fagstéttum á þjónustusvæðinu.  
Almennt stjórnunarsvið 
Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglu-
gerðir sem gilda um verkefni félagsþjónustu. Einnig  
eftir lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu og  
samkvæmt markmiðum félagsþjónustunnar  og fjárhagsáætlunar  
á hverjum tíma. Nokkrir helstu samráðsaðilar  
eru félagsmálanefnd,  barnaverndarnefnd  og þjónusturáð  
í málefnum fatlaðra. Starfar með fjölskyldunefnd og fræðslu- og 
skólanefnd. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
• Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni fatlaðra 
 eða sambærileg störf mikilvæg
• Reynsla af stjórnunarstörfum á  vettvangi félagsþjónustu   
 sveitarfélaga er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og skipulags  
 hæfileika
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Kjör
Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélags  og launanefndar sveitarfélaga.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Umsóknarfrestur er til 31. janúar nk. 

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá berist á skrifstofu  
Hvalfjarðarsveitar að Innrimel 3, 301 Akranes  eða á  
netfangið; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is   
Nánari upplýsingar um starfið veitir sveitarstjóri  
í síma 4338500 eða laufey@hvalfjardarsveit.is

Verkefnastjóri fasteigna- og búnaðarmála 

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu verkefnastjóra fasteigna- og búnaðarmála. Verkefnastjóri hefur 
yfirumsjón með búnaði sem heyrir undir skóla- og frístundasvið.  Næsti yfirmaður verkefnastjóra er fjármálastjóri sviðsins.

Undir skóla- og frístundasvið heyrir rekstur 62 leikskóla, 36 grunnskóla og 6 frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar,  
starfsemi Námsflokka Reykjavíkur, skólasafnamiðstöðvar og skólahljómsveita. Skóla- og frístundasvið veitir um  
20 þúsund börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu

Helstu verkefni:
 • Gerð innkaupaáætlana og innkaup á búnaði
 • Gerð kostnaðaráætlana
 • Þarfagreiningar og útboðslýsingar
 • Ráðgjöf og greiningarvinna
 • Gerð rammasamninga í samráði við Innkaupaskrifstofu
 • Samstarf um fasteignir á vegum sviðsins
 • Mat á viðhalds- og endurnýjunarþörf á húsnæði og búnaði
 • Umsjón með búnaðarlager
 
 
 

Hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun á byggingasviði
 • Starfsreynsla af sviði byggingariðnar æskileg
 • Reynsla á rekstri og mati á viðhaldsþörf fasteigna 
    æskileg
 • Reynsla í gerð innkaupa- og kostnaðaráætlana æskileg
 • Góð tölvukunnátta og þekking á tölvuforritum sem nýtast  
      í starfi æskileg
 • Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti 
 • Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður í starfi
 • Námkvæmni og öguð vinnubrögð
 • Lipurð og hæfni í samskiptum

Umsókn fylgi starfsferilskrá og  rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar nk.  
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veita Kristján Gunnarsson, fjármálastjóri og Valgerður Janusdóttir, mannauðsstjóri í síma 411-1111,  
netföng: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is , valgerdur.janusdottir@reykjavik.is
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HealthCo ehf / www.ahr.is  óskar eftir að ráða  
hjúkrunarfræðing í stöðu viðskiptastjóra.

Um er að ræða 50-100% starfshlutfall eða eftir  
samkomulagi.  Starfið felst í sölu og þjónustu við  
núverandi viðskiptavini félagsins og öflun nýrra  
viðskipta.Við leitum að kröftugum einstaklingi með 
frumkvæði, jákvætt viðmót, skipulagshæfileika  
og metnað til að ná árangri í starfi. 
  
HealthCo ehf er  sölu- og þjónustufyrirtæki á  
heilbrigðissviði. Fyrirtækið er umboðsaðili fyrir  
stærstu framleiðendur lækningatækja í heiminum  
svo sem GE Healthcare og Physio Control.   
Helstu viðskiptavinir okkar eru sjúkrahús,  
heilsugæslustöðvar, einkareknar læknastofur,  
slökkvilið, Landhelgisgæslan og íþróttafélög um land allt.

Umsóknir skulu sendar til HealthCo ehf Hliðarsmára 1, 
201 Kópavogi eða á netfangið HealthCo@healthco.is 
fyrir 1 febrúar 2014.Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Hreiðarsson framkvæmdarstjóri,   
gudmundur@healthco.is 

Hjúkrunarfræðingur/
Viðskiptastjóri

Sérfræðingur í lyflækningum
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) óskar eftir  
að ráða sérfræðing í almennum lyflækningum 
Hæfniskröfur: 
Sérfræðileyfi á Íslandi í almennum lyflækningum.  
Æskilegt er að umsækjandi hafi einnig sérfræðileyfi  
í undirsérgrein og talsverða reynslu af störfum við  
almennar lyflækningar.  Áhersla er lögð á hæfileika á 
sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða. 
Frekari upplýsingar um starfið 
Starfið skiptist milli vinnu á sjúkradeild og móttöku 
sjúklinga á göngudeild.
Um er ræða  framtíðarstarf og æskilegt er að  
umsækjandi geti hafið störf 1.maí 2014.   
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra  
og Læknafélags Íslands.  

Senda skal umsóknir, sem greina frá menntun og  
starfsreynslu, til Steingerðar Önnu Gunnarsdóttur, 
yfirlæknis, Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ eða með 
tölvupósti á netfangið steingerdur@hss.is. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi,  
auk bakvakta. 
 
