
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

www.marel.com

Marel is a multinational company, with 
over 4,000 employees worldwide. Our 
largest business units are located in the 
Netherlands, Denmark, the United States 
with headquarters in Iceland. 

With offices and subsidiaries in over 30 
countries on six continents, a global 
network of over 100 agents and distribu-
tors, and manufacturing facilities in 16 
locations worldwide, we work side-
by-side with our customers to extend 
the boundaries of food processing 
performance.

Our cutting edge equipment and soft-
ware components help food processors 
of all sizes, in all markets, to operate at 
peak productivity, whether it be in the 
processing of fish, meat, poultry or pre-
pared foods, and our products positively 
and directly enhance the overall quality 
and value of food.

Requirements: 
• A University degree
• Minimum 3 years international sales team 

management experience, preferably in B2B
• Fish Industry knowledge and network is an asset 
• Corporate finance and CAPEX project experience

would be an asset
• Ability to take initiative and directs others in a

business unit
• Ability to create and deliver a strategic vision 

effectively to others
• Ability to read the environment and build alliances 
• Result oriented and profit conscious
• Fluent in English

Core responsibilities:
• Developing and implementing an effective sales 

strategy for the achievement of the sales targets 
• Alignment of global sales and marketing efforts
• Planning, setting goals and driving sales on a day 

to day basis 
• Overall responsibility for results and costs in sales 

and marketing towards the fish sector 
• Identifying business potential and developing the 

market according to the group product portfolio
• Responsible for budgeting, monitoring, reporting, 

communication and liaison

The sales directors’ primary location is Iceland but the role requires extensive international travel. 

Please use the application form provided on our website. The application deadline is
March 10, 2014.  For further information about the position, please contact Jón Birgir Gunnarsson
Managing Director of Industry Center Fish, jon.birgir.gunnarsson@marel.com, 
telephone: +354 563 8000.

International 
Sales Director
Marel´s Industry Center Fish is the leading global supplier of advanced equipment and 
integrated systems to the fish industry.  After a period of strengthened focus on new 
product development in fish processing we look forward to continuously introduce 
breakthrough solutions to the industry. 

As a part of our goal to strengthen our sales force even further we are looking for 
an experienced strategic and operational leader for Industry Center Fish to lead our 
international sales and marketing teams.   
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Atvinna
Norðurbik ehf malbikunarstöð Akureyri óskar að ráða starfsmann 
m.a. til að framleiða malbik í færanlegri malbikunarstöð sem stað-
sett er á nokkrum stöðum á landinu. Starfið er heilsársstarf.
Hæfniskröfur: Sjálfstæð vinnubrögð, góð þjónustulund, stundvísi 
og reglusemi.  
Umsóknum skal skila í netfang: nordurbik@simnet.is fyrir 5. mars 
2014 með uppl. um aldur og starfsferil. Einnig eru veittar uppl. 
í  síma 896-1334 (Steindór) milli kl 8-16 alla virka daga.

SKOÐUNARMENN BJÖRGUNARBÚNAÐAR
TVÆR STÖÐUR

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til  starfa hjá traustu fyrirtæki.  

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvukunnáttu er 
kostur. Þekking á vélum og handlagni er skilyrði fyrir öðru starfinu.  

Umsóknir skal senda á bjj@viking-life.com eigi síðar en 2. mars. 

Járniðnaðarmenn
Óskum ef tir að ráða vana járniðnaðarmenn til starfa, 
nú þegar eða ef tir samkomulagi. Þurfa að geta unnið 

sjálfstæt t . Upplýsingar í síma 567-7553. 
 
 

Harka ehf. - Hamarshöfða 7 - 110 Reykjavík.



Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og 
heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með 
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og 
heilbrigðis mál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars nk. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.             
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Ragnheiður S. Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) og Elín Friðjónsdóttir 
(elin.fridjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Vertu með í kröftugu liði Samskipa

VIÐSKIPTASTJÓRI 
 

Starfssvið
•   Sala og kynning á þjónustu útflutningsdeildar
•   Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina
•  Tilboðs- og samningagerð
•  Samskipti við erlenda samstarfsaðila
•   Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum

Samskip óska eftir að ráða viðskiptastjóra í útflutningsdeild  

 Menntunar- og hæfnikröfur
•   Menntun á háskólastigi æskileg
•   Haldgóð reynsla af sölustarfi
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
•   Góð enskukunnátta er skilyrði
•   Framúrskarandi samskiptahæfileikar
•   Kappsemi og metnaður til að ná árangri

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðumaður Námsmatsstofnun Reykjavík 201402/069
Aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201402/068
Aðstoðaryfirlögregluþjónar Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Reykjavík 201402/067
Lektor í þjóðfræði HÍ, félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201402/066
Lektor í mannfræði HÍ, félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201402/065
Lektor í félagsráðgjöf HÍ, félagsráðgjafardeild Reykjavík 201402/064
Dómritari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201402/063
Yfirlæknir mæðraverndar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins,Reykjavík 201402/062
Launafulltrúi Landspítali, launadeild Reykjavík 201402/061
Mannauðsstjóri Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201402/060
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Akureyri Akureyri 201402/059
Vaktmaður í hússtjórn Landsbókasafn Ísl., Hásk.bókasafn Reykjavík 201402/058
Sjúkraliðar/starfsfólk við umönnun Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201402/057
Sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður 201402/056
Ritari á lyflæknisdeild Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201402/055
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Eskifirði Eskifjörður 201402/054
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Eskifirði Eskifjörður 201402/053
Sérfræðilæknir Landspítali, taugalækningar Reykjavík 201402/052
Sérfræðilæknar Landspítali, Öldrunarlækningar Reykjavík 201402/051
Framhaldsskólakennari Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201402/050
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Akranesi Akranes 201402/049
Læknir á skrifst. heilbr.þjónustu Velferðarráðuneytið Reykjavík 201402/048
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201402/047

Steikhúsið leitar að nemum
í framreiðslu og matreiðslu.
Leitum einnig að vönu fólki í kvöldvinnu í sal

Áhugasamir sendi
upplýsingar og ferils-

skrá á sigrun@steik.is

Viltu  prófa? 
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Okkur  vantar  öflugan 
aðstoðar veitingastjóra  
til starfa á Eldsmiðjunni.  
 
