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Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir deildarstjóra 
á þjónustumiðstöð. 

Upplýsingar veita:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. mars 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.

Þjónustumiðstöðvar sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, frístundaráðgjöf auk 
almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. Þær bera ábyrgð á framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar og 
þar fer fram faglegt samstarf með áherslu á samþætta þjónustu.
 
Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef sviðsins; www.velferdarsvid.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og 
   skipulagi félagsþjónustu
• Ábyrgð á helstu þjónustuþáttum, s.s. félagslegri ráðgjöf,  
   fjárhagsaðstoð, virkni fyrir fólk sem fær fjárhagsaðstoð og  
   húsaleigubætur
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og rekstri  
   á deildinni
• Leiðbeinir starfsmönnum og veitir þeim ráðgjöf í starfi
• Samstarf og samvinna við aðrar stofnanir og ábyrgð 
   á þverfaglegu samstarfi og samþættingu innan 
   þjónustumiðstöðvarinnar
• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi þjónustumið-
   stöðvar sé framúrskarandi og í samræmi við stefnu, leiðarljós 
   og markmið Velferðarsviðs
• Undirbúningur og framkvæmd gæðaferla varðandi  
   starfsemi deildarinnar

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heilbrigðis- 
   vísinda. Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af starfi innan velferðarþjónustu 
   sveitarfélaga
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Þekking á opinberri stjórnsýslu
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi  
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Við þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis starfa yfir 600 starfsmenn. Hjá þjónustumiðstöðinni 
eru á þriðja tug starfsstöðva sem sinna ýmiss konar þjónustu, meðal annars búsetuþjónustu, 
félagsstarfi, heima- og stuðningsþjónustu. 

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasviði, lausafjármál

Sérfræðingur á fjármálastöðugleikasviði, þjóðhagsvarúð

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 24. febrúar næstkomandi.
Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni:

gjalddagamisræmi á eignum og skuldum til lengri tíma
Fjármálastöðugleiki

ábyrgðasviðum fjármálastöðugleika

Hæfniskröfur:
-

fræði, verkfræði, tölfræði eða öðrum sambærilegum 
greinum

starfa í hópi 

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika, 
sigridur.benediktsdottir@sedlabanki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðinga á sviði fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfs-
stöð í Reykjavík.

fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á 
-

kerfisins, með það að markmiði að koma auga á veikleika sem gætu leitt til alvarlegra áfalla.  

-
-

markskröfur reglna Seðlabanka Íslands um laust fé á hverjum tíma.  Auk þess er viðamikil greining framkvæmd á lausafjár-

Helstu verkefni:

greina og meta kerfisáhættu 

til að bregðast við kerfisáhættu 

eindarvarúðar
Fjármálastöðugleiki

ábyrgðasviðum fjármálastöðugleika

Hæfniskröfur:
-

fræði, verkfræði, tölfræði eða öðrum sambærilegum 
greinum

starfa í hópi

kinna verkefnaVVeegnnaa auk
fell ehf vélamenn vantaar Háálsaf
óra til star fa.  ogg bí llstjó

Áhugasamir hafi samband við 
Skarphéðin í síma 899-5126

  

Lögfræðingur 
Viðskiptaráðs Íslands

Starfið krefst frumkvæðis og hæfileika til að laga sig 
að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við bjóðum 
upp á lifandi vinnustað ásamt ríku tækifæri til að 
móta eigið starfsumhverfi og verklag. 

Helstu verkefni:
• Gerð umsagna um þingmál
• Seta í nefndum og ráðum fyrir hönd Viðskiptaráðs
• Lögfræðileg ráðgjöf gagnvart framkvæmdastjóra og stjórn
• Skýrsluskrif og önnur útgáfustarfsemi, s.s. á sviði 

stjórnarhátta fyrirtækja
•  Aðstoð við greiningarvinnu tengda efnahagsmálum og 

rekstrarumhverfi fyrirtækja
• Aðkoma að alþjóðlegu samstarfi
• Umsjón með Gerðardómi Viðskiptaráðs
• Önnur tilfallandi dagleg skrifstofustörf
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða grunn- og meistarapróf í lögfræði (með 

góðum námsárangri)
• Viðeigandi starfsreynsla æskileg en ekki nauðsynleg
• Grunnþekking á efnahagsmálum og rekstrarumhverfi 

atvinnulífsins
• Greiningarhæfileikar og geta til að setja sig hratt inn í ólík 

viðfangsefni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á asthildur@vi.is 
fyrir 1. mars 2014. Nánari upplýsingar veitir Frosti 
Ólafsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs í síma 
510-7100. 

Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og 
einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Frekari upplýsingar um 
starfsemi ráðsins má nálgast á vef þess, www.vi.is

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS
ICELAND CHAMBER OF COMMERCE

Sameiginlegur vettvangur 
íslensks viðskiptalífs
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Oddi – umhverfisvottuð prentsmiðja.  Höfðabakka 7,  110 Reykjavík,  sími 515 5000,  www.oddi.is

VIÐSKIPTASTJÓRI: Umbúðir
 
Við leitum að kraftmiklum og metnaðarfullum aðila í starf viðskiptastjóra (Key Account 
Manager) fyrir framleiðsluvörur Odda, meðal annars umbúðir fyrir matvælaframleiðslu. 
 
Reynsla af sölumennsku og mikill áhugi á faginu eru augljósir kostir, ásamt einbeittri 
þjónustulund, almennum hressleika og mýkt í mannlegum samskiptum. Þekking á 
matvælaiðnaði og umbúðum er stór plús.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar Höskuldsson, deildarstjóri sölusviðs Odda,  
í runarh@oddi.is eða 515-5000.

STARFSMAÐUR: Plastframleiðsla
 
Við leitum að duglegum og orkumiklum einstaklingi til starfa við plastframleiðslu.  
Unnið er á þrískiptum vöktum, fimm daga vikunnar.
 
Starfið snýst um fjölbreytt viðfangsefni í samhentum og skemmtilegum hópi fólks, sem  
fæst við plastframleiðslu í matvælavottuðu umhverfi. Plastfólkið okkar er í fremstu röð.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Júlíus Ásbjörnsson, deildarstjóri plastframleiðslu  
Odda, í julius@oddi.is eða 515-5000.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til og með 24. febrúar. Sækið um starfið á vefsvæði  
Odda. Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum svarað.
 

Oddi er eitt stærsta framleiðslufyrirtæki landsins. Þar starfa um 300 manns, sem sinna 3.500  
kröfuhörðum viðskiptavinum. Stór hluti umsvifa fyrirtækisins er á sviði umbúðaframleiðslu,  
en við bjóðum einnig fjölbreytta prentþjónustu. Oddi er fjölskylduvænt og jafnréttissinnað  
fyrirtæki, sem býr vel að starfsfólki og leggur mikla áherslu á mannauð og menntun.

VIÐSKIPTASTJÓRI & PLASTMANNESKJA...
Golfklúbburinn Keilir í Hafnarfirði óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf 
vélvirkja. Vélvirki ber ábyrgð á fyrirbyggjandi viðhaldi og viðgerðum á 
vélaflota klúbbsins. Um framtíðar starf er að ræða fyrir réttan aðila. 
Golfklúbburinn Keilir er einn stærsti golfklúbbur landsins. 4 heilsárs-
starfsmenn vinna við viðhald vallarins í viðbót við 16 sumarstarfsmenn. 
Golfvöllurinn er þekktur meðal kylfinga fyrir góða umhirðu og því 
mikilvægt að vélar klúbbsins séu ávalt í góðu ásigkomulagi svo hægt sé 
að viðhalda þeim gæðum sem meðlimir og aðrir kylfingar búast við.  

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum. 
Hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt og undir álagi. Mjög mikilvægt er 
að viðkomandi sé snyrtilegur í umgengni og skipulagður í sinni vinnu. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda 
umsókn á bjarni@keilir.is   
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá.

Staða Vélvirkja hjá Golfklúbbnum Keili
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Ertu klár í LINUX?
 
Isavia óskar eftir að ráða öflugan einstakling til
hugbúnaðarviðhalds og reksturs flugstjórnarkerfa

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.

Hæfniskröfur 
• Gerð er krafa um háskólapróf í tölvunarfræði eða   
 sambærilega menntun auk fimm ára reynslu við forritun.
• Reynsla af LINUX og TCP/IP netumhverfi er æskileg.
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslenskri
 og enskri tungu.
• Krafa er um að umsækjendur búi í nágrenni við
 Reykjavíkurflugvöll vegna bakvakta.
 
Starfið er ýmist unnið á vöktum eða á virkum dögum.

 

ATM kerfi sjá um rekstur tölvukerfa í flugstjórnarmið- 
stöðinni á Reykjavíkurflugvelli, fjarskiptastöðinni
í Gufunesi og á Keflavíkurflugvelli. Tölvukerfin eru 
m.a. fluggagnakerfi og ratsjárkerfi, sem bæði vinna 
með rauntímaupplýsingar um flugumferð yfir Íslandi 
og Norður-Atlantshafi. Í starfinu felst meðal annars 
forritun vegna viðhalds kerfa í notkun, almennur 
rekstur flugstjórnarkerfa og fyrirbyggjandi viðhald, 
greiningar bilana og viðbrögð við þeim.

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Umsóknum skal skila  á rafrænu formi: www.isavia.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til 23. febrúar.
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STAÐA AKADEMÍSKS 
STARFSMANNS Í 
ORKUVERKFRÆÐI
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir 
eftir akademískum starfsmanni á sviði orkuverkfræði.
Ráðið verður í stöðu, lektors, dósents eða prófessors og 
verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati.

STARFSSVIÐ:
•  Stunda rannsóknir á sviði jarðhita eða öðrum sviðum
   orkurannsókna.
•  Kennsla í grunn- og framhaldsnámi.
•  Sinna leiðsögn nemenda í lokaverkefnum og
   framhaldsnámi

HÆFNISKRÖFUR:
•  Doktorsgráða í vélaverkfræði, efnaverkfræði,
   orkuverkfræði eða skyldum greinum. 
•  Rannsóknarreynsla.
•  Reynsla af hefðbundnum verkfræðistörfum er kostur.
•  Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði.
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
   sjálfstæði í starfi.

STAÐA AKADEMÍSKS 
STARFSMANNS Í 
RAFMAGNSVERKFRÆÐI
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir 
eftir akademískum starfsmanni á sviði rafmagnsverkfræði/
raforkuverkfræði. Ráðið verður í stöðu, lektors, dósents eða 
prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati. 
Þessi staða er liður í uppbyggingu á raforkusviði við HR í 
samstarfi við Landsnet og Landsvirkjun.

STARFSSVIÐ:
•  Stunda rannsóknir á sviði rafmagnsverkfræði.
•  Kennsla í grunn- og framhaldsnámi.
•  Sinna leiðsögn nemenda í lokaverkefnum
   og framhaldsnámi.

HÆFNISKRÖFUR:
•  Doktorsgráða í rafmagnsverkfræði af sterk-
   eða veikstraumssviði. 
•  Rannsóknarreynsla.
•  Reynsla af hefðbundnum verkfræðistörfum er kostur.
•  Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði. 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
   sjálfstæði í starfi. 

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðrún Sævarsdóttir deildarforseti tækni- og verkfræðideildar, gudrunsa@ru.is og
Sigrún Þorgeirsdóttir sigrunth@ru.is skrifstofustjóri deildarinnar. Umsókn ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi 
prófskírteinum, yfirliti yfir fræðastörf og reynslu af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á vefnum 
ru.is/lausstorf fyrir 1. apríl 2014. Fylgigögn og almennar fyrirspurnir má senda á netfangið mannaudur@ru.is.

Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

Sölumaður 
Við erum að leita að fjölhæfum einstaklingi með reynslu  
í sölumennsku. Vinnan felst í selja auglýsingar og  
kynningar í blöðin okkar og á netið. 
Icelandic Times Media er margmiðlunarfyrir tæki sem 
gefur út ferða og menningarritin Icelandic Times á 
ensku,frönsku,þýsku og kínversku. Við leitum af  
öflugum liðsmanni, sjálfstæðum og skipulögðum. 

Umsóknir og ferilskrá berist t il info@icelandictimes.com   
Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2014

Verslunarstjóri -  Lifandi starf

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Matráður á leikskólann Austurkór

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

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.
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Hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Klausturhólar á Kirkjubæjar-
klaustri auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra lausa til  
umsóknar.

Um er að ræða 100% starf. Laun eru samkvæmt kjarasamn-
ingi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og launanefndar 
sveitarfélaga.  

Klausturhólar er glæsilegt hjúkrunar- og dvalarheimili með 
20 íbúum. Ný og vel búin hjúkrunarálma var tekin í notkun 
2006. Samstarf er milli Klausturhóla og Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands sem starfrækir heilsugæslustöð á Kirkjubæjar-
klaustri.

Á Kirkjubæjarklaustri er grunnskóli, tónlistarskóli og 
leikskóli. Þar er góð aðstaða til íþróttaiðkunar í nýrri 
íþróttamiðstöð með sundlaug, íþróttasal og tækjasal. Í 
nágrenninu er íþróttavöllur og golfvöllur. Náttúrufegurð 
í Skaftárhreppi er rómuð og mikil uppbygging á sér stað, 
einkum í ferðaþjónustu. Eitt af helstu hliðum Vatnajökuls-
þjóðgarðs er í Skaftárhreppi.

Umsóknarfrestur er til 25.febrúar 2014.

Umsóknir sendist til sveitarstjóra Skaftárhrepps, Skrifstofu 
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. 
Umsóknir má einnig senda á netfangið  
sveitarstjóri(hjá)klaustur.is.

Nánari upplýsingar veita: 
Eygló Kristjánsdóttir, formaður rekstrarnefndar 
Klausturhóla,sími: 487 4840, 
netfang: sveitarstjori(hjá)klaustur.is eða
Sigþrúður Ingimundardóttir, hjúkrunarforstjóri  
Klausturhóla, sími: 698 7272 
netfang: sigtrudur(hjá)gmail.com.

Skaftárhreppur

Rafkaup er þjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í sölu og þjónustu á 
lömpum, lampabúnaði, ljósaperum 
og innlagnaefni.

Rafkaup er umboðsaðili þekktra 
vörumerkja eins og SYLVANIA, 
DELTA LIGHT og IGUZZINI.

Rafkaup var stofnað árið 1982.

Sölumaður
Rafkaup óskar að ráða sölumann á perum, ljósum, 
ljósabúnaði o.fl.

Starfslýsing:
Öll almenn sölustörf, pantanir o.fl.
Vinnutími  8:00 til 17:00

Hæfniskröfur:
Reynsla og þekking á ljósabúnaði og fylgihlutum, svo og almennu raflagna-
efni. Sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, stundvísi og reglusemi.

Einungis reyklausir einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á atvinna@rafkaup.is  
fyrir 22. febrúar. 

Rafkaup hf - Ármúla 24 - 108 Reykjavík - www.rafkaup.is

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2014. 
Rio Tinto Alcan  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
 
Sími 560 7000 
www.riotintoalcan.is

Við leitum að drífandi fólki í sumarstörf;  
15. maí - 1. september, eða eftir samkomulagi.

Starfsmenn óskast á eftirtalda vinnustaði:

Ker- og steypuskáli. Aðallega er unnið á 
þrískiptum vöktum, starfsmenn þurfa að 
standast lyftarapróf áður en starf hefst, 
hafi þeir ekki réttindi. 

Skautsmiðja. Unnið er á tvískiptum vöktum,
starfsmenn þurfa að standast lyftarapróf áður 
en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Hafnarvinna. Unnið er í dagvinnu og þurfa 
starfsmenn að skila inn hreinu sakavottorði 
og standast lyftarapróf, hafi þeir ekki réttindi.

Mötuneyti. Meðal annars er leitað eftir 
matreiðslumanni.

Öryggisvarsla. Unnið er á þrískiptum 
vöktum, starfsmenn þurfa að skila inn
að skila inn hreinu sakavottorði.

Birgðahald og innkaup. Unnið er í dagvinnu. 

Rannsóknarstofa. Unnið er á tvískiptum 
vöktum. 

Efnisvinnsla. Unnið er á tvískiptum vöktum, 
starfsmenn þurfa að standast að standast 
lyftarapróf áður en starf hefst, hafi þeir ekki 
réttindi.

Iðnaðarmenn. Óskað er eftir
iðnaðarmönnum í dagvinnu á verkstæðum. 
Starfsmenn þurfa að hafa iðnréttindi og 
sérstök athygli er vakin á því að iðnnemar 
koma jafnframt til greina.

Ýmsir aðrir vinnustaðir.
Á flestum vinnustöðum ISAL er bæði 
dagvinna og vaktavinna í boði. 

   Allt nýtt starfsfólk:

» Þarf að vera a.m.k. 18 ára á árinu og hafa 
  gilt ökuskírteini.

» Þarf að gangast undir læknisskoðun og   
  standast lyfjapróf áður en það hefur störf.

Lögð er rík áhersla á öryggismál starfs-
manna og er markviss þjálfun í upphafi 
starfstíma. 

Umsókn um starf er fyllt út á 
riotintoalcan.is þar eru nánari upplýsingar.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg 
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
 
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í StraumsvíkUmsóknir óskast sendar 
fyrir 19. febrúar, á netfangið: 
elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

Epal leitar eftir 
starfsmanni 
í Hörpu
100% STARF

Starfs- og ábyrgðasvið
·         Yfirumsjón verslunar
·         Samskipti við birgja
·         Umsjón með útliti verslunar 

Hæfniskröfur
·         Góð þjónustulund / samskiptahæfileikar
·         Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
·         Skipulagshæfileikar
·         Áhugi á hönnun
·         Tungumálakunnátta
 
Vinnutími er 10:00 – 18:00 virka daga 
og einnig aðra hvora helgi.
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Vestnordisk Råd søger 
Generalsekretær

Til tiltrædelse pr. 1. april 2014, eller efter nærmere aftale, 
søges generalsekretær. Vestnordisk Råds sekretariat, som 
består af én ansat, er placeret hos Altingets internationale 
afdeling i Reykjavik.

Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorgan-
isation mellem Færøernes Lagting, Grønlands Inatsisartut 
og Islands Alting. 

Arbejdsopgaverne er hovedsagelig faglig og administrativ 
støtte til Vestnordisk Råd, sagsforberedelse, opfølgning 
af Rådets beslutninger, planlægning og forberedelse af 
møder og konferencer, bistand til Rådet i dets internation-
ale virksomhed samt kontakt og informationsformidling til 
medier og offentlighed. Generalsekrrreettæren udarbejder 
budgetforslag og styrer Rådets økonnnnommi. 

Ansøgere skal besidde følgennnnded  kvavaaliffikkkkattioner:

• Relevant viddderegående uddaddannnnneelsssse påå kandidats/mmmassst-
ers-niveau.. UUddddannelseeeee iii indndndeenffffor sasssammmmfununndssvidensnssnsnskaaabbb 
eller juurarra errr eenn fordel.

•  FlFF ydenndeee danaanskkk ooggg enenengegeeelsskkkkuunnnndsskkkkabebeeer.
••  BBBeherrskkkelssee afff eet eelleerr ffffleereee aafff de vveesssttnnordiske sssprooogg.
••  GGoGodededed  mmunuunddttligeee ooggg sskskrrifffftliigee ffooormmiddlinnnggsskkkommppppeeeteneenceeerr..
••  EEEvnenenee ttil aaatt aarbbeejjde seselvvvsssstænænnddiggggt, i eet mmmminndddree ttteeaammm ssamaammt 

i enn bbrrededdereee oorrganannisssatttoooorisskkk foorrrrsttanndd.
••  VæVæVæreee aarrbeejdsddsomm,, kkkreaeaeatiivv ogogg iniiittiaattiivrrigggg memeedd pppepersssonnliiig 

ggegennnnnnememmsllaggsskkrraaftt..
••  VæVæVæreee uudaddadvvveendtddt,, sseservvviccccemmmiindeeeet ogg ii bbbbesiidddeeelssse aff gggoodeee 

sssamamamarrbeeejdsdssevnenner sasasammmt sococciaaleeee ooggg kkonnnntakakktsskkaabebbeenddeee 
eegegenennnsskabaaberr.

DDeerurudodooovverrr vvil  føølgggeendedede kkkvvvaalifiikaatiiionneeeer væræææreee en stttyrkrrkee::

••  EEErffaarrrinng m meed innnteernananatiiononnnaaltt saamammmarbejdddde.
••  EEErffaarrrinng  frra parrrlaammementttarrisskk arbebbbejjde.

Løøønnn oogog a arbbbejddssvvillkkåår faasastststsæætteteet ss i henhold tiil ggæææældddeeendedee 
ovvveeerenenennskkomoomsttt. Stttilllinngenenn bbbbeesættes som åremeemållsaaannnsætætættt--
teeelssse mmemmed mumumullighghheeddeer ffoor fffoorlængelse.

Evvveenentututuuellllelele spørgsmmååål rreetttes til Generalsekretæææær 
Thhhhoooro dududuur Thorarinsson pååå telefon nummer +354 4 566 30 732. 
Yderlliggggere information om Vestnordisk Råd finddddeees på 
www.w vvestnordisk.is 

Ansøgninger skal være på Vestnordisk Råds arbejdsprog 
som er dansk. 
Eventuelle jobinterviews vil foregå på dansk.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger, vedhæftet CV og relevante 
dokumenter, sendes pr. mail til Altingets personalekontor 
jobvnr@althingi.is senest mandag den 24. februar 2014.

Leitum að verslunarstjóra í verslun okkar í Korputorgi
 
Hæfniskröfur:
  • Skipulagshæfni og drifkraftur
  • Vinnur vel í hóp
  • Rík þjónustulund
  • Reynsla af sölustörfum
  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 
Við leitum einnig að :
Starfsmanni í fullt starf á Smáratorgi 
Starfsmönnum í helgar- og hlutastarf í Smáratorg  
og Korputorg
 
Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá fyrir 23.febrúar 
2014 næstkomandi á netfangið krumma@pier.is
 
Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að 
umsóknarfrestur rennur út

Viltu vinna
í litríkri og
skemmtilegri
verslun?

Laus staða hjúkrunarfræðings í Vík í Mýrdal 
afleysing í 1 ár frá 1. apríl 2014
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík.  
Um er að ræða 80 % stöðu verkefnisstjóra 2 sem vinnur dagvaktir, kvöldvaktir og bakvaktir  
eftir samkomulagi.
 
Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.   

Allar nánari upplýsingar veitir:  
Guðlaug Guðmundsdóttir   
hjúkrunarforstjóri í s.868 1181 / hjallatun@vik.is

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um  
500 manna sveitarfélag.   
Í Vík er öll almenn þjónusta 
og frábær aðstaða til allrar 
almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð  
í Vík og nágrenni og  
samgöngur greiðar allt árið.  

Vegna aukinna umsvifa óskum 
við eftir bílstjórum í sumarstarf

Hæfniskröfur:
• Aukin ökuréttindi (D-réttindi)
• Hreint sakavottorð
• Hæfni í mannlegum samskiptum og reglusemi
• Þekking á ferðamannastöðum
• Próf frá leiðsöguskóla kostur

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá ásamt sakavott-
orði og ökuferilsskrá á info@teitur.is merkt Sumarstarf
fyrir 1.mars.
Ökuferilsskrá má nálgast á næstu lögreglustöð.
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Ísfjörð á agust@teitur.is

Byggingarfyrirtæki í rekstri á Stavanger svæðinu óskar eftir 
samstarfsaðeila/um varðandi rekstur og áframhaldandi  
uppbyggingu. Sveinspróf eða sambærilegt skilyrði. 
Vinsamlega sendið umsókn með upplýsingum til: 

atvinna@northernpartners.no 

Starfsmaður óskast á 
vélaverkstæði

Verður að vera vanur viðgerðum á stærri tækjum og 
bílum.
Mentun er kostur en ekki skilyrði.  
Íslenskukunnátta og bílpróf eru skilyrði.

Upplýsingar í 
síma 697 3390 
eða
hinrik@velavit.is

HAMBORGARASMIÐJAN
óskum eftir að ráða  starfólk í fullt starf.
Starfið felur í sér öll almenn afgreiðslu og þjónustustörf sem 
og aðstoð í eldhúsi.
Unnið er samkvæmt vaktaplani 2-2-3 á 10 tíma vöktum.
Þetta er reyklaus vinnustaður.  
Æskilegt að umsækjendur séu 20 ára eða eldri

Umsóknir sendist á smidjan@live.com

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is

Austurvegur 69 - 800 Selfoss         Lónsbakki  - 601 Akureyri          www.jotunn.is
Jötunn Vélar ehf. - Kt. 600404 2610

Starfsmenn í verslanir

Vegna stóraukinna umsvifa óskar Jötunn Vélar eftir 
því að ráða starfsmenn í verslanir sínar á Akureyri og 
Selfossi. Um spennandi og krefjandi störf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 25. febrúar nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda umsókn ásamt 
ítarlegri ferilskrá á netfangið gudmundur@jotunn.is. Nánari 
upplýsingar veitir Guðmundur Þór Guðjónsson fjármálastjóri 
í síma 480 0400.

Jötunn Vélar er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði, 
grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Í verslunum fyrirtækisins er mikið úrval rekstrarvara fyrir 
bændur og heimili. Fyrirtækið hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum 
góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið er innflytjandi að eru: Massey 
Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer, McHale og Toro. Jötunn Vélar eru með starfssöðvar á Selfossi 
og Akureyri og mun Reykjavík bætast í hópinn innan skamms. Hjá fyrirtækinu starfa 30 manns.

Starfssvið:
Almenn verslunarstörf og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Reynsla sem nýtist í starfi
Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður í starfi
Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

15. febrúar 2014  LAUGARDAGUR8
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Störf sem í boði eru:
· Starfsmaður á skrifstofu í dags-
ferðadeild, framtíðar og/eða tímabundið.

· Starfsmaður á söluskrifstofu í 
Skaftafelli/Skógum, sumarstarf.

· Jöklaleiðsögumenn.
· Lagerstarfsmenn (20 ára og eldri),
sumarstarf.

Allar frekari upplýsingar um störfin og starfs-
kröfur má finna á www.fjallaleidsogumenn.is 
eða hjá MaM rgréti Jónsdóttur í sísímama 5 587 9999.
Ummsósós knkknirir s senendidid stst á job@mountainguiuiidedes.s.s.is
Ummsósós knknknararrarfrfrf esesestutututturr r tititilll 2.2.2  mmars 2014.

Við leitum að einstaklingum sem eru tilbúnir að vinna í 
frábæru starfsumhverfi Íslenskra Fjallaleiðsögumanna.

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

Við l it ð i t kli tilbú i ð i í

GAKKTU Í TEYMI 
ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur Umhverfis- og auðlindaráðuneyti Reykjavík 201402/046
Yfirlæknir  Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/045
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilsugæslan í Firði Hafnarfjörður 201402/044
Starfsmaður í afgreiðslu Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201402/043
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta- og æðaþræðingarst. Reykjavík 201402/042
Sumarafleysingar sjúkraliða/nema Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201402/041
Sumarafleysingar sjúkraliða/nema Heilsugæslan í Hamraborg Kópavogur 201402/040
Starfsmaður í uppl.- og áætlanad. Lögreglustjórinn á höfuðb.svæðinu Reykjavík 201402/039
Aðstoðar- eða deildarlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201402/038
Deildarstjóri sýningardeildar Listasafn Íslands Reykjavík 201402/037
Mannauðsstjóri Lyfjastofnun Reykjavík 201402/036
Heilbrigðisritari, skrifstofumaður LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201402/035
Sjúkraliði/sjúkraliðanemi Heilsugæslan í Garðabæ Garðabær 201402/034
Heilsugæsluritari Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201402/033
Hjúkrunarfræðingar LSH, smitsjúkdómadeild A7 Reykjavík 201402/032
Ljósmóðir LSH, göngudeild mæðraverndar Reykjavík 201402/031
Aðstoðarmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201402/030
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201402/029
Framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðið Reykjavík 201402/028

HHæffniiskkröföfur:
• RReyn lsla faf affgreiðið lslus ötö frfum æ kskilileg

• HHæffnii íí mannllegum samskikiptum nauððsynlleg

•  ÁÁr ieiðða lnl ieikiki og jájákkv ðæð ini nauððsynlleg

• FFrumkkv ðæðii og skikipulölö ðgð viinnubbröögðð na ðuðsy lnleg

• AlAlmenn t tölölvukkunnátáttta æ kskilileg

•  AlAlmemennnn þ þekekkikingng á á b bílílavavörörumum k kosostuturr

HæHæfnfnisiskrkröföfurur::
•• HaHandnd- ogog v vererklklagagnini n nauauðsðsynynlelegg

•  Reyny sla af bílarafmagng i æskilegg

• Áreiðanleiki og jákvæðni nauðsynleg

• Hæfni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

•  Almenn þekking og áhugi á bílum æskileg

•• TöTölvlvukukununnánáttttaa nanauðuðsysynlnlegeg

Leitum að drífandi og hressum starfskröftum í sumarafleysingmarafleysing
og framtíðarstörf í verslanir okkar um land allt. Starfið felst 
í almennum verslunarstörfum og öðrum tilfallandi sstörfum.

Leitum að öflugum, hressum og þjónustulunduðumm
starfsmanni á tækniþjónustuverkstæði okkar.

Gæði, reynsla og gott verð!

Umsóknum ásamt meðmælum skal skilað á netfangið atvinna@bilanaust.is
eðaeða br bréfléflegaega ti til Bl Bílaílanaunaust,st, Da Dalvelvegigi 10-10 14,14, 20 201 K1 Kópaópavogvogi.i. MerMerktkt „At„Atvinvinna“na fy fyrirrir 1. 1. ma mars.rs. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bílanaust rekur sjö verslanir ásamt tækniþjónustuverkstæði. Stærsta
verslunin er á Bíldshöfða 9 í Reykjavík en einnig eru verslanir í Kópavogi,
Hafnarfirði, Keflavík, á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum.

www.bilanaust.is

gargar  

w
w
w
.e
xp
o.
is

sími: 511 1144

LAUGARDAGUR  15. febrúar 2014 9



| ATVINNA | 

Hafnarfjarðarbær auglýsir eftir rekstraraðila að Bæjarbíói. 
Stefnt er að uppbyggingu lifandi menningarmiðstöðvar í 
hjarta Hafnarfjarðar með það að markmiði að nýta Bæjarbíó 
sem best og gefa fjölbreyttri menningarstarfsemi þar rými á 
tímum sem ekki eru nýttir í dag.  Kvikmyndasafn Íslands hefur 
sýningaraðstöðu í húsinu og vill Hafnarfjarðarbær styðja 
áfram við þá starfsemi og halda á lofti sérstakri stöðu bíósins 
á landsvísu.  
 
Bæjarbíó var tekið í notkun 1945 og leggur  
Hafnarfjarðarbær ríka áherslu á varðveislugildi og  
menningarsögu hússins.  Húsið er 487 m2  og eru 250 sæti  
í bíósal. 
 
Umsóknir verða metnar á grundvelli eftirfarandi þátta:
 
 • Að starfsemin efli menningarlíf í Hafnarfirði
 • Að fjölþætt menningarstarfsemi sé í húsinu árið um  
  kring í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands.
 • Rekstraráforma. 
 • Að starfsemin beri virðingu fyrir menningarlegu  
   gildi hússins.
 
Framlag Hafnarfjarðarbæjar er í formi eftirgjafar á leigu  
og rafmagns- og hitunarkostnaði.
 
Um tilraunaverkefni er að ræða og verður samið til árs með 
möguleika á framlengingu til þriggja ára.  
 
Hafnarfjarðarbær áskilur sér rétt til að hafna öllum  
umsóknum.
 
 
Útboðsgögn verða afhent í Þjónustuveri  
Hafnarfjarðarbæjar að Strandgötu 6.   
 
Umsóknarfrestur er til 10. mars nk.

Bæjarbíó

Deildarstjóri sýningardeildar
Laus er til umsóknar staða deildarstjóra sýningar-

deildar Listasafns Íslands.

Um er að ræða fullt stöðugildi og eru launakjör skv. 
launakerfi opinberra starfsmanna. 

Verkefni:
Sýningardeild ber ábyrgð á framkvæmd allra sýninga á 
vegum safnsins, innan þess sem utan.
Deildarstjóri sýningardeildar tekur þátt í vali sýninga, 
annast stjórn verkefna og hefur umsjón með verkferlum 
er lúta að sýningum, þ.á.m. kostnaðaráætlun. Kostur er að 
viðkomandi búi yfir víðtækri reynslu af skipulagningu og 
uppsetningu sýninga.

Hæfniskröfur:
Starf deildarstjóra kallar á frumkvæði, sjálfstæði í starfi 
og stjórnunarhæfileika, lipurð í mannlegum samskiptum 
auk kunnátta til að skipuleggja og skapa stórar og smáar 
sýningar.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi háskólapróf í  
listfræði, sýningarstjórn eða skyldum greinum og hafi  
þekkingu á þróun nútíma-og samtímalistar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Halldór Björn Runólfsson, forstöðumaður í síma 515-9600. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til og með 2.mars 2014. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og með-
mælendur berist á póstfangið halldorbjorn@listasafn.is og 
anna@listasafn.is

kinna verkefna VVeegnnaa  auk
fell ehf vélamenn vantaar Háálsaf
óra til star fa.  ogg bí llstjó

Áhugasamir hafi samband við 
Skarphéðin í síma 899-5126Okkur á Höfninni vantar faglærðan matreiðslumann.

Leitum aðila sem ekki er bara góður í að elda mat 
heldur getur tekið ábyrgð, er vinnusamur, stundvís,
skapgóður  og virðir starfið sit t .
 Góð laun fyrir rét tan aðila.
Áhugasamir vinsamlega sendið línu 

y

á brynjar@hofnin.is eða hringið í 8941057 

RAFÍS EHF  
auglýsir eftir rafvirkjum

Rafís ehf óskar eftir rafvirkjum til starfa innanlands, 
mörg spennandi verkefni í gangi t.d Hótelbygging við 
Höfðatorg, slökkvistöð í Mosfellsbæ og margt fleira.
 
Okkur vantar menntaða rafvirkja og rafvirkja með 
reynslu af umsjón verka og verkstjórn.
 
Áhugasamir sendi umsókn og ferliskrá  
á sissi@rafisehf.is

Skipstjóra

Kokk

Leiðsögumenn

Vélstjóra

sumarvinna
á húsavík

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW .NO.NO.NO.NONO.NONO.NONOORDURDURDURDURDRDURDURDRDDUDD RSIRSIRSIRSIRSIRSIRSISIRSIRSSSSIGLIGLIGLIGLIGLIGLGLGL NG.NG.NG.NG.NG.G.NGG ISISISISIISISISI

Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is
Skeifan 2

Sölumaður
Bílavarahlutir og iðnaðarvörur

Við leitum að einstaklingi sem
- Er duglegur og sjálfstæður til verka

- Er góður í mannlegum samskiptum

- Hefur frumkvæði og metnað í starfi

- Hefur skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

- Býr yfir góðri tölvukunnáttu

- Býr yfir góðri kunnáttu á íslensku og ensku

-  Getur unnið í hóp án vandkvæða

- Er móttækilegur fyrir nýjungum

- Er reyklaus

Við hvetjum fólk af báðum kynjum

sem eru eldri en 25 ára til að sækja um

Allar umsóknir skulu sendar á 
bjorgvin@poulsen.is  
fyrir 25.02.2014.

Poulsen er söluaðili á vörum fyrir málningar- og réttingarverkstæði.  Bjóðum upp á 
heimsþekkt vörumerki  eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, DeVillbiss, Evercoat, Pilkington, og AGC svo fátt eitt sé nefnt.

Poulsen hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 100 ár.

Við bjóðum
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum 
anda hjá  fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið  
starfrækt í meira en 100 ár

sími: 511 1144
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Yfirlæknir - Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) óskar eftir að 

ráða yfirlækni á sjúkradeild.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í stjórnun sjúkradeildar á HSS.  Yfirlæknir sinnir 
einnig almennri vinnu á sjúkradeild og móttöku sjúklinga á 
göngudeild.
Um er ræða  framtíðarstarf og æskilegt er að umsækjandi 
geti hafið störf 1. apríl 2014 eða eftir samkomulagi.  

Hæfniskröfur
Gerð er krafa um sérfræðileyfi á Íslandi í almennum 
lyflækningum.  Mikilvægt er að viðkomandi hafi góða 
stjórnunarreynslu, skipulagshæfileika og eigi auðvelt 
með mannleg samskipti. Æskilegt er að umsækjandi hafi 
einnig sérfræðileyfi í undirsérgrein og talsverða reynslu af 
störfum við almennar lyflækningar.  

Frekari upplýsingar um starfið
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sinnir þjónustu í einu fjöl-
mennasta heilbrigðisumdæmi á landinu, um 22.000 manns. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Læknafélags Íslands.  
Senda skal umsóknir, sem greina frá menntun og starfs-
reynslu, til Fjölnis Freys Guðmundssonar, framkvæmda-
stjóra lækninga, Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ eða með 
tölvupósti á netfangið fjolnir@hss.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin.

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, auk 
bakvakta.
Umsóknarfrestur er til 15.mars 2014 og geta umsóknir gilt 
í 6 mánuði.

Nánari upplýsingar veitir
Fjölnir Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri lækninga í 
síma 422-0500  eða með tölvupósti á netfangið  
fjolnir@hss.is.

- Heilbrigðisstofnun S

Óska ef tir að ráða vanan  
pípara með sveinspróf
Allar nánari upplýsingar í síma  

777-2121 eða pipslf@gmail.com

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

Golfklúbburinn Keilir í Hafnarfirði óskar eftir að ráða öflugan aðila í starf 
vélvirkja. Vélvirki ber ábyrgð á fyrirbyggjandi viðhaldi og viðgerðum á 
vélaflota klúbbsins. Um framtíðar starf er að ræða fyrir réttan aðila. 
Golfklúbburinn Keilir er einn stærsti golfklúbbur landsins. 4 heilsárs-
starfsmenn vinna við viðhald vallarins í viðbót við 16 sumarstarfsmenn. 
Golfvöllurinn er þekktur meðal kylfinga fyrir góða umhirðu og því 
mikilvægt að vélar klúbbsins séu ávalt í góðu ásigkomulagi svo hægt sé 
að viðhalda þeim gæðum sem meðlimir og aðrir kylfingar búast við.  

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:
 

Viðkomandi þarf að búa yfir mikilli hæfni í mannlegum samskiptum. 
Hafa hæfni til þess að vinna sjálfstætt og undir álagi. Mjög mikilvægt er 
að viðkomandi sé snyrtilegur í umgengni og skipulagður í sinni vinnu. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda 
umsókn á bjarni@keilir.is   
Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá.

Staða Vélvirkja hjá Golfklúbbnum Keili

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

Bæjarstjórn Garðabæjar hefur samþykkt 
eftirfarandi deiliskipulag:

DEILISKIPULAG GARÐAHVERFIS Á 
ÁLFTANESI
Skipulagssvæðið er alls 79 hektarar og  
afmarkast að norðanverðu af Aukatjörn og 
Skógtjörn, að austanverðu af Garðavegi auk 
Grænagarðs, að sunnanverðu af Balatjörn og 
mörkum deiliskipulagssvæðs Hleina að 
Langeyrarmölum. Vesturmörk svæðisins er 
ströndin undan Garðahverfi að undanskildu 
svæði umhverfis fyrirhugaða skolpdælustöð. 
Megintilgangur deiliskipulagsins er að festa í 
sessi framtíðarsýn fyrir Garðahverfi.  
Helstu áherslur þess eru að stuðla að 
varðveislu menningar- og náttúruminja 
svæðisins og gera það aðgengilegt til 
útivistar og náttúruskoðunar. Sérstaklega er 
tekið mið af  búsetulandslagi og aldagömlu 
hlutverki svæðisins, sem kirkju- og mennin-
garstaðar. Um leið er lögð áhersla á að 
styrkja þá byggð sem fyrir er með 
takmörkuðum fjölda nýrra byggingarreita.

Við gildistöku deiliskipulagsins fellur úr gildi 
deiliskipulag Garðaholts, samkomuhúss sem 
samþykkt var í bæjarstjórn 5. október 2000 
(B-deild nr. 749/2000) .

Ofangreind deiliskipulagsáætlun hefur hlotið 
þá meðferð sem skipulagslög mæla fyrir um 
og öðlaðist gildi með birtingu í B-deild 
Stjórnartíðinda þann 11. febrúar. nr. 
144/2014.

Vakin er athygli á málskotsrétti samanber 10. 
kafla skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um 
úrskurðarnefnd umhverfis-og auðlindamála 
nr. 130/2011 en þar kemur fram að stjórn-
valdsákvarðanir má kæra til  úrskurðarnefn-
dar umhverfis-og auðlindamála. 
Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvarðanir 
sem eiga lögvarða hagsmuni tengda þeirri 
ákvörðun sem kæra á. Kærufrestur er einn 
mánuður frá birtingu deiliskipulags í B-deild 
Stjórnartíðinda.

Arinbjörn Vilhjálmsson 
skipulagsstjóri

AUGLÝSING UM 
DEILISKIPULAG Í 
GARÐABÆ

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að duglegum og jákvæðum 
starfsmönnum til starfa í verksmiðju fyrirtækisins á Bíldudal. 
Um framtíðarstörf er að ræða og sumarafleysingar.  
Störfin henta jafnt konum sem körlum.
Æskileg reynsla og hæfni:
 
 •  Öryggisvitund
 •  Frumkvæði
 •  Samviskusemi og vandvirkni
 •  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 •  Vinnuvélarét tindi
 •  Reynsla af vinnu með vélbúnað

Um Bíldudal
Bíldudalur stendur við sunnaverðan 
Arnarfjörð og tilheyrir sveitar félag-
inu Vesturbyggð ásamt Patreksfirði 
og nærsveitum, að Tálknafirði un-
danskildum. Á Bíldudal búa tæplega 
200 manns en alls eru íbúar sveit-
ar félagsins rúmlega 940. Þorpið  
á sér langa sögu sem verslunar- og 
útgerðarstaður og þar er eit t elsta 
hús landsins, pakkhús frá miðri 18. 
öld. Á Bíldudal eru góður grunnskóli 
og leikskóli, bókasafn auk  
íþrót tamiðstöðvar með pot ti og 
gufu. Þá er stut t að fara í heita laug 
í Reykjar firði, skammt frá þorpinu. 
Þá er helsta þjónusta t il staðar, svo 
sem bensínstöð, verslun og veit-
ingasala, hraðbanki, póstþjónusta 
og flugvöllur. Í nágrannaþorpunum, 
Tálknafirði og Patreksfirði er góð 
heilsugæsla. Ferðaþjónusta er 
vaxandi atvinnugrein við Arnarfjörð 
og fjölbrey t tir möguleikar í boði. 
Svæðið er rómað fyrir nát túru- 
fegurð, f jölbrey t tar gönguleiðir, 
sögufrægar slóðir, fallegar f jörur 
og ægifagra dali. Bí ldudalur er því 
kjörinn staður fyrir f jölskyldufólk 
og einstaklinga sem kjósa að búa 
í friðsælu og fallegu umhverfi þar 
sem hver nát túruperlan rekur aðra.

Íslenska kalkþörunga 
félagið ehf. (sk . Ískalk)  
var stofnað árið 2001.  
Fyrir tækið er í eigu   
Celt ic Sea Minerals Ltd.  
í Cork á Írlandi. Star fsemi  
f yrir tækisins felst í vinnslu  
kalkþörunga úr Arnar f irði, 
sem eru þurrkaðir í mjöl í 
verksmiðju félagsins við 
höfnina á Bí ldudal. Nær 
öll framleiðsla félagsins, 
um 35 þúsund tonn á ári, 
er seld viðskiptavinum er-
lendis. Unnið er að stækkun 
verksmiðjunnar, en félagið 
hefur ley f i t il vinnslu á 50 
þúsund tonnum úr Arnar-
f irði. Hjá Ískalki s tar fa um 
20 manns og er f yrir tækið 
stærsti vinnustaður  
Bí ldudals. Með stækkun 
verksmiðjunnar er f yrir- 
hugað að f jölga star fsfólki .

Kynntu þér málið
Allar nánari upplýsingar veitir Einar Sveinn Ólafsson framkvæmdastjóri  
í síma 456 2730. Einnig má senda fyrirspurnir á einar@iskalk.is. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Íslenska kalkþörungafélaginu ehf.  
á net fangið einar@iskalk.is, merkt framtíðarstarf eða sumarstarf, 
fyrir 8 . mars. www.iskalk.is.            
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Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ölduselsskóli stækkun anddyris 

EES útboð nr. 13148.

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

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í eftirtaldar bifreiðar og tæki sem verða 
til sýnis þriðjudaginn  18.febrúar 2014, kl 13 -16 í porti 
bak við skrifstofu vora að Borgartúni 7 og víðar. 

Til Sölu

1.stk  Hyundai Santa Fe  (skemmdur ef tir umferðaóhapp)  
 4x4   dísel     01.2013 
1.stk  Honda CR-V             
 4x4   dísel            06.2010 
1.stk  Ssangyong Kyron    
 4x4   dísel             07.2009 
1.stk  Isuzu Trooper          
 4x4   dísel            11.1999 
1.stk  Ford Excursion        
 4x4   dísel            09.2004 
1.stk  Ford Econoline E-350        
 4x4        dísel                 01.2005 
1.stk  Nissan Double cab                                        
 4x4        dísel                  05.2004 
1.stk  Toyota Hi Lux Double cab m / pallhúsi                        
  4x4        dísel                 00.2000 
1.stk  Mitsubishi L-200 pick up m / pallhúsi                        
 4x4        dísel                  04 .2002         
1.stk  Skoda Octavia station                                        
 4x4        dísel                  12 .2004         
1.stk  Volvo S80                                                
 4x2        dísel                  09.2006 
1.stk  Ford Mondeo station                                        
 4x2        dísel                     10.2005 
1.stk  Ford Focus                                                
 4x2        bensín                03.2003 
1.stk  Subaru Legacy                                                
 4x4        bensín                   03.2007 
1.stk  Subaru Legacy                                                
 4x4        bensín                  06.2004 
1.stk  Subaru Legacy                                                
 4x4        bensín                 08.1999 
1.stk  Subaru Impreza                                                
 4x4        bensín                  07.1998 
1.stk  Hyundai Tucson                                        
 4x4        bensín                   05.2007 
1.stk  Hyundai Tucson                                        
 4x4        bensín                  03.2006 
1.stk  Isuzu D Max  D.C                                         
  4x4        dísel                  03.2008 
1.stk  Mazda BT-50 D.C                                        
 4x4        dísel                 03.2007 
1.stk  Volvo FL614 vörubifreið með palli og krana                
 4x2        dísel                  10.2003 
1.stk  Volkswagen Transporter Panel van                        
 4x4        dísel                   04 .2002 
1.stk  Gúmmíbátur Zodiac Mark 5 Hewy Duty                                          
     00.2001 
1.stk  Mercedes Benz 303   ( 8.farþega )                        
 4x2        dísel                 05.1991 
1.stk  Polaris Yndi Sport vélsleði                                
 belt i        bensín                 11.2001 
1.stk  Polaris Yndi Sport vélsleði                                
 belt i        bensín                 04 .2001 
1.stk  Case dráttarvél                                                         
 4x2        dísel                 12 .1987  
3.stk  Afgreiðsluborð og hillur úr mahogny. 
( 1 borð og 2 hillur )
Til sýnis hjá Íslandspósti Stórhöfða 32, Reykjavík: 
 
1.stk Renault Midlum sendibifreið m/ kassa og lyf tu                 
 4x4        dísel                 02.2007 
1.stk Renault Midlum sendibifreið m/ kassa og lyf tu                 
 4x2        dísel                 03.2005 
1.stk Renault Midlum sendibifreið m/ kassa og lyf tu                 
 4x2        dísel                 11.2004 
1.stk Man N15            sendibifreið  m/ kassa og lyf tu                 
 4x2        dísel                 03.2006 
Til sýnis hjá Landsvirkjun,  Laxárvirkjun : 
1.stk  Honda TRX 350 fjórhjól                                
 4x4        bensín                 04 .2004 
1.stk  Ski-Doo Summit vélsleði                                 
 belt i        bensín                 01.2000 
1.stk  Polaris Indy Lite vélsleði                                
 belt i        bensín                 12 .1991 
Til sýnis hjá Landsvirkjun,  Kröflustöð : 
1.stk Ski-Doo 500 Grand Touring vélsleði                        
 belt i        bensín                 01.2000 

ÚTBOÐ
Óskað eftir tilboðum í:

4x4 sendibíla fyrir Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir tilboðum í 5 stk. 4x4 
sendibíla. Nánar skilgreint í útboðsgögnum ORÞ 2014/01.

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu vefsíðu 
Orkuveitunnar, https://www.or.is/um-or/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
þriðjudaginn 25. febrúar 
2014 kl.10:00.

Til leigu 
um 325 fermetra verslunarpláss í Firði Hafnarfirði þar sem 

áður var Vínbúð. Möguleiki á að skipta rýminu í tvennt. 

Nánari upplýsingar veittar hjá 
Leigumiðlun Hafnarfjarðar í síma 517 0150.

  
Forvarnarsjóður Reykjavíkur 

 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt er 
að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum eða 
almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til verkefna í 
hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna í borginni, 
að fenginni umsögn samráðshóps um forvarnir. 
 
Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að 
forvörnum í borginni.    
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar 
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til.  
 
Sótt er um styrkinn á heimasíðu sjóðsins 
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur  
 
Umsóknarfrestur rennur út í lok dags, 15. mars 2014  
 
Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum árið 2014 koma 
alls 10 milljónir króna 
 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum 
verða veittir til verkefna sem styðja:  

 Forvarnir í þágu barna og unglinga 
 Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar 
 Bætta lýðheilsu 
 Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og 

fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs 
 Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum 

sem borgarstjórn setur hverju sinni 

 
 

Hafnargæsla Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í
hafnargæslu á tímabilinu 2014 2019.

Um tvö aðskilin útboð er að ræða:
Hafnargæsla vegna komu farþega og
skemmtiferðaskipa til Reykjavíkur.

Hafnargæsla fyrir Grundartangahöfn.

Útboðsgögn verða afhent til þeirra sem þess
óska frá og með þriðjudeginum 18. febrúar.

Vakin er athygli á að bjóðendur þurf að hafa
fyrirliggjandi leyfi til að annast öryggis
þjónustu í atvinnuskyni til að fá gögn afhent.

Gögn verða afhent hjá VSI Öryggishönnun &
ráðgjöf, Hamraborg 11, 200 Kóp.

Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
11. mars 2014 kl. 11:00.

Skagafjarðarveitur – hitaveita
Borgarteigi 15
550 Sauðárkróki
www.skv.is

Útboð
Skagafjarðarveitur – hitaveita óska eftir tilboðum í leigu á mælitækjum 
vegna sölumælinga á heitu vatni á starfsvæði veitnanna í Skagafirði.

Heildarfjöldi mæla sem verktaki skal útvega er um 1.620 stk. Verktaki útvegar mælana, fylgibúnað 
með þeim og búnað til álesturs, auk þess skal hann annast gagnavinnslu og rekstur mælanna á 
samningstímanum, skv. nánari skilgreiningu í útboðsgögnum.

Verkkaupi sér um fyrstu uppsetningu mæla og álestur á samningstímanum. Gert er ráð fyrir að 
uppsetningu mæla á núverandi notkunarstöðum verði að fullu lokið 30. apríl 2017. Gert er ráð fyrir 
að samningur gildi í 12 ár frá undirritun, með möguleika á framlengingu um 5 ár í senn.

Útboðsgögn eru afhent á Stoð ehf. verkfræðistofu, Aðalgötu 21, 550 Sauðárkróki, 
sími 453 5050, netfang atli@stodehf.is.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00 fimmtudaginn 6. mars 2014 
í afgreiðslu Skagafjarðarveitna, Borgarteigi 15, 550 Sauðárkróki.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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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

Ljósheimar 6
Opið hús sunnudag á milli 15:00 og 15:30

Falleg mikið endurnýjuð 3herb. 86,7 fm íbúð á á 2. hæð í góðu 
fjölbýli með lyftu miðsvæðis í Reykjavík. Eignin var mikið 
endurnýjuð árið 2008: eldhús, baðherbergi, nýjar hurðar og 
skápar og nýtt parket. Mjög falleg og snyrtileg íbúð.  
V. 26,5m. 
Nánari uppl. gefur Gylfi Þórisson í síma 822-0700  
eða gylfi@midborg.is

OPIÐ HÚS

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

KÓPAVOGSBRÚN 1  -  200 KÓP
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.  Vandaðar innréttingar frá INN-X
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs.  Stutt í skóla og alla þjónustu
- Fjórar íbúðir sem eru 130,2  – 139,9 fm. 

V. 44,9 millj.  - 47,9 millj.

NÝHÖFN 210 GARÐABÆ.
- Einstaklega glæsileg 139,9 fm 3ja herbergja enda-íbúð auk 24,7 fm. bílskúr og 
 ca 18 fm. sólskála,  séreign um 182 fm.
- Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki. 
 Einstök staðsetning alveg við sjóinn.

V. 57,4 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON 
sölufulltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

MÖRKIN – 108 RVK
Virkilega glæsilegt og ný uppgert ca. 320 fm. verslunarhúsnæði ásamt 847,8 fm. Lagerhúsnæði 
samtals 1.167,8 fm.  Versun er mjög fallega innréttuð, tvær skrifstofur, eldhús og 
salerni.  Afar vönduð gólfefni á öllu.  innangengt úr verslun á lager.  Frábær 
staðsetning.  Næg bílastæði við eignina og mjög 
góð aðkoma. 
V. 140 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEB. KL.  13:00 – 13:30 OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEB. KL.  17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÞORRASALIR 9-11 – 201 KÓP
- Einstaklega glæsilega 148,1 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með frábæru útsýni. 26,4 fm.  
 suðurverönd.  2 baðherbergi og fataherbergi.  Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
- Afar vandaðar innréttingar.  Stutt í skóla og alla þjónustu. 
 Afhent fullbúin án gólfefna
 
V. 45,5 millj.

Opið hús laugardaginn 15. Febrúar kl. 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

verð 34,8 millj.

SKAFTAHLÍÐ 8

16 FEB KL. 14:00-15:00
Björt og góð íbúð í Hlíðunum
3 til 4 herbergja 116.4 fm. 
Mikið endurnýjuð
Upplýsingar veitir 
Hlynur í síma 846-5545

Hlynur 
Ásgeirsson
sölufulltrúi

Erna 
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali

Vinsæll og rótgróinn 
veitingastaður / kaffihús á 
eftirsóttum og vinsælum stað í 
Reykjavík til sölu.

Góð velta og hagnaður.

Starfsmanna�öldi 13-14 manns.

260m2 leiguhúsnæði á vin sælum 
stað. Tekur 100 manns í sæti 
ásamt 40 manns á útisvæði.

2013 var besta árið í rekstri  
fyrirtækisins - 
góðir vaxta möguleikar.

Nánari upplýsingar veitir Páll 
Heiðar í síma 775-4000 eða 
palli@plushus.is 

Erna 
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

Páll Heiðar 
Pálsson

sölufulltrúi

Vinsæll veitingastaður í Reykjavík til sölu

sími: 511 1144
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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.

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 

(gamla Toyota húsinu)

Nýbýlavegi 8

Nánari upplýsingar gefur  
Sverrir Einar Eiríksson  
í síma 661-7000
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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

DALSÁS 2 - 6 - HAFNARFJÖRÐUR - GLÆSILEGT FJÖLBÝLI

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR MILLI KL. 14 OG 15

Opið
hús sunnudag

• Hraunhamar fasteignasala kynnir í einkasölu glæsilegar fullbúnar 94 - 125 fermetra 

3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðirmeð sér inngang ásamt stæði í bílageymslu fyrir sérvaldar íbúðir. 

• Dalsás 2-6 er vel staðsett 28 íbúða fjölbýli á frábærum útsynisstað í Áslandinu í Hafnarfirði. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum innréttingum og gólfefnum þær fyrstu í mars 2014. 

• Verð frá 27,3 millj.

Allar nánari upplýsingar veita:  Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233
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Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  
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GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ 
NORÐURBRÚ 2, m. bílag - til sölu

Björt, opin og glæsileg 3ja til 4ra herbergja íbúð (117 fm íbúð) á 1. hæð við Norðurbrú  
í Garðabæ í hinu vinsæla Sjálandshverfi. Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í  Garðabæ. 
Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar á dyrum inn að 
bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið. 

Náttúrusteinn á gólfi.  Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH 
með innbyggðri uppþvottavél og eyju. Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólfi. 
Hjónaherbergi: fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp. Parket á gólfi. 
Baðherbergi: flísalagt í hólf og golf með góðri hvítri baðinnréttingu með halógenlýsingu.   
Upphengt salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni. 

Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.  
Laus til afhendingar við kaupsamning. Tilboð óskast.  Allar nánari upplýsingar hjá 
Hannesi Steindórssyni í síma 699 5008 og Kristínu Skjaldardóttir 824 4031 hjá RemaxLind.

Opið hús á sunnudaginn 16 febrúar kl 15:00-15:30 Tilboð óskast. 

OPIÐ 
HÚS

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

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

Til sölu 4 glæsilegar íbúðir
Skólavörðustígur 40

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEB KL 15:30 TIL 16:00

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

GUÐBJARNI EGGERTSSON  
HRL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON  
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

Thorvaldssenstræti 6 - 101 Reykjavík - Sími 578-5544

Kópavogur - Sjávarlóð

Glæsilegt 300 fermetra  einbýlishús á sjávarlóð í 
Kópavogi auk u.þ.b. 100 fermetra óskráðs rýmis 
í kjallara. Húsið er á þremur hæðum með fimm 
svefnherbergjum, tveimur stofum, víngeymslu og 
spa, tvöfaldur bílskúr.  Möguleiki er á að útbúa 
lit la stúdíóíbúð.  Eign fyrir vandláta
 
Nánari upplýsingar veitir Brandur Gunnarsson  
s: 897-1401 eða brandur@fastmidgardur.is

Góð 5 herbergja sérhæð á gömlu Brekkunni,  
örstutt frá verslun og þjónustu í miðbænum  
og grunnskóla, MA og sundlaug. Laus fljótlega.
 
Nánari uppl. veitir sölumaður okkar  
Friðrik Sigþórsson í síma 773-5115

Fasteignasala Akureyrar - Sími 4605151 - Arnar Guðmundsson  Lögg. Fast.

Hlíðargata 6  - Akureyri 
Orlofsíbúðin þín ?

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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