Umsóknarfrestur er til 3.febrúar 2014 
Nánari upplýsingar veitir 
Steingerður Anna Gunnarsdóttir, yfirlæknir  
sjúkrahússvið sími 422-0500  eða með tölvupósti  
á netfangið steingerdur@hss.is

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra lækninga. 
Leitað er eftir farsælum, kraftmiklum og metnaðarfullum stjórnanda. Framkvæmdastjóri lækninga  
situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og heyrir undir forstjóra. Starfshlut-
fall er 100% og er ráðið í starfið til 5 ára. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármála- og efnahagsráðherra.  
Sótt er um starfið rafrænt á heimasíðu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. www.heilsugaeslan.is, 
undir „laus störf“.  Ef ekki eru tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá mannauðsdeild,  
Álfabakka 16. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í laus störf 
 í Heilsugæslunni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  

  Nánari upplýsingar:
  •   Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2014.
  •   Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið til  
       5 ára frá og með 1. ágúst n.k. eða eftir nánara  
                    samkomulagi. 
  •   Umsóknir, ásamt kynningarbréfi þar sem   
       gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, skulu berast  
       Heilsugæslunni rafrænt.
  •   Umsóknum fylgi staðfestar upplýsingar um   
                    menntun, fyrri störf og reynslu af kennslu-,  
                    vísinda-, rit- og stjórnunarstörfum, ásamt afriti af 
        greinum sem umsækjandi hefur skrifað. 

  
• Upplýsingar veitir Svava Kr. Þorkelsdóttir,  
 mannauðsstjóri,netfang 
 svava.kristin.thorkelsdottir@heilsugaeslan.is, 
    sími 585-1317.
• Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt  
 skulu berast, í tvíriti, mannauðsdeild, 
 Álfabakka 16, 109, Reykjavík. 
• Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar hjá  
 Landlæknisembættinu.
• Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun   
 umráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Framkvæmdastjóri lækninga  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

  Helstu viðfangsefni og ábyrgð  
  •  Leiðtogi við framkvæmd stefnu heilsugæslunnar
  •  Stefnumótun og þróun, m.a.  á sviði markmiða,   
        árangurs, gæða og öryggis í þjónustu
  •  Innleiðing nýjunga og breytinga, ásamt því að   
     stuðla að öryggi, gæðum og hagkvæmni
  •  Fagleg samhæfing og eftirlit á sviði lækninga
  •  Samhæfing starfsemi Heilsugæslu höfuðborgar-  
     svæðisins    
  •  Gerð og efling klínískra leiðbeininga
  •  Gæðaeftirlit

   Hæfnikröfur:
    •  Læknir með sérfræðileyfi 
    •  Stjórnunarreynsla í heilbrigðisþjónustu
    •  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót
    •  Frumkvæði og áræðni 
    •  Vilji til að helga sig sýn og gildum heilsugæslunnar

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgar-
svæðisins aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan 
grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar 
og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Hún samanstendur af fimmtán heilsu-
gæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ 
og Hafnarfirði, Þroska- og hegðunarstöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftir-
fylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar. Hjá Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins starfa nálægt 600 manns.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðulæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201401/048
Doktorsnemi í vélaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201401/047
Doktorsnemi Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201401/046
Yfirgeislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201401/045
Sérfræðilæknir LSH, meltingarlækningar Reykjavík 201401/044
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar Reykjavík 201401/043
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar og vísindaranns. Reykjavík 201401/042
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjartadeild Reykjavík 201401/041
Sérfræðingar Seðlabanki Íslands Reykjavík 201401/040
Skipaeftirlitsmaður Samgöngustofa Kópavogur 201401/039
Sérfræðingur Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201401/038
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201401/037
Vélamaður Vegagerðin Höfn 201401/036
Lögreglufulltrúi Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201401/035
Rannsóknarlektor Stofnun ÁM í íslenskum fræðum Reykjavík 201401/034
Verkefnisstjóri Stofnun ÁM í íslenskum fræðum Reykjavík 201401/033
Starfsmaður fagráðs Mennta- og menningarmálatráðun. Reykjavík 201401/032

Húsvörður
Óskum eftir að ráða húsvörð í 65 íbúða fjölbýlishús fyrir 

eldri borgara í austurbæ Reykjavíkur.
-

Starfið felst í aðstoð við íbúana, almennu eftirliti og 
umsjón með húseignum.

-
Leitað er að jákvæðum, liprum og laghentum starfsmanni 

sem hefur ánægju af mannlegum samskiptum. Hreint 
sakavottorð skilyrði.

-
Starfið er metið hálft starf að meðtalinni bakvakt. 
Innifaldar eru ræstingar og umsjón eignarinnar.

Falleg 85 fm íbúð fylgir starfinu.
-

Ráðið verður í starfið frá og með 1. mars 2014. 
Umsóknir berist fyrir 28. janúar nk.

-
Í skriflegum umsóknum komi ma. fram hæfni, menntun, 

starfsreynsla og amk. tveir meðmælendur.
Umsóknir verði sendar í tölvupósti: 

starfsumsokn@eignaumsjon.is, merktar B4145
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Hótel Reykjavík Centrum óskar eftir  
að ráða í eftirfarandi stöður:

Starfsmann  á dagvakt í gestamóttöku

Unnið er frá 08:00 – 20:00 samkvæmt vaktarplani. 
Kröfur:

Góð tungumálakunnátta, íslenska og enska. 
Rík þjónustulund og góð tölvukunnátta.  

 Umsækjendur sendið ferilskrá með mynd  
til thorhallur@hotelcentrum.is 

ATH um er að ræða framtíðarstarf 
Umsóknafrestur er til 26/01/2014 

www.hotelcentrum.is 

Hönnunarfyrirtækið Vík Prjónsdóttir leitar að sölu- og 
markaðsstjóra til að takast á við fjölbreytt en krefjandi og 
spennandi verkefni. Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga á 
að starfa í sprotaumhverfi og hefur þekkingu eða áhuga á hönnun.

Reynsla af sölu- og markaðsstörfum nauðsynleg.
Menntun á sviði viðskipta- og markaðsfræða æskileg.
Skipulag og sjálfstæð vinnubrögð í starfi nauðsynleg.
Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg.

Umsóknir og ferilskrá skal senda rafrænt á netfangið 
info@vikprjonsdottir.com fyrir mánudaginn 27.janúar. 
vikprjonsdottir.com

Viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði 

Mynta óskar eftir að ráða viðskiptastjóra á fyrir tækjasvið. Leitað er að öflugum einstaklingi 
til krefjandi sölu- og markaðsstarfs þar sem reynir á samskiptahæfni, frumkvæði og skipulögð 
vinnubrögð. Við bjóðum spennandi starf í ört stækkandi fyrirtæki á sviði kröfustjórnunar.

Ármúli 7 
108 Reykjavík 
Ísland

mynta@mynta.is 
Sími 569 2000 
Fax 569 2001

Nánari upplýsingar veitir Guðlaugur Magnússon, framkvæmdastjóri, gm@mynta.is eða í síma 569 2000. 
Umsóknarfrestur er til 25. janúar.

Ný störf í kröfustjórnun

Við leitum að viðskiptastjóra

Helstu verkefni
• Samskipti við nýja og núverandi viðskiptavini.
• Skipulagning og umsjón funda.
• Öflun nýrra viðskiptasambanda.
• Uppsetning og frágangur tilboða í þjónustu Myntu.
• Umsjón með og ábyrgð á öllum samskiptum  
 við viðskiptavini félagsins.

Hæfniskröfur
• Góð reynsla af sölustörfum æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og sjálfstæð, öguð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta

Starfssvið:
• Uppsetning, kennsla, þjónusta og ráðgjöf. 
• Greiningar og breytingar á framleiðsluferlum.  
• Aðstoð við þjónustusérfræðinga 

dótturfyrirtækja Marel.
• Verkefnastjórnun.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði kerfisfræði, tölvunarfræði eða verkfræði.
• Færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og netkerfum.
• Reynsla af uppsetningum og innleiðingum á hugbúnaðar-

kerfum og verkferlum
• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Hæfni í að greina framleiðsluferli.
• Hæfni í verkefnastjórnun.

Innleiðing hugbúnaðarkerfa

Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar næstkomandi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hafsteinn Gunnarsson, hafsteinn.gunnarsson@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 um 500 á Íslandi.

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

Marel leitar að liprum, skipulögðum og úrræðagóðum kerfisráðgjafa í Innova vörusetur fyrirtækisins í uppsetningar 
og innleiðingar á hugbúnaðarkerfum og verkferlum.

Innova,framleiðsluhugbúnaður Marel, þjónar matvælavinnslum í fiski, kjöti og kjúklingi og styður við heildarvinnslu- 
ferlið, allt frá móttöku hráefnis til vöruafhendingar. Hugbúnaðurinn er notaður fyrir framleiðslueftirlit og stýringu og  
þjónar lykilhlutverki í matvælavinnslum í heiminum dag. 

Vörusetur Innova er í örum vexti og fyrir skemmstu var þúsundasta framleiðslukerfið selt.  Samstarf við viðskiptavini, 
teymisvinna og árangur eru meðal gilda Marel og nú starfa um 60  karlar og konur við þróun, sölu og þjónustu á 
Innova hér á landi, í Danmörku, Hollandi og Úrugvæ.  

Starfið krefst talsverðra ferðalaga utanlands.
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Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Seltjarnarnesbær auglýsir laust starf

Sviðsstjóri umhverfissviðs
Umhverfissvið annast umsýslu veitna, gatnakerfis, 
fasteigna, skipulags-og byggingarmála Seltjarnarness.

Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með fjárhags- og starfs-
áætlunargerð, rekstrareftirliti og gerð tillagna til að auka 
hagkvæmni og skilvirkni í rekstri. Sviðsstjóri ber m.a. 
ábyrgð á starfsemi áhaldahúss, hitaveitu, fráveitu, vatns-
veitu, brunavörnum, eignasjóði, umferðar- og samgöngu-
málum, smábátahöfn, framkvæmda- og viðhaldsmálum 
bæjarfélagsins svo eitthvað sé nefnt. Næsti yfirmaður er  
bæjarstjóri.

Leitað er að kröftugum og metnaðarfullum einstaklingi til 
að sinna starfi sviðsstjóra, sem er vanur framkvæmdum 
og hefur þekkingu og áhuga á umhverfis-, skipulags- og 
byggingarmálum.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Yfirumsjón með daglegri stjórnun sviðsins, ábyrgð á  
 starfsemi áhaldahúss, hitaveitu, fráveitu, vatnsveitu,  
 brunavörnum, eignasjóði, umferðar- og samgöngu 
 málum, sorphirðu, smábátahöfn, framkvæmda og við 
 haldsmálum bæjarfélagsins
• Yfirumsjón með rekstri eignasjóðs
• Yfirumsjón með verklegum framkvæmdum,  
 nýbyggingum og viðhaldsverkefnum 
• Yfirumsjón með umhverfismálum, skipulags- og  
 byggingarmálum, brunamálum og almannavörnum
• Yfirumsjón með framkvæmdum, verklegum útboðum  
 og gerð samninga
• Undirbúningur og framlögn erinda til bæjarráðs og  
 fagráða ásamt eftirfylgd mála
• Ábyrgð og eftirlit með öryggismálum
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun og framkvæmdum
• Reynsla af verk-, kostnaðar- og fjárhagsáætlunum
• Þekking og áhugi á umhverfis-, skipulags- og  
 byggingarmálum æskilegur
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni  
 og skipulagshæfni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Góð almenn tölvukunnátta

Sviðsstjóri er hluti af stjórnendateymi Seltjarnarnes-
bæjar. Starfsmenn sviðsins eru 11. Æskilegt er að 
viðkomandi hefji störf sem fyrst. Um launakjör fer eftir 
ákvörðun bæjarráðs um stjórnendakjör Seltjarnarnes-
bæjar. 

Upplýsingar um starfið veitir Ásgerður Halldórsdóttir, 
bæjarstjóri, í síma 5959-100, netfang  
postur@seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Seltjarnar-
nesbæjar, Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi eigi síðar en 
miðvikudaginn 22. janúar 2014 á netfangið 
postur@seltjarnarnes.is.  

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfi.

Seltjarnarnesbær tilheyrir höfuðborgarsvæðinu, en þar 
búa rúmlega 44oo manns. Á síðasta ári störfuðu um 311 
manns hjá Seltjarnarnesbæ og voru ársverkin um 235. Á 
Seltjarnarnesi eru 92% íbúa ánægðir með búsetuskilyrði 
bæjarfélagsins, samkvæmt árlegri þjónustukönnun, sem 
Capacent gerir meðal sveitarfélaga. Yfirbragð bæjarins 
er friðsælt og fagurt, bærinn leggur áherslu á að vera 
leiðandi í skóla-, æskulýðs- og íþróttastarfi á landsvísu, 
þar sem lögð er áhersla á jöfn tækifæri, árangur og 
vellíðan.

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogs 
óskar eftir 
talmeinafræðingi

Sérfræðiþjónusta leikskóla Kópavogs óskar eftir 
talmeinafræðingi í 50% starf með möguleika á 
aukningu á starfshlutfalli með haustinu. 

Ráðningartími
Frekari upplýsingar eða samkvæmt samkomulagi. 

Menntunar og hæfniskröfur
Löggiltur talmeinafræðingur eða nýútskrifaður
(skv. nánari upplýsingum hér fyrir neðan)
Frumkvæði og samstarfshæfni
Góðir skipulagshæfileikar
Réttindi á helstu próftæki
Reynsla æskileg af vinnu með börnum á leikskólaaldri
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í 
teymi við aðra sérfræðinga

Frekari upplýsingar
Til greina kemur að ráðinn verði nýútskrifaður
talmeinafræðingur, þ.e. án löggildingar, sem
myndi þá starfa undir eftirliti og handleiðslu
reynds talmeinafræðings.

Laun og kjör fara eftir viðkomandi kjarasamningum 
stéttarfélaga við launanefnd sveitarfélaga.

Allar nánari upplýsingar um störfin er að finna á
vef bæjarins www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar. 2014.

Nánari upplýsingar veita Anna Karen Ásgeirs-
dóttir, sérkennslufulltrúi, annak@kopavogur.is   og
Ásdís Emilía Gunnlaugsdóttir, sérkennsluráðgjafi,
asdisgu@kopavogur.is, eða í síma 570 1500.

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

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

Afleysing á sjó óskast.
Maður á besta aldri óskar eftir að komast á sjó,  

í afleysingar næstu tvo mánuði.   
Er heilsuhraustur og vinnusamur, vanur á færum,  

hefur farið á línubát og skuttogara.  
Hefur vélavörsluréttindi á 24 metra en vantar tíma.  

Laus strax.  Bjarni s: 893 5950

STARFIÐ
    Sjá um bakvinnslu og innskráningu á verðsamningum.
    Taka á móti bókunum og skrá þær.
    Uppfæra efni á samfélagsmiðlum.
    Uppfæra efni á vefsíðum hótelana.
    Taka þátt í kaupstefnum þegar þess gerist þörf.
    Leysa önnur verkefni sem til falla.
 
HÆFNISKRÖFUR
    Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg.
    Reynsla af sölustörfum.
    Góð íslensku og ensku kunnátta.
    Góð almenn tölvukunnátta.
    Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð.
    Þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
    Geta sinnt mörgum viðfangsefnum samtímis.
    Góð þekking á samfélagsmiðlum kostur.
    Góð þekking á Wordpress kostur.

SÖLUFULLTRÚI
Vegna aukinna verkefna bætum við við okkur sölufulltrúa 
í fullt starf. Unnið er í dagvinnu en viðkomandi þarf að vera 
tilbúinn til að vinna lengur þegar þörf krefur. 
Um fjölbreytt starf er að ræða þar sem viðkomandi verður 
að vera tilbúinn að takast á við ýmis og fjölbreytt verkefni.

Umsóknarfrestur er til 27. janúar 2014 
og umsóknir sendist ásamt ferilsskrá á geir@hotelcabin.is
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Lágafellsskóli MosfellsbæLágafellsskóli Mosfellsbæ
Viljum ráða kennara til byrjendakennslu í íslensku og stærðfræði 
í tímabundið verkefni út skólaárið. Um er að ræða 40 -50% 
starfshlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara

• Sérkennaramenntun æskileg

• Áhugi á starfi með börnum

• Frumkvæði og sjálfstæði

• Góð færni í samskiptum

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og KÍ. 

Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 5259200. Umsóknir með upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.

Vanur kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir öflugum kranamanni með réttindi 
til að stjórna byggingakrana til starfa sem fyrst vegna 
byggingar hótels við Höfðatorg. Mikil vinna framundan.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar. eykt@eykt.is
undir „Atvinna“ fyrir 24. janúar næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson  
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4437

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

kopavogur.is

Kópavogsbær

Lögfræðingur í 
lögfræðideild 
Kópavogsbæjar

Lögfræðideild annast ráðgjöf við öll svið bæjar-
félagsins, stofnanir þess og nefndir. Undir deildina 
heyra m.a. tryggingamál, leyfisveitingar, hvers 
kyns lögfræðiráðgjöf, löginnheimta og málarekstur 
fyrir úrskurðarnefndum og dómstólum. Undir 
deildina heyrir einnig skjalavarsla bæjarfélagsins. 
Bæjarlögmaður er yfirmaður deildarinnar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Lögfræðileg ráðgjöf á starfssviði sveitarfélagsins
Gerð álitsgerða og samninga
Afgreiðsla stjórnsýsluerinda
Umsagnir til nefnda
Afgreiðsla kærumála
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
Kandídats eða meistarapróf í lögfræði (hafi
lokið 5 ára laganámi)
Þekking á starfsemi sveitarfélaga
Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu
Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
Lipurð í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 3. febrúar 2014.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Harpa
Hallsdóttir eða Hulda Kristín Sigmarsdóttir í 
starfsmannadeild Kópavogsbæjar í síma 570-
1500 eða í tölvupósti, harpahalls@kopavogur.is 
eða huldasigmars@kopavogur.is.

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

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

Blaðamenn
– 365 miðlar óska eftir Blaðamönnum
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 3. febrúar n.k.  Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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STYRKIR ÚR 
HÚSVERNDARSJÓÐI 
REYKJAVIKURBORGAR

Húsverndarsjóður Reykjavíkurborgar auglýsir 
eftir umsóknum um styrki til viðgerðar og 
endurgerðar á byggingum í Reykjavík sem 
hafa sérstakt varðveislugildi af listrænum eða 
menningarsögulegum ástæðum.  

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram í 
umsókn:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun.
4. Ljósmyndir af húsinu eins og það er nú 
  og eldri ljósmyndir ef þær eru til. 

 

Frekari upplýsingar eru veittar í Húsverndarstofu 
í Árbæjarsafni sem opin er á miðvikudögum frá 
kl. 16-18 og í síma 411 6333 á sama tíma. 

 

Umsóknum skal skila á „Mínar síður“  á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar.

 

Nánari upplýsingar má sjá á: http://reykjavik.is/
thjonusta/husverndarsjodur-reykjavikurborgar

 

Umsóknareyðublöð liggja einnig frammi í 
þjónustuveri Reykjavíkurborgar í Borgartúni 12-14. 

 

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 15. febrúar 
2014. 

 

Vakin er athygli á því að styrkir sem úthlutað 
verður 2014 og verða ekki nýttir á árinu falla niður.

kopavogur.is

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi.

Glaðheimar – austurhluti. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir austur hluta 

p

Glaðheima. Skipulagssvæðið, sem er 3,6 ha að flatarmáli, nær til þess hluta Glaðheima sem liggur austan fyrirhugaðs 
Glaðheimavegar milli Bæjarlindar og Lindarvegar og að norðurmörkum lóða við Askalind 2a, 2, 4 og 6. Á svæðinu er 
nú Áhaldahús bæjarins, reiðskemma Gusts og hluti gamla skeiðvallarins, mannvirki sem verða fjarlægð. Í gildandi 
deiliskipulagi frá 2009 er gert ráð fyrir blandaðri landnotkun á svæðinu þ.e. verslun, þjónustu og íbúðarhúsnæði 
um 38.500 m2 að samanlögðum gólffleti, þar af um 13.000 m2 í verslun og þjónustu. Í umræddri tillögu að breyttu 
deiliskipulagi fyrir svæðið er fallið frá hugmyndum um að hluti þess verði fyrir verslun og þjónustu og þess í stað 
verði eingöngu byggðar íbúðir á svæðinu alls um 300 talsins. Í miðju svæðisins er gert ráð fyrir leikskóla og 
útivistarsvæði (bæjargarði). Aðkoma verður frá Lindarvegi og fyrirhuguðum Glaðheimavegi.

Byggingarmagn á svæðinu breytist óverulega frá gildandi deiliskipulagi, en miðað er við um 38.000 m2 í 
íbúðarhúsnæði og um 9.000 m2 í niðurgröfnum bílageymslum eða samtals um 47.000 m2. Nýtingarhlutfall svæðisins 
er því áætlað um 1,0 og um 1,3 ef bílgeymslur neðanjarðar eru meðtaldar. Gert er ráð fyrir 1,7 bílastæðum á íbúð að 
meðaltali. Í tillögunni er fyrirkomulagi byggingarreita breytt miðað við gildandi deiliskipulag, hæð fyrirhugaðra húsa 
breytist svo og fyrirkomulag bílastæða á lóðum. Áætlað er að á svæðinu komi til með að búa liðlega 700 íbúar. 
Uppdráttur í mkv 1:1000 ásamt greinargerð, skipulagsskilmálum og skýringarmyndum dags. 6. desember 2013. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 20. janúar 2014. Einnig má sjá tillöguna á hei-
masíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 
200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 3. mars 2014.

  

Save the Children á Íslandi

Mótaðu með
okkur framtíðina

ISS Ísland óskar eftir að ráða öflugan sölufulltrúa 
í fullt starf á sölusviði fyrirtækisins.

ISS á Íslandi er öflugt alþjóðlegt þjónustufyrirtæki 
sem býður fjölbreytta þjónustu.  Við erum með 

öflugt ræstingasvið, erum að framleiða hátt í 2000 
máltíðir á hverjum degi á veitingasviði ISS fyrir 

ýmis fyrirtæki og stofnanir og erum með 
fasteignaumsjónardeild og ýmsa 

sérhæfða þjónustu.

Við leitum eftir hressum áhugasömum 
einstaklingum til að taka þátt í að móta 

framtíðina með okkur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsókarfrestur er til 31. janúar 2014.