Viðkomandiþarfaðbúayfirskipu
la gshæfni,eldmóðiogfélagslyndi.
Umeraðræðavaktavinnuog
starfshlutfalliðer100%.

Efþúhefurgamanaffólkioggóðum
mat,erteldrien25áraogviltvinna
hjátraustuogskemmtilegufyrirtæki
meðeinstakanstarfsanda—þáskaltu
endilegasækjaum.

Upplýsingar  veitir Herwig á:
hs@foodco.iseðaáumsokn.foodco.is

Viltu stýra
skútunni?
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Leikskólastjóri óskast
Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við 
leikskólann Krakkaborg. Um er að ræða 100% 
starf tímabundið til 31. júlí 2015 með möguleika 
á framhaldi. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga  
og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Gerð er krafa um:
   •  Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun
   •  Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri  
       sbr. 10.  gr. laga nr. 87/2008
   •  Góða skipulagshæfileika
   •  Sjálfstæði í vinnubrögðum
   •  Mikla hæfni í mannlegum samskiptum
 
Starfssvið:
   •  Stjórn og ábyrgð á daglegri starfssemi,  
       fjárhagsáætlunum og rekstri
   •  Fagleg forysta
   •  Ráðningar og stjórnun starfsfólks
   •  Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans

Í leikskólanum er lögð áhersla á:
   •  Að börnin fái að þroskast og dafna í leik og starfi
   •  Að börnunum séu veitt verkefni við hæfi hvers og eins
   •  Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og íbúa     
       sveitarfélagsins
   •  Gott samstarf við grunnskóla Flóahrepps, Flóaskóla 
 
 
Frekari upplýsingar veitir sveitarstjóri Flóahrepps,  
Margrét Sigurðardóttir, í síma 480-4370,  
netfang floahreppur@floahreppur.is. 
 
Umsóknum skal skila fyrir 11. mars 2014 á skrifstofu 
Flóahrepps, Þingborg, 801 Selfoss eða á netfangið 
floahreppur@floahreppur.is. 
Umsóknir skulu merktar “Leikskólastjóri”.

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

Um er að ræða eina til tvær stöður hjá Iceland Tours við ráðgjöf og sölu til fólks sem hyggur á ferð til 
Íslands. Góð frönsku- og enskukunnátta er skilyrði (tal og ritun). Jafnframt tvær til þrjár stöður í úrvinnslu 
hópa og einstaklinga hjá Terra Nova. Helstu verkefni fela í sér bókanir og úrvinnslu gagna vegna móttöku 
erlendra ferðamanna til Íslands.

Ráðning í allar ofangreindar stöður er tímabundin í 6 mánuði en með möguleika á framlengingu.

Í öllum tilvikum er nauðsynlegt að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. Við bjóðum þér spennandi starf hjá einu fremsta ferða-
þjónustufyrirtæki landsins. Þú verður hluti af frábærum hópi starfsfólks sem býr yfir afburðaþekkingu á sínu sviði.

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með mynd ásamt upplýsingum um menntun, starfsreynslu, tungumálakunnáttu 
og fleira. Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til 1. mars, 
en farið verður yfir umsóknir og unnið úr þeim jafnóðum og þær berast.

Einnig vantar okkur starfskraft í bókhaldstengd störf, s.s. kostnaðarbókhald, innheimtu o.fl.

Umsókn sendist á netfangið 
starf@terranova.is.

• Góð tungumálakunnátta (auk ensku), s.s. í frönsku, þýsku, spænsku, norsku er kostur.
• Góð almenn tölvuþekking og reynsla af sambærilegum störfum.
• Þjónustulipurð, jákvæðni, skipulags- og samskiptahæfileikar, stundvísi og metnaður.
• Þekking á Íslandi.
• Háskólamenntun er æskileg en ekki skilyrði.

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Þekking á Navision kostur
• Góð tölvuþekking, þ.m.t. excelkunnátta
• Þjónustulipurð, jákvæðni, skipulags- og samskiptahæfileikar, stundvísi og metnaður.

Vegna aukinna verkefna óska Terra Nova og Iceland Tours eftir starfsfólki. 

SPENNANDI STÖRF 
Á FERÐASKRIFSTOFU

Skógarhlíð18, 105 Reykjavík   I    www.terranova.is   I    www.icelandtours.is      

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Fjölbreytt störf á tæknisviði
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og fjölbreytt störf á tæknisviði.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Tæknisvið“. 
Umsóknarfrestur er til 5. mars 2014. 

Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi, 
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.
 
Hæfniskröfur:

• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar eða rafvirkjunar er æskilegt
• Frumkvæði, stundvísi, þjónustulund og vinnugleði
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Starfsmenn á tæknisviði

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Vakin er athygli á því að allt starfsfólk Öryggismiðstöðvarinnar þarf að skila inn sakavottorði.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu 
fjórum árum hlotið viðurkenningu VR sem Fyrirmyndarfyrirtæki ársins. 
Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.

20132010
FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI
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Markaðsfulltrúi

• Framkvæmd og eftirfylgni 
markaðsáætlana 

• Yfirumsjón með viðburðastjórnun 
félagsins

• Þátttaka í vöruþróun, pakkninga-
málum og öðrum ferlum 

• Samskipti við framleiðslufyrirtæki, 
fjölmiðla, félagasamtök o.fl.

• Utanumhald prentunar og 
framleiðslu markaðsefnis

• Háskólamenntun á sviði markaðs 
fræða æskilegt 

• Reynsla á sviði markaðsmála 

• Góð enskukunnátta skilyrði og 
gott vald á rituðu máli

• Greiningarhæfni

• Almenn tölvukunnátta 

• Árangursdrifni, drifkraftur, 
frumkvæði og brennandi áhugi 
á markaðs- og neytendamálum

• Jákvætt viðhorf og lipurð 
í samskiptum

• Örugg og fáguð framkoma, 
samskiptahæfni og jákvæðni

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Viðar Stefánsson, markaðsstjóri 
gosdrykkja, með tölvupósti j@vifilfell.is 

Vífilfell óskar eftir metnaðargjörnum og jákvæðum einstaklingi 
til starfa í markaðs- og söludeild félagsins. Háskólamenntun á 
sviði markaðsfræði er æskileg og árangur í sambærilegum 
störfum er kostur.  

Helstu verkefni:

Svæðisstjóri Austurlands

• Sala, þjónusta og öflun nýrra viðskiptavina á Austurlandi 

• Eftirlit með tækjum og eigum fyrirtækisins á svæðinu

• Eftirlit með áfyllingu á svæðinu 

• Stúdentspróf, verknám í iðn-tölvu, 
skrifstofunám  

• Reynsla af kynningarmálum og 
þekking á drykkjarmarkaði kostur 

• Góð enskukunnátta skilyrði og 
gott vald á rituðu máli

• Sjálfstæði í starfi

• Almenn tölvukunnátta  

• Árangursdrifni, drifkraftur,
frumkvæði og brennandi áhugi 
á markaðs- og neytendamálum

• Jákvætt viðhorf og lipurð í 
samskiptum

• Örugg og fáguð framkoma, 
samskiptahæfni og jákvæðni

• Bílpróf skilyrði

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Árný Vaka Jónsdóttir, rekstrarstjóri 
sölu- og þjónustu-sviðs, með tölvupósti arny@vifilfell.is.

Vífilfell óskar eftir metnaðargjörnum og jákvæðum einstaklingi 
til starfa í markaðs- og söludeild á Austurlandi. Svæðisstjóri er í 
forsvari fyrir fyrirtækið á öllu Austurlandi og framfylgir sölu og 
þjónustu, öflun nýrra viðskiptavina og tækifæra auk eftirlits með 
tækjum og eigum fyrirtækisins á svæðinu.

Helstu verkefni:

Vífilfell er framsækið markaðs- og þjónustufyrirtæki sem starfar fyrst og fremst á 
sviði drykkjarvöru. Vörumerkjaflóra Vífilfells samanstendur af mörgum af þekktustu 
vörumerkjum veraldar og eru vörumerki frá The Coca-Cola Company þar fremst í flokki.

Við bjóðum upp á krefjandi starfsumhverfi þar sem hugvit, þekking og kunnátta 
starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott 
upplýsingaflæði og tækifæri til starfsþróunar. Störfin henta jafnt konum sem körlum. 
Hjá Vífilfelli starfa um 230 manns. 

GILDI VÍFILFELLS ERU TRAUST, VIRÐING, FRUMKVÆÐI OG AGI.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vifilfell.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2014.

Deildarstjóri netreksturs

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2014. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson 
(thordur@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

RARIK ohf. er orkufyrirtæki í opinberri eigu 
með meginstarfsemi í raforkudreifingu. 
Fyrirtækið hefur unnið jafnt og þétt að 
uppbyggingu dreifikerfa í sveitum og er 
einnig í dreifingu og sölu á heitu vatni. 

RARIK er með rúmlega 20 starfsstöðvar 
vítt og breitt um landið og hjá fyrirtækinu 
starfa um 200 manns.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.rarik.is

RARIK óskar eftir að ráða deildarstjóra netreksturs á Norðurlandi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði eða 
rafmagnstæknifræði
Reynsla af rekstri raforkukerfis er æskileg
Stjórnunarreynsla er æskileg
Góð almenn tölvu- og tungumálakunnátta
Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Ábyrgð á rekstri dreifikerfis á Norðurlandi
Hönnun dreifikerfa
Áætlanagerð, kostnaðareftirlit og 
frávikagreining verka
Umsjón með skráningu gagna og uppfærslu 
teikninga
Stjórnunarleg ábyrgð starfsmanna og 
samskipti við verktaka og aðra viðskiptavini

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirSkipatækni- eða skipaverkfræðingur
 
Óskum eftir að komast í samband við skipatækni- eða skipaverkfræðinga

Sjá nánar á www.intellecta.is       
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um 
heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega 
ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar 
þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks 
sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu 
að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf 
og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðis mál 
starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar 
vinnuaðstöðu.

Saman náum við árangri

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

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

Samskip leita að áhugasömum og metnaðar-
fullum einstaklingi til að stýra starfsemi 
Landflutninga Samskipa í Vestmannaeyjum. 

REKSTRARSTJÓRI í 
VESTMANNAEYJUM

Vertu með í 
kröftugu liði 
Samskipa

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Samskipa samskip.is. Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Sverrir Unnarsson rekstrarstjóri sími 458 8866.

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í upplýsingatækni
Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun 
og starfsreynslu sem spannar mörg 
fræðasvið. Auk þess starfa um 120 manns 
við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veður stofa Ís lands óskar eftir að ráða 
sér fræðing í upp lýsinga tækni til að sinna 
upp lýsinga tækni verk efnum á helstu sviðum 
Veður stofunnar m.a. á sviði jarð vísinda. 
Sér  fræðingurinn mun starfa í þróunar hóp 
Upp lýsinga tækni Veður stofunnar sem er hluti 
af fjár mála- og rekstrar sviði. Þróunar hópurinn 
vinnur eftir Agile Scrum vinnu kerfi.

Hlutverk
Hlutverk sérfræðings í upplýsingatækni er að 
geta tekið þátt í þróunarverkefnum sem snúa 
að öllum helstu sviðum Veðurstofunnar en 
með áherslu á jarðvísindaleg verkefni, s.s. 
GPS, jarðskjálftakerfi og þenslumælakerfi. 
Sem dæmi um verkefni er þróun á sjálfvirkum 
gagna flutninga-, gagnaúrvinnslu-, gagna-
grunns- og viðmótskerfum.

Menntunar- og hæfniskröfur
  Háskólamenntun á sviði raungreina, 

tölvunar-, kerfis- eða verkfræði 
  Hæfni í mannlegum samskiptum  

og teymisvinnu 
  Þekking og farsæl reynsla af  

hugbúnaðar- og kerfisþróun 
  Þekking og reynsla af Agile Scrum 

vinnu kerfi kostur

  Góð þekking á Linux stýrikerfum  
og skeljaskriftum

  Þekking á vefþjónustum (SOA) s.s. REST 
eða SOAP, og forritunarmála s.s. Python, 
Java, JavaScript, er kostur

  Þekking og reynsla á þróun gagnagrunna 
og notkun gagnagrunnskerfa, s.s. SQL 
Server og PostgreSQL

  Kunnátta í fjarskipta- og stað setninga-
tækni, s.s. GPS, ADSL, TCP/IP, ISDN,  
er kostur 

  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um starfið veita Vigfús 
Gíslason hópstjóri UT (gislason@vedur.is),  
í síma 5226000 og Borgar Ævar Axelsson 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), í 
síma 5226000.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags og er umsóknar-
frestur til og með 10. mars nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu 
Íslands undir www.vedur.is/um-vi/laus-storf 
eða á www.starfatorg.is.
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• Starfsmenn í eldhús - 100% starf
• Starfsmenn í eldhús - Hlutastarf
Hamborgarafabrikkan í Reykjavík leitar að metnaðarfullum 
og duglegum eldhússtarfsmönnum. Ef þú ert heiðarlegur 
einstaklingur með jákvætt viðhorf til lífsins hvetjum við þig 
til að sækja um.

Umsóknir ásamt mynd sendist á atvinna@fabrikkan.is

Hamborgarafabrikkan

Viltu byrja
með okkur?

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

GEYSIR
HAUKADALUR

Verslunin á Geysi í Haukadal óskar eftir starfsfólki í allar deildir 
fyrirtækisins. Við leitum að duglegum einstaklingum með góða 
þjónustulund til að vinna með okkur á ört vaxandi vinnustað.

•   Mikil tækifæri í boði , framtíðarstörf og sumarstörf
•   Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi
•   Umsóknir berist á netfangið: heida@geysir.net

Spennandi atvinnutækifæri á Geysi

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær
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Víkurverk ehf. leitar að metnaðarfullum handlögnum starfsmönnum á þjónustuverkstæði félagsins til þess að takast á við fjölþætt og krefjandi verkefni í lifandi starfsumhverfi. Framundan er mikil 
uppbygging, útvíkkun á starfsemi verkstæðis og tækifæri til þess að móta eigið starfsumhverfi og verklag. 
Víkurverk er leiðandi í innflutningi og sölu á ferðavögnum, húsbílum, auka- og útilegubúnaði. Auk þess starfrækir Víkurverk stærsta þjónustuverkstæði sinnar tegundar sem
sérhæfir sig í alhliða viðgerðum á ferðavögnum og almennum bílaviðgerðum.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Bifvélavirki Viðgerðarmaðurg

arnar@vikurverk.is

Um er að ræða fullt starf. Auk almennra kynningarmála mun verkefnastjórinn m.a. starfa 
að undirbúningi og framkvæmd kynningarmála í tengslum við Smáþjóðaleikana sem 
haldnir verða á Íslandi í júní 2015.     

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. mars. 

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

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, skammstafað ÍSÍ, er æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu, 
sbr. ákvæði íþróttalaga. ÍSÍ er landssamband héraðssambanda/íþróttabandalaga og sérsambanda. 
Aðilar að héraðssamböndum/íþróttabandalögum eru félög sem hafa iðkun íþrótta á stefnuskrá sinni. 
Aðilar að sérsamböndum eru héraðssamböndin/íþróttabandalögin.

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af kynningarmálum
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Reynsla af störfum íþróttahreyfingarinnar kostur 
• Kunnátta í Norðurlandamáli kostur

Helstu verkefni 
• Umsjón með kynningarmálum ÍSÍ 
• Umsjón með texta og efni á heimasíðum og 
   samfélagsmiðlum ÍSÍ
• Umsjón með útgáfu fréttabréfs ÍSÍ 
• Samræming útlits á útgefnu efni 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands leitar að 
verkefnastjóra kynningarmála

BAUHAUS Garðaland – deildarstjóri 
BAUHAUS leitar að kraftmiklum deildarstjóra BAUHAUS Garðalands. 
Deildarstjórinn ber ábyrgð á allri sölu og þjónustu deildarinnar og því er 
viðvera í búðinni stór hluti af starfinu.  

Hæfniskröfur
• Haldbær reynsla af sölumennsku
• Reynsla af rekstri verslunar kostur
• Reynsla af stjórnun hópa
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð

Helstu verkefni
• Dagleg stjórnun BAUHAUS Garðalands
• Ábyrgð á allri sölu og þjónustu deildarinnar
• Ábyrgð á gæðum og vöruúrvali
• Stýring og hvatning starfsfólks
• Ráðgjöf og sala til viðskiptavina

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu
og rekur fleiri en 220 verslanir í 16 löndum. Hjá BAUHAUS er viðskipta-
vinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða.

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og öllum svarað. 
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. mars. 

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

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Fyrirspurnir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og öllum svarað. 
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 3. mars. 
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Vegna skipulagsbreytinga óskar Velferðarsvið Reykjavíkurborgar eftir að ráða 
í störf deildarstjóra á skrifstofu sviðsins

Skrifstofa Ráðgjafaþjónustu 
Skrifstofa Ráðgjafaþjónustu fer með faglega forystu og ber ábyrgð á samhæfingu almennrar og sértækrar ráðgjafaþjónustu á 
sviðinu í samvinnu við þjónustueiningar. Ber ábyrgð á að þróun sé í takt við þarfir notenda m.a. með virku notendasamráði og 
í samræmi við bestu þekkingu hverju sinni, með virku samstarfi við sérfræðinga innan og utan sviðsins. 

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 9. mars.

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

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Þróun almennrar ráðgjafar, s.s. félagslegrar ráðgjafar, 
   fjárhagsaðstoðar og virkni 
• Þróun ráðgjafar í málefnum sérstakra hópa s.s. 
   utangarðsfólks og innflytjenda 
• Umsjón forvarnarmála 
• Þarfagreining og áætlunargerð vegna þjónustuþátta 
   deildarinnar 
• Virkt samráð, samstarf við notendur, sérfræðinga, 
   hagsmunaaðila, ríki og stofnanir hverju sinni
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu  
   og skipulagi sinnar deildar 
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og  
   rekstri á deildinni 
• Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrif-
   stofur á Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar 
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf   
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi 
• Haldgóð reynsla af stjórnun 
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokkum velferðarþjónustu 
• Þekking og reynsla af fjárhagsaðstoð, virkni og 
   félagslegri ráðgjöf 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 
• Skipulags- og forystuhæfileikar 
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum 
   samskiptum 
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Deildarstjóri almennrar ráðgjafar  

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri félagsþjónustu og sértækri þjónustu 
við fatlað fólk, aldraða og börn. Í því felst stefnumótun í velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi 
við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjónustusamninga við 
þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur. 
Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem margar veita þjónustu allan sólarhringinn. 
Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna.

Velferðarsvið starfar með velferðarráði og barnaverndarnefnd.   

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

 Helstu verkefni og ábyrgð 
• Þróun sértækrar ráðgjafar 
• Eftirfylgd framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðra í 
   Reykjavík skv. reglugerð 
• Samhæfing og heildarsýn á sérfræðiþjónustu við  
   leik- og grunnskóla
• Samhæfing og heildarþjónusta við fatlaða
• Þarfagreining og áætlunargerð vegna þjónustuþátta 
   deildarinnar 
• Virkt samráð, samstarf við notendur, sérfræðinga, 
   hagsmunaaðila, ríki og stofnanir hverju sinni
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu  
   og skipulagi deildar 
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og  
   rekstri á deildinni 
• Samstarf og samvinna við þjónustueiningar og aðrar skrif- 
   stofur á Velferðarsviði sem tengjast starfsemi deildarinnar 

Deildarstjóri sértækrar ráðgjafar   

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags-, heilbrigðis- eða 
   menntavísinda. Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi 
• Haldgóð reynsla af stjórnun 
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokkum velferðarþjónustu 
• Þekking og reynsla af málaflokki fatlaðs fólks 
• Þekking og reynsla af sérfræðiþjónustu skóla æskileg 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg 
• Skipulags- og forystuhæfileikar 
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 
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Sykepleiere til Norge 
Helse Personal AS søker engasjerte  
og faglig dyktige sykepleiere til ulike  

sommer oppdrag i Norge innenfor  
sykehjem, hjemmesykepleie,  

respiratorteam og bofellesskap.  
 

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god  
oppfølging. Sommerbonus fra uke 26 – 33.  

Dekker bolig og reise etter fastsatte satser. 

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier,  
og  beherske norsk, dansk eller svensk 

 språk både skriftlig og muntlig. 

Kontaktinformasjon: 
Helse Personal,  post@helsepersonal.no

Trude Vereide og Kathrin Omland,
 tlf 00 47 902 80 287

www.helsepersonal.no

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Yfirlæknir mæðraverndar  
á þróunarsviði Heilsugæslu  

höfuðborgarsvæðisins
Laust er til umsóknar starf yfirlæknis mæðraverndar á  
þróunarsviði Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Starfshlutfall 
er 100%, möguleiki er á lægra starfshlutfalli. Starfið veitist frá  
1. apríl 2014 eða eftir nánara samkomulagi til 5 ára, sbr. 9.gr. 
laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Helstu verkefni og ábyrgð  
• Þróun og samræming mæðraverndar á heilsugæslustöðvum 

á höfuðborgarsvæðinu.  
• Læknisfræðileg sérfræðiráðgjöf í mæðravernd. 
• Klínísk ráðgjöf á heilsugæslustöðvum. 
• Gæðaeftirlit og gæðaþróun.
• Rannsóknir og vísindi. 

Hæfnikröfur 
• Íslenskt sérfræðileyfi í fæðinga- og kvensjúkdóma- 

lækningum.
• Leiðtogahæfileikar.
• Sérfræðiþekking í mæðravernd.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
• Reynsla af gæðaeftirliti og vísindastörfum. 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af teymis-

vinnu. 

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 nám, 
fyrri störf og reynslu.
Sótt er um starfið rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir 
“laus störf”. 

Allar umsóknir verða sendar til umsagnar stöðunefndar lækna 
hjá Embætti landlæknis. 
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar- 
svæðisins við ráðningu í starfið.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2014.

Nánari upplýsingar veitir 
Kristján G. Guðmundsson, framkvæmdastjóri þróunarsviðs 
Sími: 585-1332
netfang: kristjan.g.gudmundsson@heilsugaeslan.is 

SUMARSTÖRF 2014

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf og afgreiðslu,

afgreiðslustörf í veitingasölu, ræstingar og almenn verkamannastörf.

•  Skaftafell: Landverðir, starfsfólk í upplýsingagjöf
og afgreiðslu, í ræstingar og í veitingasölu.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og 
í almenn störf.

•  Askja og Ódáðahraun: Landverðir.

•  Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir, 
starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

•  Snæfell, Kverkfjöll og Hvannalindir:
Landverðir.

•  Kirkjubæjarklaustur: Landvörður og starfsfólk
í upplýsingagjöf.

•  Hólaskjól, Nýidalur og Lakagígar: Landverðir.

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní 
til loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – 
september) eða skemmri (rr júlí – ágúst) tíma. Laun eru tt
greidd samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
Starfsgreinasambands Íslands. Bæði konur og karlar 
eru hvött til að sækja um.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsoknir@vjp.is

eða í pósti merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.
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Umsækjendur um landvarðastörf skulu hafa lokið 
landvarðanámskeiði, eða búa yfir sértækri reynslu 
sem nýtist í starfi. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og aðbúnað starfsmanna má finna á 
heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; www.vjp.is
og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi svæðum.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k.

Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
Sími 535 3500
www.kraftvelar.is
kraftvelar@kraftvelar.is

BBiiffvvééllaavviirrkkii - VVééllssttjjóórrii
Kraftvéélar ó óska eftir vönum bifvéélavirkja eða évélstjóóra til starfa á á verkstæði í í almennar 
viðgerðir. Viðkomandi þarf að hafa góð tök á ensku og gott væri ef danskan væri til 
ststaðaðarar l líkíkíka.a.

BBóókkaarrii - SSkkrriiffssttooffuussttaarrff
Kraftvélar óska eftir starfskrafti í bókhald, tollskýrslugerð og önnur almennenn
skrifstofustörf. Leitað er að starfsmanni með mikla bókhaldsþekkinkkingu, reynslu af 
tollskýrslugerð og kunnátta á Navision bókhaldskerfi er æskilegg.

Um er að ræða skemmtileg störf í góðu vinnuumhverfi.
Umsækjendur þurfa að búa yfir metnaði og dugnaði.

Um 100% störf er að ræða og þurfa viðkomandi að hefja störf fljótlega.
yUmsóknir skulu sendar fyrir 28. febrúar gá netfangið heida@kraaftvelar.isr

Öllum umsóknum verður svarað.

Tígrisdýr óskast!
Við leitum að verslunarstjóra á Akureyri. 

Verslunarstjóri Tiger þarf að hafa ríka þjónustu lund,  
gott auga fyrir útstillingum, góða samskipta- og skipulags-

hæfileika, vera hress og snyrtilegur til fara.

Um 100% starf er að ræða. Reynsla af afgreiðslu og stjórnun 
er æskileg. Viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Áhugasamir senda inn umsókn á netfangið 
atvinna@tiger.is merkt „Akureyri - verslunarstjóri“.



Fjölskyldudeild Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla. Um nýtt starf er 
að ræða. Æskilegur ráðningartími er frá 1. ágúst 2014 eða 
eftir samkomulagi.

Helstu verkefni eru: 
• Stjórnar og ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem sérfræði -  
 þjónusta leik- og grunnskóla veitir og er yfirmaður þeirra   
 sérfræðinga sem vinna í málaflokknum.
• Ber ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlanagerð Fjölskyldu -  
 deildar hvað varðar sérfræðiþjónustuna í samvinnu við   
 framkvæmdastjóra 
• Vinnur að samþættingu þjónustu.  
• Sér um ársskýrslugerð og vinnur að ýmsum forvarnar og   
 þróunarverkefnum.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu mála sem  
 skólasálfræðingur.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2014.

Forstöðumaður sérfræðiþjónustu 
leik- og grunnskóla 

Laus er til umsóknar 100% staða ráðgjafa í sérhæfðri  
félagsþjónustu (málaflokki fatlaðra). Leitað er eftir þroska- 
þjálfa eða aðila með annað háskólapróf á heilbrigðis- eða 
félagssviði.
Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. maí 2014  
eða eftir samkomulagi. 
 
Helstu verkefni eru: 

 • Snemmtæk íhlutun vegna ungra barna með þroskafrávik.
 • Utanumhald vegna þjónustu við mikið fötluð börn.
 • Samstarf við fjölskyldur fatlaðra barna og ungmenna og   
   samþætting þjónustu.
 • Mat á umönnunarþörf.
 • Umsjón með stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna.
 
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is  þar sem sótt er um 
rafrænt

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2014.

Ráðgjafi í málefnum fatlaðra 
Þroskaþjálfi 

Verkefnastjóri Þekkingarsetursins 
Nýheima á Höfn í Hornafirði 

Óskað er eftir öflugum aðila í stöðu verkefnastjóra Þekk- 
ingarsetursins Nýheima. Nýheimar er samfélag fjölmargra 
stofnana sem starfa undir sama þaki. Starfið er fjölþætt og 
heyrir undir stjórn setursins. 

Meginmarkmið Þekkingarsetursins Nýheima er að stuðla 
að auknu samstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana 
og opinberra aðila með sérstaka áherslu á samþættingu 
menningar, menntunar, nýsköpunar og rannsókna. 

Helstu ábyrgðarsvið: 
• Að efla innra starf í Nýheimum og vera talsmaður 

setursins 
• Að vinna að stefnumótun og útfærslu á starfsemi þess 
• Að styrkja tengsl við atvinnulíf og samfélag 
• Að þróa samstarfsverkefni og styrkja tengsl við innlenda 

og erlenda aðila 
• Að afla styrkja úr samkeppnissjóðum, innlendum  

og erlendum 
• Að annast fjármál og rekstur setursins 

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi 
• Góð samskiptahæfni 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Leiðtogahæfileikar 
• Gott vald á mæltu og rituðu máli, bæði á íslensku  

og ensku 

Ennfremur er æskilegt að umsækjendur hafi: 
• Reynslu af rannsóknastarfi 
• Reynslu af verkefnastjórnun 
• Reynslu af umsóknaskrifum í samkeppnissjóði 

Umsóknarfrestur er til 20. mars. 
Með umsókn skal fylgja kynnisbréf auk ferilskrár með 
yfirlit yfir námsferil og fyrri störf.  
Umsóknir skulu merktar „Þekkingarsetur Nýheima” og 
berast á rafrænu formi til formanns stjórnar Nýheima  
á netfangið: ragnhildurj@hornafjordur.is  
Öllum umsóknum verður svarað. 

Frekari upplýsingar veita Ragnhildur Jónsdóttir formaður 
stjórnar í síma 4708002 eða Eyjólfur Guðmundsson vara- 
formaður í síma 4708070. (sjá einnig nyheimar.is)

Bautinn veitingahús Akureyri  
auglýsir eftir matreiðslumanni til starfa. 
Einnig vantar okkur vant fólk í almenn eldhússtörf 
og þjónustu í sal. Um er að ræða vaktavinnu.

Upplýsingar veitir Guðmundur Karl  
í síma 462-1818, 897-3818  
og í netfangi bautinn@bautinn.is

Skútustaðahreppur

Leikskólastjóri við leikskólann Yl.
Við leitum eftir áhugasömum leikskólakennara til að gegna 
starfi leikskólastjóra. Um  100% stöðu er að ræða, og  um 
helmingur starfsins fer fram inni á deild. Viðkomandi hefur 
tækifæri til að skipuleggja  og móta starfsemi leikskólans 
til framtíðar. 

Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss 
Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð. Um 
lítinn leikskóla er að ræða, 15-18 börn en ágæt aðstaða. 
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta 
þjónusta til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitar-
stjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir, leikskólastjóri í 
síma 895-6731.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, 
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn,  fyrir 7. mars n.k.

Menntaskólann á Egilsstöðum – 

Mannauðsstjóri 50% starf
Menntaskólinn á Egilsstöðum auglýsir eftir mannauðs-
stjóra í 50% starf. Um er að ræða nýtt starf.
Hlutverk mannauðsstjóra er að fylgja eftir stefnu um 
mannauðsmál skólans í samráði við skólameistara. Meðal 
verkefna eru starfsmannaleit og ráðningar, nýliðamóttaka, 
starfsþróun, starfsmannasamtöl, frammistöðumat, launa-
mál og stofnanasamningar.  Mannauðsstjóri heyrir undir 
skólameistara. Alls starfa um 50 manns hjá skólanum. 

Starfssvið:
• Fræðslu- og starfsþróunarmál
• Launamál og stofnanasamningar
• Stefnumótun, innleiðing og eftirfylgni á stefnu skólans  
 og áætlunum í starfsmannamálum 
• Ráðgjöf til stjórnenda í starfsmannatengdum málum
• Starfsmannaleit, ráðningar og móttaka nýliða
• Umsjón með starfsmannasamtölum og frammistöðumati
• Umsjón með starfsmanna- og öryggishandbók.
• Efling liðsheildar meðal starfsmanna 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun eða  
 reynsla á sviði mannauðsmála
• Reynsla á sviði mannauðsstjórnunar
• Reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og kraftur til þess  
 að hrinda hlutum í framkvæmd
• Góð tjáningarhæfni í ræðu og riti
• Haldgóð kunnátta í ritvinnslu- og töflureiknisforritum

Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, 
fyrri störf og meðmælendur. Umsóknin þarf ekki að vera á 
sérstökum eyðublöðum en afrit prófskírteina skulu fylgja. 
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum starfs-
manna ríkisins.

Umsóknarfrestur rennur út 10 mars n.k. og verður öllum 
umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin 
um ráðningu. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum 
umsóknum. Auglýsing þessi gildir í allt að 6 mánuði frá 
fyrstu birtingu á starfatorgi.is. Mannauðsstjóri þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Helgi Ómar Bragason,  
skólameistari, í síma 471-2507.

Umsóknir skal senda á netfangið hob@me.is 
eða eftirfarandi heimilisfang:
Menntaskólinn á Egilsstöðum
b/t skólameistara,
Tjarnarbraut 25,  700 Egilsstaðir. 



Erum við að leita að þér?
Olíubílstjórar í sumarstörf 
Skeljungur óskar eftir að ráða olíubílstjóra til starfa á rekstarsvið í Örfirisey.   
Við leitum að dugmiklum einstaklingum til sumarstarfa til að sinna afgreiðslu, dælingu  
og dreifingu á eldsneyti til viðskiptamanna og starfstöðva Skeljungs sem eru Orkan og  
Shell. Um er að ræða skemmtilegt og  fjölbreytt starf við dreifingu. 

Hæfniskröfur: 
• CE Meirapróf
• ADR próf kostur en ekki nauðsyn  
Skeljungur greiðir ADR námskeið fyrir þá sem ekki hafa þau réttindi.

• Frumkvæði og samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð

Starfssvið: 
• Dreifing á eldsneyti og smurolíu
• Móttaka pantana
• Eftirlit með birgðageymum 

Nánari upplýsingar veitir Kristinn Kristinsson í síma 840 3050 og umsóknum skal skilað  
fyrir 8.mars 2014 inn  á heimasíðu Skeljungs undir störf í boði á þessari slóð hér að neðan: 
http://www.skeljungur.is/Um-Skeljung/Starfsumsoknir 

Við leitum ef tir háskólanema sem hefur  
lokið BA prófi og er í meistaranámi í blaða-  
og frét tamennsku. Það er mikilvægt að 
háskólaneminn hafi got t frumkvæði og  
hæfileika til að vinna sjálfstæt t . 

Ráðningartímabil eru þrír mánuðir, frá júní til 
ágúst. Ger t er ráð fyrir að laganeminn vinni 
með sína eigin far tölvu, en skrifstofan leggur 
til tengingar og aðra starfsaðstöðu. 

Verkefnið felur í sér að vinna í heimasíðu sam-
takanna og gera hana aðgengilegri notendum. 
Einnig þarf að skrifa frét tir um sjávarútveg og 
tengd málefni. 

Þeir sem hafa áhuga á að sækja um þet ta 
sumarstarf, er bent á að senda tölvupóst á 
net fangið karen@liu.is. 
 
Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 14. 
mars 2014.

Sumarstarf í boði fyrir nema í meistaranámi  
í blaða- og fréttamennsku 

Sumarstarf í boði fyrir nema 
í meistaranámi í hagfræði. 
Við leitum ef tir háskólanema sem hefur lokið 
BS prófi í hagfræði eða er í meistaranámi í 
sömu grein. Það er mikilvægt að háskóla-
neminn hafi got t frumkvæði og hæfileika til  
að vinna sjálfstæt t .

Ráðningartímabil eru þrír mánuðir, frá júní til 
ágúst. Ger t er ráð fyrir að laganeminn vinni 
með sína eigin far tölvu, en skrifstofan leggur 
til tengingar og aðra starfsaðstöðu. 

Verkefnið felur meðal annars í sér að fara y fir 
verðmyndun á fiski. Þeir sem hafa áhuga á 
að sækja um þet ta sumarstarf, er bent á að 
senda tölvupóst á net fangið sveinn@liu.is 
 
Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 
14. mars 2014.

Fréttaskrif, 
vinna við  

heimasíðu LÍÚ

Starf launafulltrúa á launadeild er laust til umsóknar. 
Deildin heyrir undir fjármálasvið og telur 17 stöðugildi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Launavinnsla, afgreiðsla launa og launatengd verkefni í

samræmi við samninga, lög, verklagsreglur og leiðbeiningar
» Stuðla að samræmi skráningar í launakerfi Oracle og

Vinnustund
» Umsjón verkefna tengdum starfslokum
» Leiðbeina starfsmönnum um launatengda verkferla eftir

þörfum
» Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur
» Rík þjónustulund, frumkvæði og hæfni í samskiptum
» Nákvæmni og agi í vinnubrögðum
» Þekking á launavinnslu almennt og/eða launakerfi Oracle

er kostur
» Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði en

háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
» Góð íslenskukunnátta

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 10. mars 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Upplýsingar veitir Magnús Birgisson, deildarstjóri,

magnusbi@landspitali.is, sími 543 1312 og 825 9363.

FJÁRMÁLASVIÐ
Launafulltrúi

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í tauga-
lækningum. Störfin veitast frá 1. júlí 2014 eða eftir 
samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt starf verði að 
ræða en starfshlutfall getur þó verið samkvæmt nánara 
samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á legu-, dag- og göngudeild taugalækninga
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í vaktþjónustu taugalækna
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum

og taugalækningum
» Breið þekking og reynsla í taugalækningum
» Reynsla í kennslu og rannsóknarvinnu
» Góðir samskiptahæfileikar

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 20. apríl 2014.
» Upplýsingar veitir Elías Ólafsson, yfirlæknir, netfang

eliasol@landspitali.is, sími 543 4406.
» Umsókn skal 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, Elíasi Ólafssyni, yfirlækni taugalækninga,
LSH E2 Fossvogi.

» 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.

TAUGALÆKNINGAR
Sérfræðilæknar

Laus eru til umsóknar störf sérfræðilækna í öldrunar-
lækningum. Störfin veitast frá 1. júli 2014 eða eftir sam-
komulagi. Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til
álita.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við

öldrunarlækningadeild LSH
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í almennum lyflækningum

og öldrunarlækningum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

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 22. mars 2014.
» Upplýsingar veitir Pálmi V Jónsson, yfirlæknir, netfang

palmivj@landspitali.is, sími 543 1000.
» Umsókn 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, Pálma V. Jónssyni, yfirlækni, LSH
öldrunarlækningar K4 Landakoti.

» 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.

ÖLDRUNARLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir



Rafvirki óskast
Rafvirkni ehf. er að leitast eftir að ráða til sín raf-
virkja með sveinspróf.

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafvirkjun
• Reynsla við nýlagnir og viðhaldi
• Tölvukunnátta 
• Þjónustulund og snyrtimennska
• Reynsla við uppsteypu kostur.
• Íslensku kunnátta skilyrði
• Reyklaus vinnustaður

Umsókn og ferilskrá sendist á krummi@rafvirkni.is
Frekari upplýsingar fást í síma 564-0700 og á www.rafvirkni.is

Laus störf í leikskólum hjá  
Skólum ehf

Allir leikskólar Skóla starfa eftir Heilsustefnunni og  
leggja  ríka áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skóla-
brag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna 
og gleði ríkir.  Skólarnir fylgja allir Næringarstefnu 
Skóla og sameiginlegum matseðli en hlaut það  
verkefni tilnefningu til Orðsporsins 2014.    
Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og  
   hugmyndafræði leikskólans 
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt  
   og umhyggjusömum samskiptum 
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun 
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram  
 um að velja sér jákvæð viðhorf í dagsins önn. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Hamravellir,  
Hafnarfirði

Auglýsir eftir: 

• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% starf
Heilsuleikskólinn Hamravellir er fimm deilda  
leikskóli með um 120 börn.

   
Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir leikskólastjóri,  
sími 424-4640.

 
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 

http://skolar.is/Starf/ 

 
Heilsuleikskólinn Háaleiti,  

Ásbrú í Reykjanesbæ
Auglýsir eftir:
 
• Matráði í 75% starf

Heilsuleikskólinn Háaleiti er þriggja deilda leikskóli 
með um 60 börn

 
 
 
     
Nánari upplýsingar veitir  
Þóra Sigrún Hjaltadóttir leikskólastjóri,  
sími 426-5276.

 
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  

http://skolar.is/Starf/

 
Heilsuleikskólinn Kór, Kópavogi

Auglýsir eftir:
 
• Deildarstjóra í 100% starf 
• Matráði í 100% starf 
• Þroskaþjálfa í 100% starf eða hlutastarf 
• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum  
   starfsmanni í 100% starf eða hlutastarf        

Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með  
um 124 börn.
 
 
 
 
  
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir, skólastjóri,  
sími 570-4940.

 
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  

http://skolar.is/Starf/   
Heilsuleikskólar Skóla eru:

Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í 
Reykjanesbæ,Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík  

og Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.

Forritari óskast
Prógramm ehf leitar að starfsmanni í fullt starf. Ef þú ert 
áhugasamur og ábyrgur forritari og þyrstir í fjölbreytt 
verkefni þá áttu erindi við okkur.
Við erum ört vaxandi fyrirtæki, fjárhagslega sterkt og 
bjóðum fína vinnuaðstöðu á besta stað í Reykjavík.

Helstu verkefni:
 .net, c# forritun, vefþjónustur ( xml/soap)
 nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarkerfa  
 ( windows / Delphi )
 þróun og viðhald xml/xsl-samskipta 
 oracle forritun (plsql) og sql

Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sért kominn langleið-
ina með ) tölvunar- og eða kerfisfræðina frá Háskólanum í 
Reykjavík, Háskóla Íslands eða frá sambærilegum skólum.  
Reynsla úr hugbúnaðargeiranum er kostur og meðmæli 
eru æskileg. 

Vinsamlegast greindu stuttlega frá þeim verkefnum á hug-
búnaðarsviði sem þú hefur unnið við og á hvaða hátt þú 
komst að þeim.

Ef þú hefur áhuga, sendu þá endilega umsókn á  
vinna@programm.is

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

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



Til leigu
Til leigu á besta stað í bænum að Skútuvogi 10b, Rvík.

375 fm húsnæði, ca280 fm lagerhúsnæði á jarðhæð og ca. 
90 fm á annarri hæð. Góðar tölvu- og símatengingar á milli 
hæða. Húsnæðið er í frábæru ástandi. Uppl. 8934143

Menntun, reynsla og hæfni:
• Löggilding í fasteignasölu æskileg
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð 
• Getu til að sýna frumkvæði 
• Samskiptahæfni
• Góð almenn tölvukunnátta

Meginmarkmið fasteignasölunnar er að veita faglega og 
persónulega þjónustu með heildarlausn í huga. Mjög góð  
vinnuaðstaða, reynslumikið samstarfsfólk og árangurstengd 
laun. Við leitum að einstaklingi (kona / karl) sem hefur ríkan 
metnað, vinnusemi og áhuga á fasteignamarkaðinum. Miklir 
tekjumöguleikar fyrir réttan aðila.

Sótt er um með því að senda ferilskrá  til Valhallar 
 merkta Kraftmikill sölumaður.
Upplýsingar veitir  Heiðar Friðjónsson sölustjóri,  
netfang: heiðar@valholl.is s. 5884477,  693-3356. 
 
Umsóknarfrestur er til  28. febrúar 2014

Kraftmikill 
sölumaður óskast 

Valhöll fasteignasala hefur verið  
starfrækt í 20 ár, óskar eftir að bæta  
við sig sölumanni vegna stór aukinna  

umsvifa á fasteignamarkaði.

Hárgreiðslustofa
Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir hárgreiðslustofu 
í Félagsmiðstöð sem verið er að opna í Spönginni í 
Grafarvogi.  
Umsóknarfrestur er til 10. mars n.k. Nánari upplýsingar 
veitir Margrét Richter í síma 411-1400,  
netfang margret.richter@reykjavik.is.  Umsóknum skal 
skilað í Miðgarð, