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Viltu vinna að náttúruvernd? 
Kvöldstarf hjá Landvernd

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

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

Sölumaður fasteigna
 

Miðborg óskar eftir jákvæðum og  
duglegum sölumanni til starfa. 

Reynsla af sölu fasteigna kostur. 

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á midborg@midborg.is

Meiraprófsbílstjóri óskast í útkeyrslu hjá MS í RVK.
Eingöngu reglusamur og duglegur bílstjóri koma  

til greina. Ferilsskrá og aðrar upplýsingar  
óskast sent á neðangreint netfang.

halldors@ms.is
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Forritarar 

Forritari 1
Um er að ræða stöðu forritara í hugbúnaðar- 
þróunardeild. Nýr starfsmaður verður hluti af öflugu 
hugbúnaðarteymi sem þróar fjölbreyttar og sérhæfðar 
hugbúnaðarlausnir fyrir háskólasamfélagið. Mögulegt 
er að sinna starfinu utan Reykjavíkursvæðisins.

Starfssvið
Forritun og rekstur innri vefs sem gengur undir nafninu 
UGLA og er í notkun hjá Háskóla Íslands, Háskólanum
á Akureyri, Landbúnaðarháskóla Íslands og 
Háskólanum á Hólum.

Þarfagreining og ráðgjöf varðandi hugbúnaðarþróun 
fyrir háskólasamfélagið.

Hæfniskröfur
Þjónustumiðað hugarfar.

Þekking á vefforritun (PHP, HTML, CSS, JavaScript, ...)

Þekking á notkun gagnagrunna.

Háskólamenntun í tölvunarfræði og/eða reynslu af 
hugbúnaðarþróun.
 

Forritari 2
Um er að ræða stöðu tæknimanns í vefverksmiðju.  
Vefverksmiðja sér um tæknilegan rekstur 
kynningarvefja Háskóla Íslands.

Starfssvið
Forritun, uppsetning og rekstur kynningarvefja 
Háskóla Íslands.

Þarfagreining, forritun og samræming tengdra 
upplýsingatæknikerfa.

Ráðgjöf um upplýsingatæknikerfi.

Þarfagreining og ráðgjöf varðandi 
hugbúnaðarþróun fyrir háskólasamfélagið.

Hæfniskröfur
Þjónustumiðað hugarfar.

Þekking á vefumsjónarkerfunum Drupal og 
WordPress.

Þekking á vefforritun (PHP, MySQL, HTML, CSS, 
JavaScript, ...)

Hæfni til að vinna undir álagi og nýta álagsminni 
tíma vel.

Háskólamenntun í tölvunarfræði og/eða reynslu 
af hugbúnaðarþróun.

Reiknistofnun Háskóla Íslands óskar eftir að ráða tvo forritara.

Reiknistofnun Háskóla Íslands er til húsa í Sturlugötu 8. 
Þar er fyrsta flokks starfsaðstaða, góður matur og gott 
pláss. Starfsumhverfið er skemmtilegt og fjölskylduvænt. 
Reiknistofnun hefur í gegnum árin verið í framvarðarsveit 
upplýsingatækniþróunar á Íslandi og mörg spennandi 
verkefni koma reglulega upp á borðið.

Nánari upplýsingar um störfin veita Ragnar Stefán 
Ragnarsson, ragnarst@hi.is, sími 525 4221 og 
Baldur Eiríksson, baldure@hi.is, sími 525 4102.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á 
http://www.hi.is/laus_storf

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Störf í öflugu úthringiveri
Laus eru til umsóknar störf í úthringiveri Landsbankans. Úthringiverið er hluti af 
Þjónustuveri bankans og sér um að hafa samband við viðskiptavini og bjóða þeim þjónustu 
bankans ásamt því að ráðleggja viðskiptavinum um vörur Landsbankans. Unnið er á kvöldin  
á virkum dögum og þarf starfsmaður að geta unnið a.m.k. tvö kvöld í viku.

Hæfniskröfur

 » Áhugi á fjármála- og söluráðgjöf. 

 » Metnaður til að ná árangri í starfi og tileinka sér ný vinnubrögð.

 » Þjónustulund og lipurð í samskiptum.

 » Gott vald á íslensku.

 » Jákvæðni og frumkvæði í starfi. 

 » Góð tölvukunnátta.

 » Stúdentspróf eða menntun sem nýtist í starfi. 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Kvaran hjá Mannauði  
í síma 410 7906 (gudrun.kvaran@landsbankinn.is). 

 
Umsókn fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til  
og með 10. febrúar næstkomandi.
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Laus er staða skólastjóra Súðavíkur-
skóla á næsta skólaári (2014-2015) 

vegna námsleyfis. 
Súðavíkurskóli er samrekinn grunn- leik- og tónlistardeild 
með samtals 35 nemendur. Samkennsla árganga er í flestum 
fögum.   Í starfssviði felst fagleg stjórnun og ábyrgð á 
daglegum rekstri.  Gert verður ráð fyrir kennslu á sérsviði 
umsækjanda í allt að 12 stundir á viku. Ráðingartíminn er 
eitt ár, frá 1. ágúst 2014 til 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningum SÍ.
Súðavíkurskóli vinnur eftir skólastefnu uppbyggingar-
stefnunar, „Uppeldi til ábyrgðar“. 

Hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi á grunnskólastigi, framhaldsmenntun í  
 sérkennslufræðum æskileg.
• Þekking og reynsla af stjórnun, fjármálum og rekstri.
• Góð samskiptahæfni, skipulagshæfni og þekking  
 á verkferlum.
• Góð íslensku- og tölvukunnátta.
• Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sveitarstjóri  
í síma 450-5900. 

Náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af leyfisbréfi fylgi 
umsókn. 
Umsókn um starfið skal send bréflega til Súðavíkurhrepps, 
Grundarstræti 3, 420 Súðavík, merkt:  
Fræðslu og tómstundanefnd. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar 2014. 

Mat á umsóknum og forgangur til starfsins.
Við ráðningu verður tekið tillit til menntunnar, starfsferils,  
stjórnunarreynslu, viðbótarmenntunnar og starfshæfni  
umsækjanda. Grunnskólakennari sem hefur sérhæft sig til  
sérkennslu mun hafa forgang við ákvörðun um ráðningu.

Staða forstöðulæknis um-
dæmissjúkrahúss Austurlands

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að 
ráða í stöðu forstöðulæknis við umdæmissjúkrahús 
Austurlands í Neskaupstað. 

Forstöðulæknir stjórnar læknisfræðilegum þætti 
sjúkra sviðs HSA. Um er að ræða 100% stöðugildi eða 
eftir nánara samkomulagi. Leitað er að sérfræðingi í 
lyflækningum með áhuga á að stjórna og þróa þjónustu 
umdæmissjúkrahússins. Færni í mannlegum samskiptum 
er mikilvæg sem og reynsla af stjórnun.

Á sjúkrahúsinu er rekin lyflækningadeild með 
tveimur lyflæknum, hjúkrunardeild, handlækn-
ingadeild með skurðstofu og  
svæfingarlækni, fæðingarþjónusta og  
endurhæfingardeild ásamt stoðdeildum. 
Þar er einnig heilsugæsla fyrir íbúa í Neskaup-
stað og Mjóafirði.
HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsu gæslu-, 
hjúkrunar- og sjúkrasviði.  
Umdæmissjúkrahúsið starfrækir sjúkras-
við HSA og þjónar alls um 11.000 íbúum frá 
Bakkafirði til Djúpavogs, auk ferðamanna sem 
sækja Austurland heim. 

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. Umsóknum skal skilað á 
eyðublöðum sem fást á vef Embættis landlæknis;  
www.landlaeknir.is, til HSA, mannauðsstjóra, 
Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk. Staðan er laus nú 
þegar, eða eftir nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa Pétur Heimisson, framkvæmda-
stjóri lækninga, s. 470-3052 & 860-6830, netf.  
petur@hsa.is og Valdimar O. Hermannsson, svæðisstjóri, 
s. 860-6770, netf. valdimarh@hsa.is.

sími: 511 1144
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Viltu þjóna flugi með okkur?
SUMARAFLEYSINGAR 
Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI 
 Starfssvið: 
Isavia leitar að starfsfólki í sumarafleysingar í flugvallarþjónustu á 
Reykjavíkurflugvelli. Í starfinu felst meðal annars viðhald flugvallar 
og umhverfis hans, viðhald bifreiða, þungavinnuvéla og annarra 
tækja flugvallarþjónustunnar auk björgunar- og slökkviþjónustu. 

Hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði. 
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
• Iðnmenntun, bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun sem nýtist í starfi   
 sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir.
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu. 

VERKSTÆÐISFORMAÐUR 
Á AKUREYRARFLUGVELLI
Starfssvið: 
Leitað er að starfsmanni sem hefur lipra og þægilega framkomu,
á auðvelt með að vinna undir álagi, sýnir af sér frumkvæði í starfi, 
er skipulagður í verkum sínum og áhugasamur. Starfið felst meðal 
annars í eftirliti með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum 
í Norðurlandsumdæmi, daglegri verkstjórn, eftirliti og viðhaldi 
á vélbúnaði og tækjum, flugverndargæslu, björgunar- og slökkvi- 
þjónustu, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem 
og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi og vinnuvélapróf eru skilyrði. 
• Meistarapróf í bifvélavirkjun er skilyrði.
• Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur.
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu.