Umsóknir sendist á sölu- og 
markaðsstjóra, arni@iss.is

Spennandi starf fagaðila á heimili fatlaðs fólks.   
 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir til umsóknar tvær stöður fagaðila á heimili.  
Um er að ræða störf sem verða hluti af þverfaglegu teymi sem mun stýra og útfæra  
endurskipulagningu á innra starfi í einu af búsetuúrræðum Þjónustumiðstöðvarinnar.  
Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
 •  Hvatning, ráðgjöf og stuðningur við íbúa 
 •  Vinna að gerð einstaklings- og þjónustuáætlana og eftirfylgd þeirra
 •  Stuðningur og ráðgjöf við starfsmenn
 •  Virkt notendasamráð og samvinna við aðstandendur og aðra hagsmunaaðila 
 •  Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og faglegri uppbyggingu
 
Menntunar og hæfnikröfur:
 •  Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heilbrigðisvísinda s.s. 
     þroskaþjálfunar, félagsráðgjafar, sálfræði eða iðjuþjálfunar. 
 •  Þekking og/eða reynsla í starfi með fötluðu fólki 
 •  Reynsla af vinnu með einstaklingum með einhverfu æskileg
 •  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 •  Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
 •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
 •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkurborgar
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Þórdís Guðmundsdóttir í síma 411-1500 eða með því að senda  
fyrirspurnir á thordis.linda.gudmundsdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Velferðarsvið
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Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Falleg & nýuppgerð 151,7 fm. efri hæð og ris í einu elsta 
og glæsilegasta íbúðarhúsi Reykjavíkur, sem staðsett er 
við Bernhöftstorfuna.  Íbúðin er skráð 7 herbergja og hefur 
mjög rúmgott, flísalagt eldhús, 2 fallegar stofur, góð svefn-
herbergi og tvö baðherbergi. Ótrúlegt útsýni og einstök 
staðsetning.  Sjón er sögu ríkari. Eignaskipti möguleg. 

Skólastræti – 101 Reykjavík

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

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

Norðurbrú 6
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30

Glæsileg 4herb. íbúð á eftirsóttum stað í Sjálandshverfi 
í Garðabæ. Stór pallur/svalir með sjávarútsýni. Stæði í 
bílageymslu. Fallegar innréttingar og parket á gólfum. 
Samtals 107,8 fm. V. 35,5m. 
Nánari uppl. um eignina  
veitir Gylfi þórisson í síma 822-0700 eða gylfi@midborg.is

OPIÐ HÚS

Fjölskyldu veitingastaður til sölu.

Gott verð,einfaldur rekstur, stöðug sala með 
góðum möguleikum til aukningar.

Senda á box@frett.is  merkt„Framtíðarfyrirtæki“

Vesturvör 13
200 Kópavogur

Raðhús

Stærðir:  
174 fm. til 

226 fm.

Stórar
svalir

80 fm
bílskúr

Fasteignasalan TORG sími: 
893 2499
Eignaborg sími: 
564 1500 

Verð: kr. 45,7 - 51,9 milljónir

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Ný raðhús – 80 fm bílskúr
Fimm raðhús á tveimur hæðum með glæsilegu 
útsýni  til norðurs og stórum garðsvölum til 
suðurs. Eldhúsinnrétting, baðinnrétting og 
fataskápar frá Fríformi, bakarofn og 
spanhelluborð eru af Eletornlux gerð. Húsið er 
afhent fullfrágengið án gólfefna. Suður svalir 
eru 20 fm. og góðar útsýnissvalir til norðurs. 
Lóð fyrir framan hús og bílastæði er hellulagt.  
Hitalögn er framan við inngang.  

Opið hús laugardaginn 18. jan 
kl 14:00 - 14:30

Opið
hús

auglýsir styrki til rannsókna, lista og
þróunarverkefna, sem geta nýst börnum
á leik- og grunnskólaaldri.

Umsókn, ásamt greinargerð um verkefnið, skal
senda fyrir 14. febrúar 2014.
Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur
sér rétt til að óska eftir nánari upplýsingum  um
verkefnið og fjármögnun þess og leita umsagnar
fagaðila.

Reykjavík 14. janúar 2014.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423, 125 Reykjavík
Netf: sumargjof@simnet.is

Styrkir
til samgönguleiða

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er 
heimilt í vegáætlun að ákveða fjárveitingu til 
að styrkja tilteknar samgönguleiðir sem ekki 
falla undir skilgreiningar vega samkvæmt 
vegalögum. Vegagerðin auglýsir hér með 
eftir umsóknum um styrki til samgönguleiða 
samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk 
skal senda til starfsstöðvar Vegagerðarinnar 
(Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) 
á því svæði þar sem viðkomandi framkvæmd 
er fyrirhuguð. 
Umsóknum skal skilað eigi síðar  
en 15. apríl 2014. 
 
Nánari upplýsingar má finna á vef  
Vegagerðarinnar www.vegagerdin.is 
ásamt umsóknareyðublaði. 

Frá Félagi eldri borgara  
í Reykjavík og nágrenni

Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og  
nágrenni verður haldinn föstudaginn 14. febrúar 2014.  
 
Listi uppstillingarnefndar um frambjóðendur til  
stjórnar félagsins liggur nú frammi á skrifstofu þess 
að Stangarhyl 4 til 31. janúar 2014. Á þessum tíma geta 
félagsmenn kynnt sér listann og einnig gert tillögur um 
aðra frambjóðendur til stjórnarinnar.

HJÚKRUNARHEIMILIÐ EYRI, ÍSAFIRÐI
FRÁGANGUR INNANHÚSS

Leiðrétt auglýsing

Dagsetning opnunar: 25. febrúar 2014 

Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið  
„Hjúkrunarheimilið Eyri, Ísafirði – frágangur innanhúss“. 

Húsið er steinsteypt á einni hæð með 30 einstaklingsíbúðum.  
Íbúðakjarnar eru þrír, hver með tíu íbúðum, sameiginlegri se-
tustofu, borðstofu og eldhúsi.  Húsið er tengt með tengigangi 
við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.  

Helstu stærðir eru:
Brúttóflötur byggingar:  2.335 m²
Brúttórúmmál:   10.440 m³
Neysluvatnslagnir   2.000 m
Hitalagnir   1.600 m
Raflagnir   6.000 m

Reiknað er með að verk geti hafist 1. júní  
og skal vera að fullu lokið í 1. júní 2015.

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 5.000 hjá  
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði frá og með  
16. janúar 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ísafjarðarbæ  
í Stjórnsýsluhúsinu, 2. hæð, 25. febrúar 2014 klukkan 13.00  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á haustönn 2014  
er til 15. febrúar n.k..

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri 
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 

kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Rammasamningur  
“Drykkir, mat- og þurrvara” 
EES útboð nr. 13137 

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

ÚTBOÐ

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningar-
málaráðuneytisins og Umhverfis- og skipulagssviðs  
Reykjavíkurborgar, óskar eftir tilboðum í framkvæmd  
viðbyggingar Menntaskólans við Sund.
Viðbyggingin er alls 2.832 m2 og auk þess skal framkvæma 
breytingar innanhúss á  840 m2 í núverandi byggingum, sem 
tengjast viðbyggingunni.   

Helstu magntölur eru:
Mótafletir 9.730 m²
Steinsteypa 1.650 m³
Timburlektur utan á hús 3.500 lm 
Stálbitar og súlur 22.9 tonn
Lagnir 8.410 lm
Málun 3.364 m²
Gólfdúkur 1.978 m²
 
Vettvangsskoðun verður haldin þriðjudaginn 28. janúar 2014 
kl. 15 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. júní 2015. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðju-
deginum 21. janúar 2014.  

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 11. mars 2014, kl. 14 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

MENNTASKÓLINN VIÐ SUND - VIÐBYGGING
ÚTBOÐ NR. 15570
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NÝHÖFN Í GARÐABÆ

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 19. JAN. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
BENEDIKT SÝNIR EIGNIRNAR. 661-7788

Einstaklega glæsilegar 2 Íbúðir, 1 hæð. 159,6 fm 4ra herb. íbúð. 2 hæð.
152.4 fm. 4ra herb. íbúð. báðar með bílskúr í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu 
við NÝHÖFN í Garðabæ. Einstakt útsýni. Mikil lofthæð. Stórar svalir.
Síðustu tvær eigninar sem eru innréttaðar af Rut Káradóttur arkitekt.

661 7788
HHHHHHHHHHHHHHeeeeeiiilliiinnnnnnnnnnddddddddddddiiiiiiii    -----   DDDuuuuuuuuuuugggggggggggggggnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaððððððððððuuuuuuuuuurrrrrrrrrrr ------   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁrrrrrrrrrraaaannnnnnnnnnnnnnnggggggguuuuuuuurrrr  

þjónustu! Okkur er sönn ánægja agum mannauði sem veitir afburðaStarfsemi Landmark byggir á öflu

OPIÐ
HÚS 

Aðeins 2 íbúðir eftir

JÖRFALIND 8 – ENDA-RAÐHÚS

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 12.00 TIL 13.00 
BORGIR fasteignasala sýna  ca 151 fm glæsilegt enda-raðhús á 
eftirsóttum stað. Allar innréttingar í húsinu eru flottar. Loft tekin upp.  
Mikið útsýni út á Faxaflóa. Góður garður og hellulagðar verandir fyrir 
framan hús og út frá stofu. Íbúðin er: Stofa og borðstofa og tvö svefn-
herbergi. Fallegar innréttingar í eldhúsi og á baði. Innbyggður bílskúr. 
Ásett verð 53,9 
Áhugasamir velkomnir milli 12.00 og 13.00 í dag laugardag.  
Jóhann tekur á móti ykkur á staðnum.

OPIÐ HÚS

Sími 571 5800  GSM 697 3629

gudrun@garun.is  www.garun.is

Lágmúli 5  108 Reykjavík Guðrún Antonsdóttir
Löggiltur fasteignasali
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Klukkuholt 5  225 Álftanes

Endaraðhús þar sem engu hefur verið til sparað. Forstofa með stórum yfirhafnaskáp. Tvö svefnherbergi. Stofa og borðstofa. 
Eldhús með með ljósri innréttingu á tveimur veggjum, keramik hellum, blástursofn og viftu frá Siemens. Tölvu-/vinnuherbergi. 
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari með nuddi og sturtu, ljósri viðarinnréttingu og upphengdu klósetti. Bílskúrinn 
er með Epoxy á gólfi og að hluta til upp á vegg. Innrétting og vaskur. Sjálfvirkur hurðaopnari. Inn af bílskúr er þvottahús. 
Garðurinn er afgirtur með 130 fm palli.  Tvö góð geymsluloft yfir eigninn, eru ekki í uppgefnum fm. Innbyggt hitastýrikerfi. Flísar 
á öllum gólfum. Mikið af skápapláss. Verð 39.8 millj. Uppl. gefur Guðrún. Hringdu núna í GSM 697 3629 eða garun@garun.is

Ath.! Lækkað verð í 30 daga  
vegna sérstakra aðstæðna

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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NÝHÖFN - 210 GBÆ.

- Einstaklega glæsileg 139,9 fm 3ja herb. enda-íbúð. 
- 24,7 fm. bílsk. og ca 18 fm. sólskála, séreign 182 fm.
- Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar, 
- Einstök staðsetning við sjóinn. 
- V. 57,4 millj.

STÓRAGERÐI - 108 RVK

-Snyrtileg 114 fm 4.ra herb íbúð
- Íbúð er laus til afhendingar
- Sameign og íbúð í góðu ástandi
- V. 28.9.- millj.

SKERSEYRARVEGUR 1a – 220 HFJ

-Falleg lítil 65,1 fm 2. herb íbúð í tvíbýli.
- Stór lóð fylgir eigninni. Gott rými í kjallara 
- Möguleiki á auka-herbergi.
- V. 14.7 millj.

GRENIMELUR 22 – 107 RVK

Opið hús sunnud. 19. Jan kl. 13.00 – 13.30
- Mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 85 fm íbúð
- Endurnýjað dren og skólplagnir
- Flott íbúð á frábærum stað
- V. 29,9 millj

BOLLAGATA – 105 RVK

Opið hús sunnud. 19. Jan kl. 14.00 – 14.30
- Falleg 190 fm efri hæð og ris í þríbýli með bílskúr
- Alls 5 svefnherbergi og 3 stofur
- Frábær staðsetning !
- V. 51,9 millj.

HRINGBRAUT – 107 RVK

-Snyrtileg og góð 3ja herbergja, um 78 fm íbúð
- Hús nýl. tekið í gegn að utan, gluggar og ytra byrði
- Yfirbyggðar svalir í suður
- V.  27,9 millj.

LINDARSEL 10 – 109 RVK

Opið hús sunnud. 19. Jan kl. 15.00 – 15.30 
- Rúmgott 277 fm einbýlishús með 29 fm bílskúr
- Um 50 fm aukaíbúð með sérinngangi
- Laus fljótlega
- V. 54,9 millj.

FJALLALIND 54 - 201 KÓP

Opið hús sunnud. 19. janúar kl 16:00-16:30
- 168,6 fm. endaraðhús innst í botnlanga.
- Frábær staðsetning
- 4 svefnherbergi, fallegur garður og góður sólpallur.
- Rólegt hverfi og stutt í alla þjónustu
- V. 54.9 millj.

Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

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

LOGAFOLD 30 - 112 RVÍK
- Vel skipulagt og fjölskylduvænt 309 fm einbýli.
- Möguleiki á aukaíbúð
- Skipti skoðuð á eign í 101 / 107
- V. 74.9.- millj.

BAKKAHJALLI - 200 KÓP
- 240m2 parhús, þar af bílskúr 24m2. 
- Fjögur svefnherbergi. 
- Snyrtileg eign í góðu ástandi. 
- V. 59,9 millj. 

AUSTURKÓR 49 – 61   203 KÓP - Frábært verð!
- 180 fm raðhús á einni hæð. 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa. 
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan. 
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin

Miðjuhús v. 35.900.000 kr. 
Endahús  v. 37.400.000 kr. 

AÐEINS 3 HÚS EFTIR4 SELD 

KÓPAVOGSBRÚN 1 - 200 KÓP
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Skilast fullbúnar án gólfefna. Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópav.
- Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm.   
- V. 44,9 millj.  - 47,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

NÝTT
VERÐ!

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
HARALDUR ÓMARSSON
Sölufulltrúi. Sími 845 8286

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19. JAN KL.14:30 - 15:30 OPIÐ HÚS SUNNUDAG 19.JAN KL.15:00 - 15:30

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930
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ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Glæsileg 4ra herbergja 141,3 fm. neðri hæð með um 40 fm. suðurverönd með skjólveggjum 
á frábærum stað í Akralandi auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bílageymslu.  Íbúðin er  
í tveggja hæða húsi auk bílakjallara og er lyfta í húsinu. Rúmgóð og björt stofa. Eldhús 
með fallegum eikarinnréttingum og stórri eyju með borðaðstöðu. Tvö flísalögð baðher-
bergi.  Mjög fín íbúð sem vert er að skoða.  Verð 49,9 millj.    Verið velkomin

SEINAKUR 3 – GARÐABÆ. GLÆSILEG NEÐRI HÆÐ MEÐ STÓRRI VERÖND.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 15.00 -16.00

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Frábærlega staðsett 195,5 fermetra einbýlishús á 895,0 fermetra lóð við opið svæði með 
útsýni að Heiðmörkinni og yfir golfvöllinn GKG. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á  
undanförnum árum og hús að utan, gluggar og þak eru nýlega máluð.  Eldhúsinnrétting 
var endurnýjuð fyrir um 10 árum síðan. Samliggjandi bjartar stofur. Fjögur herbergi.  
Gróin lóð með hellulögðum stéttum og veröndum. Verð 59,9 millj.    Verið velkomin

EFSTILUNDUR 9 – GARÐABÆ. EINBÝLISHÚS VIÐ OPIÐ SVÆÐI. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL. 14.00-14.30

Borgartúni 27
Hæð til leigu í

BYGG býður til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 4. hæð á 
einum besta stað í bænum, Borgartúni 27.

Hæðin sem er 853 fermetra leigist í einu lagi eða hlutum, allt 
eftir þörfum.

Upplýsingar hjá Fjárfestingu fasteignasölu í síma 562 4250
og hjá Gylfa í sími 693 7300. Óskar R. Harðarson

hdl. og löggiltur fasteignasali 
 Verð:  44,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir
Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Falleg og björt 120 fm sérhæð
Þrjú svefnherbergi
Sér inngangur
Stórar og bjartar stofur

10710777 Re RR ykjykk avíkk

OPIÐ HÚS
Sunnudag 19. jan. 15:00 - 16:00

Granaskjól 16Graraananasasskjkjójóól 16

Einstaklega falleg 166,3 ferm. 
penthouseíbúð á tveimur hæðum,  
glæsilegt útsýni.

Neðri hæð: Komið er inn í 
parketlagt hol, góðir skápar og 
skóskápur. Flísalagt bað í hólf 
og gólf með fallegri innréttingu. 
Svefnherbergi með rúmgóðum  
skápum. Stofa og borðstofa  
parketlögð með glæsilegu útsýni 
og útgeni út á svalir. Flísalagt eldhús með vandaðri innréttingu, 
flísalagt þvottahús.  
Efri hæð: Stórt sjónvarpshol og góðar svalir, stórt herbergi með 
vönduðum skápum, flísalagt bað inn af svefnherberginu með 
fallegri innréttingu. (kjörið fyrir unglinginn) Íbúðinni fylgir stórt 
stæði í bílageymslu, dekkjageymsla og mjög stór geymsla. 
Frábært útivistarsvæði, golfvöllur, frábærar gönguleiðir og stutt 
í margskonar þjónustu.  
Möguleiki að taka minni íbúð uppí. 
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús  GSM 892-3467 eða 
magnus@midbaer.is

Barðastaðir 9, 
112 Reykjavík

Barðastaðir 9, 112 Grafarvogur. Verð: 45.000.000 

TIL SÖLU                      
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