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Nánari upplýsingar er að finna á www.isavia.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar.

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.

Sumarstörf
Landsnet auglýsir laus sumarstörf til 
umsóknar fyrir háskólanema

Landsnet hf. leitar að öflugum háskólanemum til starfa. Við bjóðum upp
á fjölbreytt sumarstörf og leggjum áherslu á að nemar fái að spreyta 
sig á raunhæfum verkefnum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins. 
Starfstímabil háskólanema er 3 mánuðir.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningskerfisins. 
Landsnet stýrir jafnframt raforkukerfi landsins og tengir þannig saman framleiðendur
og notendur raforku. Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga 
liðsheild, sterka samfélagsvitund og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet
leggur áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúar nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starf á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Allar nánari 
upplýsingar má finna á heimasíðu Landsnets. Öllum umsóknum verður svarað.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Að umsækjandi stundi nám á háskólastigi
• Nám í verk- eða tæknifræði er kostur
• Sveinspróf eða meistararéttindi í rafiðn er kostur
• Starfið krefst nákvæmni, skipulags og sjálfstæðra vinnubragða
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

LAUGARDAGUR  1. febrúar 2014 5
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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.

bmvalla.is

STARFSMAÐUR Á 
RANNSÓKNARSTOFU
BM Vallá leitar að metnaðarfullum og öflugum starfs-
manni á rannsóknarstofu múrdeildar fyrirtækisins.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2014. 
Umsókn og ferilskrá skal skila rafrænt á 
netfangið radning@bmvalla.is. 

Starfssvið: Menntun og hæfnisskröfur:
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Grunnskólar
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Sérkennsla, æskilegt að umsækjandi geti hafið  
 störf sem fyrst.

Leikskólar
Arnarberg (555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi og/eða annað uppeldismenntað  
 starfsfólk
Álfasteinn  (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Skilastaða
Víðivellir (555 2004 vidivellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólasérkennari og/eða þroskaþjálfi 
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna 
sér stefnur og starfsemina nánar.
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til  7. febrúar 2014.

 
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í leik- og grunnskólum
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út  
á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. febrúar. 

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

Félag bókagerðarmanna er stéttarfélag starfsmanna 
sem starfa við prent- og auglýsingaiðnaðinn á Íslandi.

Hæfniskröfur
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta skilyrði
• Góð enskukunnátta og kunnátta í einu  
   Norðurlandamáli æskileg
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Reynsla af félagsstörfum

Ábyrgðarsvið
• Upplýsingagjöf vegna m.a. kjarasamninga
• Innheimta iðgjalda
• Umsjón félagatals
• Umsjón með útleigu orlofshúsa
• Greiðsla reikninga
• Skjalavarsla og bréfaskriftir
• Ýmis tilfallandi skrifstofustörf

Félag bókagerðarmanna auglýsir eftir 
starfsmanni á skrifstofu félagsins

Íslensk erfðagreining leitar að hæfum og 
metnaðarfullum sérfræðingi með leiðtogahæfileika 

Upplýsingar veita:

Rannveig Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is  

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. febrúar 2014.

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

Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á erfðum algengra 
sjúkdóma og býður starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun 
og símenntun í alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist af nýsköpun, 
hugmyndavinnu og góðum starfsanda. 

Íslensk erfðagreining er staðsett í Sturlugötu 8, 101 Reykjavík. 

Hlutverk
Við leitum að öflugri og ábyrgri manneskju til þess að:
• leiða hóp tölfræðinga og annarra sem vinna að 
   úrvinnslu og túlkun erfðafræðigagna 
• greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
• nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á 
   greiningarferlum
• innleiða og bæta skrá klínískra gagna

Verkefnastjóri í tölfræði- og úrvinnsludeild

Menntunar- og hæfniskröfur
• M.Sc. eða hærri gráða í tölfræði, stærðfræði, tölvunarfræði 
   verkfræði eða skyldum greinum
• Nokkurra ára farsæl starfsreynsla á viðkomandi sviði
• Reynsla af notkun gagnaveita tengdum erfðafræðivísindum eða 
   læknisfræði (t.d. UCSC genome browser, OMIM genome browser)
• Menntun eða reynsla á sviðum læknisfræði, erfðafræði eða tengdra 
   greina er kostur
• Sterkir leiðtogahæfileikar, þarf að geta byggt upp öfluga liðsheild
• Geta og áhugi fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
• Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg
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Félagið Einstök börn auglýsir eftir starfsmanni 
á skrifstofu félagsins í 50 – 70% starfshlutfall.
 
Helstu verkefni:

  •  Kemur fram fyrir hönd félagsins og gætir hagsmuna  
      félagsmanna    
  •  Tekur þátt í daglegum rekstri félagsins

  •  Hefur umsjón með heimasíðu félagsins og gerð  
         fræðsluefnis 

  •  Skipuleggur í samstarfi við stjórn félagsins, viðburði,   
         fundi og námskeið
 
Hæfniskröfur:

Háskólamenntun eða önnur menntun/reynsla  
 sem nýtist í starfi

Reynsla og þekking á bókhaldsvinnu
Góð íslensku- og tungumálakunnátta 
Þekking á heilbrigðis- og velferðarkerfinu
Skipulagshæfni og færni í mannlegum samskiptum

Umsóknir skal póstsenda á skrifstofu Einstakra barna, 
Háaleitisbraut 11 – 13, 108 Reykjavík. Umsóknum fylgi 
sakavottorð og passamynd.  
 
Frekari upplýsngar um starfið veitir  
Guðmundur Björgvin Gylfason, formaður  
Einstakra barna í síma 699-2661 eftir klukkan 16:00.

 
Umsóknarfrestur er til 20. febrúar nk

Starfsmaður Einstakra barna

Gæðaeftirlit í þjónustu  
við fatlað fólk 

Óskað er eftir starfsmanni með þroskaþjálfamenntun 
eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi til að annast 
gæðaeftirlit á starfsstöðvum fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði, 
Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ/Kjósarhreppi. Um er 
að ræða tilraunaverkefni til eins árs . Vinnustöð verður í 
Hafnarfirði.
 
Um er að ræða:
• 50% starfshlutfall.
• Spennandi,  lærdómsríkt og framsækið starf.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir á  heimili, vinnustaði, úrræði eftir skóla og  
 skammtímavistanir fatlaðs fólks.
• Gagnasöfnun.
• Skýrslugerð. 
• Tillögur um úrbætur. 
• Vinna samkvæmt gátlistum. 
• Kynning niðurstaðna.

Hæfniskröfur:
• Menntun í þroskaþjálfafræðum eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Þekking á málefnum fatlaðs fólks er skilyrði.
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki nauðsynleg. 
• Góðir hæfileikar til mannlegra samskipta nauðsynlegir.
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Skipulagshæfileikar og samviskusemi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Hreint sakavottorð.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
• Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi til umráða bíl til  
 nota í starfi sínu.
• Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja  
 um starfið.

Upplýsingar veitir:  Hrönn Hilmarsdóttir, þroskaþjálfi, á 
netfanginu hronnhilmars@hafnarfjordur.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið  
hronnhilmars@hafnarfjordur.is undir yfirskriftinni 
„Gæðaeftirlit í þjónustu við fatlað fólk“. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.

Laus er til umsóknar staða heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna Hlíðum.  
Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækningum ásamt sérnámslæknum, barnalækni,
kvensjúkdómalækni, sálfræðingi,  hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla nema

Hæfnikröfur
• Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  

í heimilislækningum.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af  

teymisvinnu. 

Til greina kemur að ráða námslækni í heimilislækningum ef ekki tekst að ráða lækni með sérfræðiviðurkenningu  
í heimilislækningum til starfa.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem 
fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis-
menntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda 
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið.  
Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is)
Starfshlutfall er 100% Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2014

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Finnsson, yfirlæknir í Hlíðum í síma: 585-2300 eða með tölvupósti: stefan.finnsson@heilsugaeslan.is 

Reykjavík, 1. febrúar 2014 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • www.heilsugaeslan.is • Álfabakka 16,109 Reykjavík

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

Heilsugæslulæknir við heilsugæslustöðina Hlíðum

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

BIFVÉLAVIRKI/VÉLVIRKI
REYKJAVÍK
Starf bifvélavirkja/vélvirkja á rekstrardeild Vegagerðarinnar í Reykjavík er laust 
til umsóknar. Um er að ræða 100% starf. Til greina  kemur  að ráða starfsmann með  
reynslu af ámóta störfum ef ekki tekst að ráða starfsmann með tilskildar menntunarkröfur.

Starfssvið 
Starfið felst í megin atriðum í eftirtöldu þáttum:
• Þjónusta við varahlutaöflun í vélar, tæki og búnað  

í eigu Vegagerðarinnar.
• Samskipti við verkstæði og þjónustustöðvar vegna 

útvegunar varahluta í bíla og tæki. 
• Ráðgjöf vegna viðgerða á tækjum.
• Ráðgjöf og fræðsla um hirðingu og viðhald tækja.
• Umsjón með daglegum rekstri bíla- og tækjabanka 
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur  
• Bifvélavirki eða vélvirki
• Reynsla í viðgerðum á vinnuvélum
• Þekking á bíla- og véla rafkerfum er æskileg 
• Bílpróf. Meirapróf æskilegt
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

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

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 17. febrúar 2014.  Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@ vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá hæfni sem krafa er gerð um.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Þórarinn G. Ólafsson í síma 522 1256
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

sími: 511 1144
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á líflegum vinnustað.

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

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

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

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

Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á bh@odinsve.is  
fyrir 7.febrúar nk. merkt „Starfsumsókn“.

Tor-Net óskar eftir að ráða vanan Netagerðarmann,  
um framtíðar starf er að ræða í Hafnarfirði.   

Vinsamlega sendið ferilskrá á tornet@tornet.is.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu S. 5557888. 

 
Hjá Tor-Net starfa að jafnaði um 20 starfsmenn á  
starfsstöðum þess í Hafnarfirði og á Las Palmas 

Fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á flottrollum.

Netagerð

VEITINGASTJÓRI ÓSKAST UMSÓKN

Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan 
rekstur á einum af veitingastöðum Saffran. Viðkomandi  
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir og  
stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.

SÆKTU UM EF ÞÚ…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 35 ára eða eldri.
•   Hefur metnað til að reka með okkur  

framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.  

Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ  •  Dalvegi  •  Ártúnsbrekku  •  Bæjarhrauni

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?

Tvær stöður hjá Heimaþjónustu Reykjavíkur 
 
Heimaþjónusta Reykjavíkur auglýsir lausa til umsókna tvær tímabundnar stöður, stöðu teymisstjóra í heima-
hjúkrun í eitt ár, frá 1. apríl 2014 og stöðu hjúkrunarfræðings í heimahjúkrun á 70% kvöldvaktir í eitt ár, frá 1. maí 
2014.
Heimaþjónusta Reykjavíkur veitir hefðbundna heimahjúkrun og heimageðhjúkrun. Markmiðið er að gera þeim 
sem þjónustunnar njóta kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi eða heilsubrest.

Teymisstjóri
Helstu verkefni og ábyrgð
• Yfirumsjón með starfsemi teymis og þeirri  
 hjúkrunarþjónustu sem teymið veitir. 
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana. 
• Fagleg ábyrgð á veittri þjónustu teymisins.
• Tengiliður í þverfaglegu samstarfi.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi, framhaldsnám sem nýtist í starfi  
 er kostur.
• 3 - 5 ára starfsreynsla í hjúkrun. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum 
 samskiptum. 
• Góð tölvukunnátta.

Hjúkrunarfræðingur
Helstu verkefni og ábyrgð
• Hjúkrunarþjónusta við einstaklinga í heimahúsi. 
• Virk þátttaka í starfsemi teymis.
• Upplýsingasöfnun og mat á þjónustuþörf.  
• Önnur sérhæfð hjúkrunarverk í samvinnu við  
 teymisstjóra hjúkrunar.

Hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi.
• 1-3 ára starfsreynsla í hjúkrun æskileg. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og rituðu máli. 
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórdís Magnúsdóttir í síma 411-9600 eða með því að senda fyrirspurn á  
thordis.magnusdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2014.

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

Velferðarsvið

sími: 511 1144



Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason, 
deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar 
flugsviðs. 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 kjara-
samning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Starfið: Samgöngustofa óskar eftir að ráða 
sérfræðing í þjálfunar- og skírteinadeild á 
flugsviði. Í starfinu felst m.a. að tryggja og hafa 
eftirlit með að umsækjendur um skírteini og 
þjálfunar- og kennsluleyfi uppfylli gildandi 
reglugerðarkröfur og svara fyrirspurnum 
varðandi málaflokkinn. Í boði er áhugavert og 
fjölbreytt starf hjá Flugsviði Samgöngustofu 
þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. 
Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
•     Háskólapróf sem nýtist í starfi eða 
       sambærileg menntun.
•     Flugtengd menntun eða reynsla æskileg.
•     Áhugi á flugmálum er nauðsynlegur
•     Hæfileiki til að túlka, útskýra og setja fram 
       með skýrum hætti reglugerðarkröfur.
•     Góð tölvuþekking
•     Mjög góð tök á íslensku og ensku.

Leitað er að einstaklingi með góða 
samskiptahæfileika, örugga og þægilega 
framkomu. Þarf að sýna af sér frumkvæði, 
sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera 
skipulagður og agaður í verkum sínum og 
geta unnið undir álagi.

Umsóknarfrestur er til 17. 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

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. 

SÉRFRÆÐINGUR 
Í ÞJÁLFUNAR- OG 
SKÍRTEINADEILD 
Á FLUGSVIÐI

Starf hjúkrunarfræðings á dag- og göngudeild blóð- og 
krabbameinslækninga LSH við Hringbraut er laust til
umsóknar. Í boði er góð starfsaðlögun með reyndum 
hjúkrunarfræðingi og sérhæfð námskeið.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Ber ábyrgð á hjúkrun, ráðgjöf og stuðningi til einstaklinga

með krabbamein og blóðsjúkdóma og aðstandenda þeirra
» Skráning hjúkrunar í samræmi við reglur LSH
» Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
» Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu verkefna á deild

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Góð samskiptahæfni
» Faglegur metnaður og áhugi á krabbameinshjúkrun

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 17. febrúar 2014.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu.
» Ráðið er í starfið frá og með 1. mars 2014 en upphafsdagur

og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
» Upplýsingar veita Þórunn Sævarsdóttir, deildarstjóri,

torunnsa@landspitali.is, sími 825 3523 og Þórgunnur
Hjaltadóttir, mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is,
sími 825 5136.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Hjúkrunarfræðingur

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í bæklunarskurð-
lækningum. Starfshlutfall er 100% eða skv. samkomulagi.
Starfið veitist frá 1. maí 2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er

tengjast sérgreininni
» Þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum

og öðrum þeim störfum sem yfirlæknir deildarinnar telur
að eigi við

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar og er það frumskilyrði
ráðningar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning í bæklunarskurðlækningum á Íslandi
» Viðbótarþekking í gerviliðaaðgerðum æskileg
» Reynsla í kennslu- og vísindavinnu æskileg
» 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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.
» Upplýsingar veitir Yngvi Ólafsson, yfirlæknir, netfang

yngviola@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsóknum skulu fylgja vottfestar upplýsingar um

nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut, 101 Reykjavík.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.

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

BÆKLUNARSKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði okkar 
Við leitum að vandvirkum og samviskusömun einstakling 
sem getur unnið sjálfstætt.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Upplýsingar í síma 567 7722 eða á e-maili: breytir@breytir.is  
Jeppaþjónustan Breytir ehf Stórhöfða 35 Reykjavík  
sími 567 7722.
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja  
hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og póst þjónustu 
og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starf-
seminnar eru fjarskipti og tengd mál. Hjá PFS starfa 23 
starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn  
tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna  
er tengjast hlutverki stofnunarinnar.  
Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Sérfræðingur í  
netöryggissveit  
PFS (CERT-ÍS)

Póst- og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing 
í netöryggissveit PFS . Netöryggissveitin hefur það 
hlutverk að fyrirbyggja, draga úr og bregðast við hættu 
vegna netárása eða hliðstæðra öryggisatvika í þeim 
tölvukerfum sem falla undir starfssvið hennar. Sveitin 
leitast við að greina atvik af þessu tagi, takmarka 
útbreiðslu þeirra og tjón af þeirra völdum. 
Þá tekur netöryggissveitin þátt í því að tryggja 
virkni almennra fjarskiptaneta, vernd, virkni og gæði 
IP fjarskiptaþjónustu og vernd upplýsinga í almennum 
fjarskiptanetum. 
 
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
    •  Þátttaka í þróun starfs netöryggissveitarinnar
    •  Meðhöndlun öryggisatvika (e. incident handling)
    •  Skýrslugerð um öryggisógnir og atvik
    •  Yfirferð öryggismála hjá ytri aðilum
    •  Upplýsingaskipti við þjónustuhóp
    •  Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi um öryggi Internetsins
    •  Ráðgjöf og upplýsingar varðandi öryggismál á netinu
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Háskólapróf í verk-, tækni- eða tölvunarfræði 
        eða öðrum raungreinum 
    •  Sérmenntun eða starfsreynsla á sviði tölvu- og netkerfa  
 er nauðsynleg
    •  Þekking á fjarskiptamarkaðnum er æskileg
    •  Menntun og reynsla í upplýsingaöryggi eru kostir
    •  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa  
 sjálfstætt sem og í hópi og  jafnframt búa yfir þeim  
 sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að  ná  
 árangri í starfi 
    •  Gerð er krafa um mikla greiningarhæfni, öguð og  
       skipulögð vinnubrögð, sem og vinna vel undir álagi 
    •  Umsækjendur þurfa jafnframt að búa yfir skilningi  
        á internettækni ásamt færni  til að meta upplýsingar  
        um áhættu og áhrif ásamt getu til að miðla tæknilegum  
        upplýsingum til annarra
    •  Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Starfsmaður 
í framleiðslueldhús 

Hjá Te & kaf  starfar fjöldinn allur af hressu 
og metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann 
góða hóp. Við leitum að duglegum og áhugasömum 
einstaklingi til að takast á við spennandi verkefni 
í framleiðslueldhúsi fyrirtækisins. 

Star ð felst í aðstoð í eldhúsi og framleiðslu á meðlæti 
fyrir kaf hús fyrirtækisins. Unnið er á kokkavöktum frá 
kl. 06.-14. Unnið er aðra hvora helgi. Viðkomandi þarf 
að vera röskur og sjálfstæður í vinnubrögðum. 
Einungis eldri en 25 ára koma til greina. 

Um framtíðarstarf er að ræða og æskilegt 
að viðkomandi geti ha ð störf sem fyrst.

Umsóknir berist á gunnvant@teogkaf .is
til og með 13.2.2014

Vélstjóri og/eða vélvirki

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur

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

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

óskast til starfa á Volvo atvinnutækjaverkstæði Brimborgar

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Bókari – Rekstrarsvið

Motus leitar að öflugum einstaklingi í starf bókara á Rekstrarsvið fyrirtækisins.

Starfið felst í almennri bókhaldsvinnu við fjárhags-, viðskipta- og lánardrottnabókhald 
fyrirtækisins, s.s. reikningagerð, uppgjörsvinnslu og afstemmingar. 

Helstu verkefni:

•  Færsla bókhalds
•  Reikningagerð
•  Afstemmingar
•  Uppgjörsvinnsla
•  Samskipti við innri og ytri viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur:

•  Menntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði og/eða viðurkenndur bókari
•  Reynsla og góð þekking á bókhaldi 
•  Þekking eða reynsla af Navision er kostur
•  Góð Excel-kunnátta skilyrði
•  Heiðarleiki og skipulögð vinnubrögð
•  Talnaglögg/ur, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
•  Jákvæðni, þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 

starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 

upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri Motus, í síma 440 
7122 og sibba@motus.is. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2014. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Gamla fjósið er nýlegur veitingastaður undir Eyjafjöllum og 
selur aðallega nautakjöt sem framleitt er á bænum. 

Helstu verkefni  matreiðslumanns eru; 
• Matreiðsla 
• Yfirumsjón með matreiðslu og innkaupum fyrir eldhúsið,
• Vöruþróun  og matseðlagerð 

Helstu verkefni annarra starfsmanna er aðstoð í eldhúsi við 
matargerð, uppvask, frágang, þrif og þjónusta við viðskipta vini 
í sal.  Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstakling-
um til að vinna með okkur að því að taka á móti ferðamönnum í 
sumar. Frítt húsnæði. Áhugasamir  sendi ferilskrá og  
upplýsingar á gamlafjosid@gamlafjosid.is 

Sumar  
í sveitinni

Gamla fjósið leitar að  
matreiðslumanni og  

starfsmönnum í eldhús 
og sal sumarið 2014 og 

möguleika á framtíðarvinnu. 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir starfsmanni í afleysingar 
sem fyrst. 

Unnið er virka daga og aðra hverja helgi. 

Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt. 

Skila þarf umsóknum inn fyrir 9. febrúar n.k. og 
sendist á netfangið: eldhus@eir.is eða á skrifstofu 
Eirar. 

 Eir hjúkrunarheimili – Eldhús 
 Hlíðarhúsum 7 
 112 Reykjavík 
 S: 522 5700 

  Matreiðslumaður -  
Matsveinn - Matartæknir 

 

Laust er til umsóknar starf vélvirkja/ vélsmiðs við véla-
verkstæði Landspítala. Æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Vélaverkstæði Landspítala ber ábyrgð á rekstri margra
tæknikerfa, s.s. gufuframleiðslu og loftræsikerfa auk 
þess að sinna viðhaldi ýmiss sérhæfðs tækjabúnaðar.
Landspítali hefur aðsetur í um 100 byggingum víðs vegar
um höfuðborgarsvæðið. Starfsmaðurinn skal vera tilbúinn 
til að mæta til vinnu og starfa í lengri eða skemmri tíma þar
sem hans er þörf á hverjum tíma. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sér um viðhald sjúkrarúma, hjólastóla og annars sérhæfðs

tækjabúnaðar
» Eftirlit og viðhald annars búnaðar sem fellur undir

vélaverkstæðið skv. fyrirmælum yfirmanns vélaverkstæðis

Hæfnikröfur
» Vélvirkja-, vélsmiðs- eða sambærileg menntun
» Haldgóð þekking og reynsla af viðgerðum og eftirliti með

tækjabúnaði
» Vandvirkni og útsjónarsemi
» Rík þjónustulund og lipurð í samskiptum, frumkvæði og

góð framkoma
» Geta til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

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 20. febrúar 2014.
» Umsókn skal fylgja náms- og starfsferilskrá.
» Upplýsingar veitir Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri,

valurs@landspitali.is, sími 824 5274.

REKSTRARSVIÐ
Vélvirki/ vélsmiður

 Menntun sem nýtist í starfi 
 Reynsla sem nýtist í starfi s.s. á sviði 

    veitinga –, gistihúsa og smásölu
Reynsla af stjórnun og mannaforráðum
Brennandi áhugi á ferðaþjónustu og útivist
Þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði 

   í vinnubrögðum
Tungumálakunnátta er kostur

Verk – og gæðastjórn
Umsjón með daglegum rekstri
Afgreiðsla, upplýsingagjöf og móttaka        

   ferðamanna
Innkaup, vöru- og birgðastjórnun
 Uppgjör

Volcano Huts rekur ferðaþjónustu í Húsadal í Þórsmörk þar sem boðið er upp á gistingu í fjalla- 
skálum, veitingar og ýmsa afþreyingu. Staðarhaldari ber ábyrgð á daglegum rekstri staðarins 
og stýrir hópi allt að 12 starfsmanna. Möguleiki er á öðru starfi fyrir maka staðarhaldara s.s. við  
afgreiðslu, í eldhúsi, eða í þrifum. Um er að ræða tímabundna ráðningu frá 1. maí til  
30. september 2014 með möguleika á framlengingu eða fastráðningu. 

Áhugasamir hafi samband í síma eða með tölvupósti sé frekari  
upplýsinga óskað. 

Umsækjendur sendi ferilskrá og kynningarbréf með tölvupósti  
á netfangið job@volcanohuts.com fyrir 24.2.2014.

www.volcanohuts.com / volcanohuts@volcanohuts.com / S: 552 8300

Volcano Huts óskar eftir staðarhaldara
á fjölsóttum ferðamannastað í Þórsmörk.

Starfslýsing

Menntun og 
hæfniskröfur Starfssvið

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í miðaldasögu HÍ, sagnfræði- og heimspekideild Reykjavík 201401/099
Forritarar HÍ, Reiknistofnun Reykjavík 201401/098
Fangavörður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201401/097
Sérfræðingur í matvælaeftirliti Matvælastofnun Selfoss 201401/096
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201401/095
Starfsfólk í sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201401/094
Sérfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201401/093
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Húsavík Húsavík 201401/092
Félagsráðgjafi Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201401/091
Sálfræðingur Fangelsismálastofnun ríkisins Reykjavík 201401/090
Rektor Háskólinn á Akureyri Akureyri 201401/089
Forstjóri Landspítali Reykjavík 201401/088
Vélvirki, vélsmiður Landspítali, rekstrarsvið Reykjavík 201401/087
Sérfræðingar í ljósmóðurfræði Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201401/086
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201401/085
Námsstöður deildarlækna Landspítali, bráðalækningar Reykjavík 201401/084
Geislafræðingur Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201401/083
Sérfræðilæknir Landspítali, bæklunarskurðlækn. Reykjavík 201401/082
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, blóð- og krabbameinsl. Reykjavík 201401/081
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/080
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/079
Varðstjórar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/078
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/077
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201401/076
Lögreglufulltrúar Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201401/075
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201401/074
Bifvélavirki, vélvirki Vegagerðin Reykjavík 201401/073
Yfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á Húsavík Húsavík 201401/072
Lögfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201401/071
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Meiraprófsbílstjóri óskast í útkeyrslu hjá MS í RVK.
Eingöngu reglusamur og duglegur bílstjóri koma  

til greina. Ferilsskrá og aðrar upplýsingar  
óskast sent á neðangreint netfang.

halldors@ms.is

Útkeyrsla

World Class óskar tímabundið eftir að ráða til sín verkstjóra 
sem er jafnframt yfirmaður ræstingar hjá fyrirtækinu. 

Helstu verkefni og starfssvið:
-  Umsjón, gæðaeftirlit og stjórnun ræstiverkefna á öllum stöðvum.
-  Ráðningar ræstitækna og vaktaskipulag.
-  Eftirfylgni með verkferlum og þátttaka í stærri verkefnum.
-  Dagleg útkeyrsla á vörum/gögnum á milli stöðva.
-  Minniháttar viðhald ásamt öðru tilfallandi.

Hæfniskröfur:
-  Stjórnunarreynsla og þekking á ræstingum.
-  Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
-  Sveigjanleiki, drifkraftur og úrræðasemi.

Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár með
möguleika á framlengingu.

Áhugasamir sendi ferilskrá/frekari fyrirspurnir á 
Berglindi Hreiðarsdóttur mannauðsstjóra,
berglind@worldclass.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9.febrúar 2014.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í lok febrúar.

VERKSTJÓRI

Um framtíðarstarf er að ræða og  
er æskilegt að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst. 

Vörustjóri á húsgagnasviði
Hæfniskröfur:

• Reynsla af vörustjórnun
• Góð almenn tölvukunnátta og   

þekking á Navision er nauðsynleg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem  

og í hópi 
• Framsýni, metnaður og  

skipulagshæfileikar 
• Góð enskukunnátta, bæði töluð  

og rituð 
• Geta unnið vel undir álagi

Starfssvið og ábyrgð:

• Heyrir undir framkvæmdastjóra húsgagnasviðs
• Ber ábyrgð á viðskiptum í ákveðnum vöruflokkum 
• Annast innkaup frá völdum birgjum 
• Samskipti við innlenda og erlenda birgja
• Ber ábyrgð á birgðum, veltuhraða og framlegð  

í sínum vöruflokkum.
• Fylgjast með nýjum tækifærum á markaði 
• Gera tillögur um nýjar söluvörur
• Gerð sölu- og markaðsáætlana fyrir vöruflokkinn
• Upplýsa starfsmenn um nýjar vörur

Má bjóða þér sæti?

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
umsóknir og fyrirspurnir á  
atvinna@penninn.is fyrir 9.febrúar nk.  
Farið verður með allar umsóknir  
sem trúnaðarmál.

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

  

Þróunarstöðin í Mjódd er samstarfsverkefni Heilsugæslunnar Mjódd og Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins. Markmið þróunarstöðvarinnar, fyrir utan að veita almenna heilsugæsluþjónustu, er að þróa nýjungar  
í þjónustu heilsugæslunnar. Áhersla verður lögð á samráð við íbúa svæðisins og nærsamfélagið varðandi hugmynda-
vinnu um breytt vinnulag og verkferla með það að leiðarljósi að tryggja bestu mögulegu þjónustu. Þróunarsvið hefur 
heildarumsjón með með kennslu, rannsóknum og gæðaþróun innan Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.  
Við ráðningu er horft til hugmynda og áhuga þess sem ráðinn verður á stöðina. 
 
Laus er til umsóknar 100% staða sérfræðings í heimilislækningum við Þróunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis-
ins, Heilsugæslunni Mjódd.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til og með 17.02.2014.   Á heilsugæslustöðinni starfa sérfræðingar í heimilislækningum og barna-
lækningum, hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, sjúkraliðar og ritarar. Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má 
finna á www.heilsugaeslan.is/heilsugaeslustodvar/mjodd/ 

Laust starf sérfræðings í heimilislækningum við Heilsugæsluna Mjódd  
Þróunarstöð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

  Helstu viðfangsefni og ábyrgð   
  Starfssvið m.a.:
    •  Almennar lækningar
    •  Heilsuvernd
   •  Vaktþjónustuna
      •  Kennsla nema 

Hæfnikröfur:
 •  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  
     í heimilislækningum.
 •  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
 •  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af   
    teymisvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar  
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Gögn sem ekki er hægt að senda 
rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.  
 
Sækja skal um starfið á vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is)
 
 
Nánari upplýsingar um stöðuna veita Kristján G. Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs í síma: 585-1340 
eða í gegnum tölvupóst: kristjan.g.gudmundsson@heilsugaeslan.is og Samúel J. Samúelsson, yfirlæknir Heilsugæslunni 
Mjódd í síma 513-1500 eða í gegnum tölvupóst: samuel.jon.samuelsson@heilsugaeslan.is.

Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins 
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 heilsugæslustöðvum í Reykjavík, 
Seltjarnarnesi, Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar. 
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa nálægt 600 manns.
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Við viljum ráða öflugan veitingastjóra í 

dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Veitingastjóri leiðir allt 

daglegt starf, ber ábyrgð á starfsfólki og 

sér um allan rekstur.
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. 

Sjálfstæði og metnaður, öguð og skipulögð 

vinnubrögð ásamt hæfni í mannlegum 

samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi 

og/eða af heimilisstörfum er kostur. Umsæk-

jandi þarf að vera 30 ára eða eldri og í góðu 

líkamlegu formi.
 

Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen á 

hs@foodco.is.

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

VEITINGA
STJÓRI

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Óskað er eftir starfskrafti  
í 80%vaktavinnu á virkum dögum 
kvöld ogdagvaktir og starfsfólki 

 á helgarvaktir. 

Starfið felur í sér einstaklingsmiðaðan stuðning við athafnir 
daglegs lifsog heimilishalds. Unnið er eftir hugmyndafræði 
um notendastýrða persónulega aðstoð. Vegna sérstakra 
aðstæðna er eingöngu óskað eftir kvenfólki til starfa.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum
   samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð
   vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð skilyrði.
• Bílpróf.
Umsóknarfrestur er til 9.febrúar.
Umsóknir berist í tölvupósti til Ásdísar Jennu   
asdisjenna@simnet.is 
 
 
Upplýsingar gefur  
Elsa í síma 776-2272  

Vélaverkstæðið Kistufell vantar  bifvélavirkja til 
að vinna við almennar viðgerðir.  Við erum að 
mestu sérhæfðir í viðgerðum á vélum.

Upplýsingar og umsóknir:Kistufell@kistufell.com

Bifvélavirki óskast til starfa.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Forstöðumaður 
íbúðakjarna 
fyrir fatlað fólk 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar leitar að áhuga-
sömum einstaklingi til að sjá um að skipuleggja og
leiða starfsemi í íbúðakjarna fyrir ungt fatlað fólk. 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfa, mennta- 
og félagsvísinda.
Stjórnunarreynsla
Reynsla af  vinnu með fötluðu fólki er nauðsynleg.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Ber ábyrgð á daglegum rekstri heimilisins og
gerð fjárhagsáætlunar
Stýrir faglegu starfi og sér um þróun innra starfs.
Sér um starfsmannamál
Er í samskiptum við aðstandendur og þá aðila
sem íbúar sækja þjónustu til.
Vinnur að gerð þjónustuáætlana.
Vinnur eftir starfsmannastefnu Kópavogsbæjar.

Frekari upplýsingar
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Ósk 
Gísladóttir  í síma 570-1500 og einnig er hægt að
senda fyrirspurn á gudlaugo@kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2014

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Félagsráðgjafi í barnavernd

· Forstöðumaður íbúðarkjarna fyrir fatlaða

· Kennari í forfallakennslu í Salaskóla

· Lögfræðingur í lögfræðideild 

· Matráður í leikskólann Arnarsmára

· Starfsmaður í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

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 

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

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

Sölumaður fasteigna
 

Miðborg óskar eftir jákvæðum og  
duglegum sölumanni til starfa. 

Reynsla af sölu fasteigna kostur. 

Áhugasamir sendi inn ferilskrá á midborg@midborg.is

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Education and Qualification Education and Qualification

7th of February 2014

New team member in Crew Scheduling 
for immediate employment

New team member in Operation Control 
Center for immediate employment
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STÖRF Í TÖLVULISTANUM

11.990

Tölvulistinn er ein vinsælasta tölvuverslun landsins og hefur á að skipa miklum 
fjölda frábærra starfsmanna í sjö verslunum um allt land.  Vegna aukinna umsvifa 
og n rra verkefna leitum við að eiri skemmtilegum og j nustulunduðum 
tölvusnillingum til að bæta í h pinn.  

Okkar starfsmenn hafa nokkra hluti sameiginlega sem við leitum að við 
ráðningu nýrra starfsmanna. 

BRENNANDI ÁHUGI.  Það er mikilvægt að 
hafa mikla tölvu ekkingu sem starfsmaður í 
tölvuverslun með fjölbreytt vöruúrval.  Okkar 
bestu starfsmenn hafa brennandi áhuga tölvum 
og tækni.  Ofurnördar sem fylgjast stöðugt með 
nýjungum og hafa y rgripsmikla tölvu ekkingu. 

ÞJÓNUSTULUND.  Starfsmenn sem kunna
að veita g ða j nustu og búa y r g ðum 
samskiptahæ leikum er að sem við leitum 
að.  Tækni ekking og j nustulund er besta 
blandan. 

JÁKVÆTT HUGARFAR.  Við leggjum mikið upp úr 
ví að hafa hjá okkur g ðan starfsanda.  Til ess

að að takist er jákvæðni starfsmanna lykilatriði.  
Við viljum ráða til okkar starfsf lk sem nálgast
verkefnin með jákvæðu hugarfari.

DUGNAÐUR.  Það getur verið krefjandi að vinna
í st rri tölvuverslun ar sem daglega er mikið
að gera.  Okkar starfsmenn eru kraftmiklir og 
duglegir við að sinna eim margvíslegu verkefnum 
sem falla til á hverjum degi.   Við gerum sömu
kröfur til eirra sem við bætum í h pinn.

VERSLUNARSTJÓRI Á 
SUÐURLANDSBRAUT

Verslun okkar á Suðurlandsbraut er 
ein vinsælasta tölvuverslun landsins.  
Verslunarstj ri ber ábyrgð á daglegum rekstri 
verslunarinnar og að stýra ö ugum h pi 
sölumanna.

Æskilegt að að hann ha  ríka j nustulund 
og g ða ekkingu á tölvubúnaði og tækni. 
Hann arf að vera metnaðarfullur  ábyrgur og
traustur aðili sem leggur sig fram um að halda 
uppi g ðum starfsanda. 

 

SÖLUFULLTRÚI Á 
FYRIRTÆKJASVIÐI

Fyrirtækjasvið Tölvulistans sinnir árlega úsundum 
fyrirtækja og stofnana um tölvulausnir og er meðal
annars aðili að rammasamningum Ríkiskaupa og
Reykjavíkurborgar.  Vegna aukinna umsvifa viljum 
við bæta við kröftugum sölufulltrúa til ess að sinna 

j nustu við fyrirtæki.  

Æskilegt er að viðkomandi ha  sterka
tækni ekkingu og skilning á tölvu örfum 
fyrirtækja.  Reynsla í sölu á tölvubúnaði til
fyrirtækja spillir ekki fyrir.    

LEITUM AÐ VERSLUNARSTJÓRA
SÖLUFULLTRÚA TIL FYRIRTÆKJA OG TÆKNIMANNI

ÁREIÐANLEIKI.  Við viljum starfsf lk sem
er samviskusamt og stundvíst.  F lk sem
samstarfsmenn geta treyst á að leysi sín verkefni
vel og mæti á réttum tíma.

SAMSKIPTAHÆFILEIKAR. Okkur nnst lykilatriði
að viðskiptavinir okkar fái g ðar útskýringar 
á eim búnaði sem við seljum  hvort sem 
viðkomandi hefur mjög mikla tækni ekkingu
eða litla.  G ðir samskiptahæ leikar eru ví 
mikilvægir.  Umsækjandur urfa einnig að tala 
g ða íslensku og vera vel máli farnir. 

TÆKNIMAÐUR 
Á VERKSTÆÐI

Óskum eftir að ráða ö ugan tæknimann á
verkstæði okkar í Reykjavík. Helst koma

eir til greina sem eru með omptia A  eða 
reynslu af bilanagreiningum og viðgerðum á 
tölvum og tengdum búnaði.

Okkar bestu tæknimenn eru áhugasamir og
vandvirkir auk ess sem eir eiga gott með 
samskipti við viðskiptavini og starfsmenn 
innan fyrirtækisins við úrlausn mála. 

Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu okkar www.tl.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750
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Óskum eftir verktökum í 
eftirfarandi verkþætti: 
•  Húsasmiðameistara
•  Raflagnameistara
•  Pípulagnameistara
•  Jarðverktaka
•  Múrarameistara 

 
Áhugasamir hafið samband: 

Framtak | BS eignir ehf
olipall@bseignir.is

Verktakar athugið  
Erum að fara byggja yfir 100 íbúðir  

á næstu tveimur árum.

Heimakynningar - Aukatekjur
Fyrirtæki á sviði heilsu og húðumhirðu, leiðandi á  
markaðnum á sínu sviði á heimsvísu. Erum að leita að konum  
til að halda heimakynningar.
Öll þjálfun og stuðningur í boði.
Þarf að geta unnið sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar.
Möguleiki á vaxandi tekjum til framtíðar.
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða  heimakynning@gmail.comNorðurorka hf. óskar að ráða verkefnastjóra á framkvæmdasvið 

Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri og hita- 
og vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á  
Svalbarðsströnd. Þá rekur Norðurorka hf. hitaveitu á 
Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal.  
Norðurorka hf. starfar samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 9001.

Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og  
atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni 
og rekstri dreifikerfis raforku og fráveitu. 

Starfið heyrir undir sviðsstjóra framkvæmdasviðs.  

Framkvæmdasvið sinnir uppbyggingu, rekstri og viðhaldi veitukerfa, ásamt stýringu og vöktun.  Norðurorka 
hf. tók við fráveitukerfi Akureyrar um áramótin og áætlar að byggja skólphreinsistöð á næstu árum. Auk 
almennra sérfræðivinnu á framkvæmdasviði verður meginverkefni nýs verkefnastjóra að hafa umsjón með 
fráveitukerfinu, skipulagi rekstrar, hönnun og uppbyggingu nýlagna, hönnun og endurnýjun í eldri hverfum 
og hönnun og uppbyggingu hreinsistöðvar.
Við leggjum áherslu á öruggan og hagkvæman rekstur allra veitna sem jafnframt felur í sér þróun þeirra og 
tæknivæðingu.  Við leitum að sérfræðingi sem er tilbúinn til að taka þátt í þessum verkefnum með sérstakri 
áherslu á þróun og uppbyggingu fráveitunnar.

Umsjón með ráðningu hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is). 
 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á netfangið gbh@no.is. 
Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og afrit af prófskírteinum.
 

Norðurorka hf.      www.no.is – sími 460-1300

Starfs- og ábyrgðarsvið:
    •  Uppbygging, rekstur og viðhald veitukerfa með      
        sérstakri áherslu á fráveitukerfi.
    •  Skilgreining og innleiðing á verkferlum fráveitu.
    •  Aðlögun fráveitu að vottuðu gæðakerfi  
        Norðurorku hf. 
    •  Samskipti við hönnuði og ráðgjafa.
    •  Önnur verkefni eftir ákvörðun yfirmanns.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:
    •  Háskólapróf í verk- eða tæknifræði eða sam-         
        bærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.
    •  Reynsla í rekstri og/eða hönnun fráveitukerfa                          
        er æskileg.
    •  Góð tölvukunnátta.
    •  Færni í mannlegum samskiptum.
    •  Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í  
        vinnubrögðum.
 

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•  Hverfisgata endurgerð, Vitastígur  
   - Snorrabraut, 

EES útboð nr. 13152.

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

Strandvegur 30 í Vestmannaeyjum

S30 Fasteignafélag ehf. býður út verkið,
Þekkingarsetur Vestmannaeyja.

Verkið felur í sér endurbyggingu efri hæðar
suðurhluta húsnæðisins að Strandvegi 30 í
Vestmannaeyjum,  auk endurbyggingar á
kjallara og jarðhæðar í norðurhluta samtals
um 1540 m2. Auk þess felur verkið í sér að
byggja nýja hæð ofan á norðurhluta hússins
sem er 392 m2.

Samtals  er verkið 1932 m2.  Útboð þetta
nær til fullnaðarfrágangs, endurgerðar og
nýbyggingar. Helstu magntölur eru:

Gröftur    99 m3

Mótasmíði    200 m2

Steypa    58 m3

Stálvirki    13.000 kg
Útveggjaklæðning  435 m2

Gluggar    217 m2, 39 stk
Útihurðar    11 stk
Gifsveggir    1500 m2

Málun    3400 m2

Gólfefni    1053 m2

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en
1. apríl 2015.

Áhugasamir aðilar geta nálgast útboðsgögn
frá og með 3. febrúar 2014 á skrifstofu Arkís
arkitekta Höfðatúni 2, 105 Reykjavík eða
með því að senda tölvupóst á Margréti Björgu
Guðnadóttur, margret@ark.is og fá gögn á
rafrænu formi gegn 5000 króna gjaldi.

Vettvangsskoðun er 7. febrúar 2014, kl.
14:00.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Arkís
arkitekta Höfðatúni 2, eigi síðar en 21.
febrúar 2014, kl. 14.00 en þá verða tilboð
jafnframt opnuð.

ÚTBOÐ

ENDURGERÐ OG NÝBYGGING,  INNAN- OG UTANHÚSS

S30 Fasteignafélag ehf.

Strandvegur 30, 900 Vestmannaeyjar    Sími: 4811 111 pmj@eyjar.is

ÞEKKINGARSETUR
V E S T M A N N A E Y J A
rannsóknir - menntun - nýsköpun

Gæðaeftirlit í þjónustu  
við fatlað fólk 

Óskað er eftir starfsmanni með þroskaþjálfamenntun 
eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi til að annast 
gæðaeftirlit á starfsstöðvum fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði, 
Garðabæ, Kópavogi og Mosfellsbæ/Kjósarhreppi. Um er 
að ræða tilraunaverkefni til eins árs . Vinnustöð verður í 
Hafnarfirði.
 
Um er að ræða:
• 50% starfshlutfall.
• Spennandi,  lærdómsríkt og framsækið starf.

Helstu verkefni:
• Heimsóknir á  heimili, vinnustaði, úrræði eftir skóla og  
 skammtímavistanir fatlaðs fólks.
• Gagnasöfnun.
• Skýrslugerð. 
• Tillögur um úrbætur. 
• Vinna samkvæmt gátlistum. 
• Kynning niðurstaðna.

Hæfniskröfur:
• Menntun í þroskaþjálfafræðum eða önnur  
 háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg.
• Þekking á málefnum fatlaðs fólks er skilyrði.
• Reynsla af störfum með fötluðu fólki nauðsynleg. 
• Góðir hæfileikar til mannlegra samskipta nauðsynlegir.
• Sveigjanleiki og jákvætt viðmót.
• Skipulagshæfileikar og samviskusemi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Hreint sakavottorð.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
• Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi til umráða bíl til  
 nota í starfi sínu.
• Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja  
 um starfið.

Upplýsingar veitir:  Hrönn Hilmarsdóttir, þroskaþjálfi, á 
netfanginu hronnhilmars@hafnarfjordur.is.

Umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið  
hronnhilmars@hafnarfjordur.is undir yfirskriftinni 
„Gæðaeftirlit í þjónustu við fatlað fólk“. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2014.

Helstu verkefni:
   •   Færsla bókhalds
   •   Afstemmingar
   •   Ritvinnsla
   •   Almenn skrifstofustörf 
Menntunar- og hæfniskröfur:
   •   Stúdentspróf eða sambærileg menntun
   •   Haldgóð þekking og reynsla á færslu          
bókhalds
   •   Góð þekking á DK bókhaldskerfi
   •   Góð almenn tölvukunnátta
   •   Nákvæm vinnubrögð
   •   Skipulagshæfni, frumkvæði og lipurð í     
        mannlegum samskiptum
 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
netfangið bokhald@lotuslogmenn.is 
fyrir 7. febrúar n.k.

Lögmannsstofa í Reykjavík 

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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ABBA fasteignamiðlun sími: 426-9000 kynnir 
til sölu Gistihúsið Fosshól í Þingeyjarsveit.

Staðsett við eina af náttúruperlum landsins, Goðafoss í  
Skjálfandafljóti. 21 herbergi í tveimur húsum, hægt að hýsa  
54 í gistingu í einu. Veitingasalur fyrir 50 gesti. Frábært 
tækifæri í ferðaþjónustu.  Selt í ehf félagi .  
Sjá nánar:  http://abbafast.is                          Verð:  140.000.000

Dalvegi 16d, 201 Kópavogi 
Sími:  426 9000

www.abbafast.is

Haraldur A. Haraldsson  
löggiltur fasteignasali/viðskiptafræðingur

Auglýsing  
frá Menningarsjóði  

Íslands og Finnlands 
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Finnlands og 
Íslands. Í því skyni veitir sjóðurinn árlega ferðastyrki og annan 
fjárstuðning. Styrkir verða öðru fremur veittir einstaklingum en 
stuðningur við samtök og stofnanir kemur einnig til greina. Styrkir 
til að sækja norrænar eða alþjóðlegar ráðstefnur koma að jafnaði 
ekki til greina. 

• Umsóknarfrestur um styrki úr sjóðnum fyrir tímabilið  
1. júní 2014 - 31. maí 2015 rennur út þann 28. febrúar 2014. 

• Ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum verður tekin fyrir lok maí nk. 
Athygli er vakin á að nú er einungis hægt að sækja um rafrænt 
áwww.hanaholmen.fi. 

• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, dönsku eða 
norsku. 

• Fyrirspurnir má senda á: fonderna@hanaholmen.fi.

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands. 

Um Menningarsjóð Íslands og Finnlands: 
www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/sjodir-og-eydublod/
menningarmal/nr/1837

Veitingastaðir
-smurbrauðstofur- sushi-kaffihús !

Við rekum stóran og vel tækjum búinn veitingastað og viljum fá 
til samstarfs eða kaupa lítinn veitingastað eða smurbrauðstofu.

Senda inn á box@frett.is merkt „Hagræðing“

Kraumur tónlistarsjóður auglýsir eftir umsóknum  
fyrir verkefni á sviði íslenskrar tónlistar sem  
ráðgert er að eigi sér stað árið 2014.  

 
Kraumur er sjálfstæður sjóður og starfsemi á vegum  
Auroru Velgerðasjóðs sem hefur það meginhlutverk að 
efla íslenskt tónlistarlíf, fyrst og fremst með stuðningi  
og faglegri aðstoð við unga listamenn. Auðvelda  
tónlistarfólki að vinna að listsköpun sinni og koma  
verkum sínum á framfæri. 
 
Tónlistarfólk og hljómsveitir úr öllum geirum tónlistar geta 
sótt um stuðning fyrir verkefni sín. Nánari upplýsingar um 
áður veitta styrki og leiðbeiningar vegna umsókna er að 
finna á 
 
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á  en 
umsóknum og fylgigögnum skal einnig skila bréfleiðis á 
Kraumur tónlistarsjóður / Pósthólf 124, 121 Reykjavík.

Óskum eftir verktökum í 
eftirfarandi verkþætti: 
•  Húsasmiðameistara
•  Raflagnameistara
•  Pípulagnameistara
•  Jarðverktaka
•  Múrarameistara 

 
Áhugasamir hafið samband: 

Framtak | BS eignir ehf
olipall@bseignir.is

Verktakar athugið  
Erum að fara byggja yfir 100 íbúðir  

á næstu tveimur árum.

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

Óskum eftir
Atvinnuhúsnæði til sölu og leigu,  

fyrirtækjarekstri, lóðum og 
byggingaframkvæmdum 

á söluskrá okkar. 

Nánari upplýsingar veitir 
Árni  S. Guðmundsson 

s: 898-2018

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
   Skóla 
   Íþróttahópa
   Tónlistarhópa
   Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

   Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
   Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
   Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 20. febrúar 2014  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir í apríl.

Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 8. apríl 2014 teljast ekki styrkhæf.

sími: 511 1144
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Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Logafold 158 - 112 Rvk.

Verð 54,5 m
Herbergi: 6 - Stærð: 210,6 fm

OPIÐ HÚS sunnudaginn 2. feb. kl. 17:00-17:30
Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi.  
Húsið er frábært fjölskylduhús með 4 svefnh. Húsið hefur fengið mjög 
gott viðhald og er almennt í góðu ástandi. Garðurinn er stór og gróinn 
með timburverönd sem snýr í suður. Sólskáli er út frá stofu, þar er hiti 
í gólfi og rafmagns heitapottur sem hægt er að færa út á veröndina 
yfir sumartímann. Örstutt er í skóla, leikskóla og íþróttamiðstöð.

Allar nánari upplýsingar veitir Berglind Hólm lögg. fasteignasali 
í síma 694-4000 eða berglind@fasttorg.is

Berglind  
Hólm 

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

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

LINDARSEL 10 – 109 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN  1. FEB. KL 14.00 – 14.30

Fallegt einbýlishús með björtum stofum, fallegum garði 
og miklu útsýni við Lindarsel.  Húsið er sérlega hlýlegt 
þar sem loft eru klædd með fallegum panel og innrét-
tingar eru úr ljósri eik.  Arinn er í stofu og er glæsilegt
útsýni úr stofunum.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  
Ljóst eikarparket á gólfum.  Aukaíbúð. 

Upplýsingar veitir Óskar gsm 893 2499

Einbýlishús
Stærð  2 77 f m                         
Verð:  54,9 m

Óskar
Bergsson

sölufulltrúi
gsm: 893 2499

OPIÐ HÚS

Sigurður
Gunnlaugsson 
Löggiltur 
fasteignasali

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

GÓÐAKUR 1 - 210 GARÐABÆR
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. FEB KL 14:00-14:30

Góðakur 1 er 333m2 einbýli
á besta stað í Akrahverfinu í 
Garðabæ.  Húsið er staðsett
neðst í hverfinu við Arnar-
neslækinn, gengt opnu svæði
milli Túna og Mýrarhverfanna. Í 
húsinu eru fjögur svefnherbergi, 

vinnuherbergi, tvær stofur, eldhús, borðstofa,
sjónvarpshol, tvö baðherbergi, gestasnyrting
og rúmgóður bílskúr (43m2) auk þaksvala
(60m2) og skemmtilega útfærðra útirýma út
úr borðstofu annars vegar og eldhúsi hins
vegar. Í dag er húsið u.þ.b.
fokhelt.

Uppl: Edda Bjarnad. 
löggiltur fasteignasali
gsm: 6-600-700

OPIÐ HÚS 
LAUGARD. 
1. FEB KL 

14:00-14:30

Stærð 333,6 fm                   
Verð 75 m

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 5535 1009

Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

stakfell.is

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

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Flyðrugrandi 4  Þorrasalir 9-11

Austurkór 43-47 

Opið hús laugardaginn 1. febrúar frá kl. 13:00 – 14:00
Glæsilegar íbúðir á besta stað í Kópavogi. Vandaðar 
eikar innréttingar frá AXIS, tæki frá AEG, stæði í bílageymslu og lyfta í húsinu. Stórar og rúmgóðar 
svalir sem hægt er að byggja yfir. Kjörin staðsetning fyrir áhugafólk um utivist, golf eða hesta-
mennsku. Sjón er sögu ríkari. Sölumenn Stakfells á staðnum. Verið hjartanlega velkomin.

Velkomin í opið hús í dag, laugardag frá kl. 13-14. 

• Fimm herbergja íbúð á besta stað í vesturbænum. 

• Stutt í skóla, íþróttir, sund, verslun og þjónustu. 

• Þetta er frábær íbúð fyrir vaxandi fjölskyldu í þessu rótgróna hverfi. 

• Verð:  42.9 m.

Velkomin í opið hús sunnudag frá 13-14. 
Þessi frábæru raðhús verða til afhendingar í vor. Bæði endahúsin eru enn fáanleg. Húsin eru á einni 
hæð, 3-4 svefnherbergi, með innbyggðum bílskúr og mjög vönduð að öllu leyti. Stór garður í suðvestur 
– óhindrað útsýni. Húsin verða afhent tilbúin fyrir utan gólfefni – lóð grófjöfnuð.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Aðeins örfáar íbúðir eftir!

Kristján hrl.
Löggiltur

Fasteignasali
414-4488

Heimir 
Sölufulltrúii
630-9000

40,0

 Ég sel fasteignir og veiti faglega þjónustu.
       Get bætt mig við eignum á söluskrá.
            Heimir Bergmann S: 630-9000

Höfuðborg fasteignasala Hlíðasmára 2 Kópavogur 

220 Hfj

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

Fallegt útsýni
Verð 31,9 millj.

 

Virkilega vandað fjölskylduhús

Baðherbergi nýlega endurnýjað
191,6 fm parhús, fallegur garður

Verð 55,8 millj.

 

Einbýli með aukaíbúð

Möguleiki á 8 herbergjum
Glæsilegt útsýni
Ýmis skipti koma til greina

108 Rvk

Vel skipulögð 67,5 fm 2 herbergja
Er á fyrstu hæð

Getur verið laus við kaupsamning

Verð 19,0 millj.

Opið hús sun 2.feb 14:00-14:30 Opið hús sun 2.feb 16:00-16:30 Bókið skoðun Opið hús sun 2.feb 15:00-15:30
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Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

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

Melhagi 9
Opið hús sunnudag 2. feb  á milli 15.00 og 15.30

Mjög góð og töluvert endurnýjuð 3 herbergja risíbúð á  
eftirsóttum stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Tvö svefnherbergi.  
V. 24,9m. 
 
Nánari uppl. gefur Gylfi Þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is

OPIÐ HÚS

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

160 fm.  Sérlega falleg og stórglæsileg penthouseíbúð. 
Efsta hæð. Ca. 95 fm. þaksvalir. 2 stæði í bílgeymslu.  
sjávarútsýni, vandaðar innréttingar, gólfefni og hurðar.
Innfelld lýsing. Aukin lofthæð. 

Frábært útsýni.  Íbúð fyrir vandláta.

LUNDUR - 200 Kópavogi

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Húsið er efst í hlíðinni á kjarri 
vöxnu svæði með fallegu útsýni 
yfir Skarðsheiði og Eyrarvatn. 
Húsið er 56 fm byggt árið 1987. Sólpallur og heitur pottur.  
Í húsinu eru tvö svefnherbergi ásamt svefnlofti yfir 2/3 hluta 
hússins. Hitaveita og kalt vatn ásamt rafmagni. Í heild vel með 
farið hús á einstökum útsýnisstað í aðeins 50 mín akstursfjar-
lægð frá Reykjavík. Samkvæmt skipulagsskilmálum er heimilt 
að byggja aukahús á lóð. Verð 19,9 millj. áhv. óverðtryggt lán 
frá Íslandsbanka upp á 9,4 millj. 
    Skipti möguleg.  
  
Allar nánari uppl. veitir Hákon í síma 898-9396 
eða hakon@valfell.is

Sumarhús í Svarfhólsskógi í nágrenni 
við Vatnaskóg, 8600 fm eignarlóð.

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

 Verð:  49,9 millj.

Skeiðarvogur1 0 4 
Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

• Fallegt raðhús samtals 164,9 fm.

• Bílskúr

• Fallegur gróinn garður

•  Frábær staðsetning

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

Ólafsgeisli 22

OPIÐ HÚS laugardaginn 1. feb. kl. 13.30 - 14.00.
Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík.  
Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um glæsilega 
útsýniseign að ræða. Stærð: 396.2 m² Tilboð óskast.  
Seljendur íhuga skipti á ódýrari eign miðsvæðis.

Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali    

OPIÐ HÚS

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Um er að ræða gullfallega nýlega 92,2 fm 3ja herbergja íbúð á  
4. hæð í lyftublokk ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar innrétt-
ingar. Parket. Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi 
fylgir. Yfirbyggðar svalir í suðvestur.  Íbúðin er fyrir 55 ára og 
eldri. Þvottahús í íbúðinni. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði ca. 22,5 
millj. afborgun 115 þús pr. mán. Íbúðin fæst á yfirtöku þess láns, 
auk þess að greiða sölukostnað. Gerið svo vel að líta við. Það 
verður tekið vel á móti ykkur. Á bjöllu stendur Guðni og Erla.

Skipalón 16 – Hafnarfirði – 3ja herb.- Laus strax 
Opið hús í dag laugardag á milli kl. 13 g 15

OPIÐ HÚS

Einstakt atvinnutækifæri á Höfn í Hornafirði
Humarhöfnin,www.humarhofnin.is, vel rekið og stöndugt 

veitingahús í blómlegum rekstri er til sölu.
Humarhöfnin er staðsett í einu af eldri húsum Hafnar í 
sögufrægri byggingu Kaupfélags Austur Skaftfellinga.

Humarhöfnin er afar vinsæl og í hópi betri veitingastað að 
mati notenda www.tripadvisor.co.uk

Allar frekari upplýsingar  
eru veittar á skrifstofu 
Fasteignasölunnar InnI 
www.inni.is, sími 580-7915
Snorri Snorrason, lögg, 
fasteigna- og fyrirtækjasaliTil sölu 4 glæsilegar íbúðir

Skólavörðustígur 40

• Nýjar Íbúðir í hjarta Reykjavíkur
• Lyftuhús
• 4 íbúðir til sölu og verð frá 43.500.000

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 1. FEB KL 14:00 TIL 15:00

Brandur Gunnarsson
Löggiltur leigumiðlari.
Miðgarður fasteignasala.
brandur@fastmidgardur.is
Gsm 897-1401

Gunnar Sverrir Harðarson
RE/MAX SENTER 
gunnar@remax.is
Gsm: 862 2001

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Guðbjarni Eggertsson
Löggiltur fasteignasali

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

1. febrúar 2014  LAUGARDAGUR20



Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði  
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu!

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  //  www.domusnova.is 

Til leigu 60 - 700 fm verslunar- 

eða þjónustuhúsnæði hentar vel 

fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 

hárgreiðslustofur og fleira. Einnig 150- 

1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra 

lofthæð sem hentar undir léttan iðnað, 

lagerrými, heildsölur, verslanir o.fl 

greið aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 

veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Allar nánari upplýsingar  
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Nýbýlavegi 8
(gamla Toyota húsinu)

Eign á fjórðu hæð við Austurstræti 10a í hjarta Reykjavíkur um er að ræða rými sem er innrét-
tað sem skrifstofur í dag og er mikið útsýni yfir Austurvöll og Alþingishúsið og Austurstræti. 
Miklir möguleikar eru í þessari eign sbr 10-12 hótelíbúðir osfrv. Lyfta er í húsinu og er sameign til 
fyrirmyndar. Eignin er laus til afhendingar strax !! Möguleiki á að yfirtaka lán frá Virðingu uppá 
47.450.000. Allar upplýsingar í síma 615 8200   

Stærð: 286,4 fm
Byggingarár: 1931
Fasteignamat: 43.290.000

Austurstræti 10a
Reykjavík

Verð:
Tilboð

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Domusnova kynnir í einkasölu Túngötu 19 á Hvanneyri um er að ræða vel byggt parhús með 
þremur svefnherbergjum og innbyggðum bílskúr á barnvænum stað í 10 mínútna fjarlægð frá 
Borgarnesi. Eign sem hentar fjölskyldufólki og er möguleiki á að hafa fínar leigutekjur á þessu 
svæði þar sem vöntun er á góðu húsnæði. Seljendur skoða skipti á eign/íbúð á Akranesi.

Stærð: 137,7 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 1998
Fasteignamat: 19.500.000

Túngata
Hvanneyri

Verð:
25.900.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Stórglæsileg hæð og ris, 200fm. 6 svefnherbergi, 2 stofur, hol og 3 baðherbergi/salerni. Risið 
allt endurnýjað. Franskir gluggar. Fallegt eldhús. Einstök fjölskyldueign á besta stað í Hlíðunum. 
Skipti möguleg á minni eign í hverfinu. Upplýsingar veitir Axel lögg. fasts. í síma 647 2827. Sjón er 
sögu ríkari.

Stærð: 200,6 fm
Herbergi: 8
Byggingarár: 1947
Fasteignamat: 46.200.000

Blönduhlíð 5
Reykjavík

Verð:
Tilboð

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.
axel@domusnova.is
Sími: 647 2827

Stærð: 157,2 fm
Byggingarár: 1975
Herbergi: 3
Fasteignamat: 29.400.000

Dverghamar
Vestmanaeyjar

Verð:
34.900.000

Óskar Már Alfreðsson
Sölufulltrúi
oskar@domusnova.is
Sími: 615 8200

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Mjög vandað einbýlishús með bílskúr á stórbrotnum stað innst í botlanga með glæsilegu 
útsýni. Húsið hefur verið endurnýjað á vandaðan hátt og er þetta eign sem við mælum 
með ! Stutt er í alla þjónustu sem og golfvöllinn ofl. Þetta er eign sem hentar vel til 
útleigu fyrir félagasamtök osfrv.







NÝ HÓTEL-
BÓKUNARSÍÐA

Vildaráskrifendum býðst ódýrari hótelgisting um allan heim
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Hotels.com:
125.000 kr.

Gerðu verðsamanburð í dag!

Booking.com:
134.100 kr.

Vildarverð:
83.700 kr.

Raundæmi: (miðast við bókun 16. janúar)
• 4 nætur fyrir 2
• frá 19. – 23. febrúar
• morgunmatur
• frí afbókun

Grand Hotel ****
Kaupmannahöfn

ALLT AÐ

50.000 KR.

SPARNAÐUR!
ALLT AÐ

50.000 KR.

SPARNAÐUR!
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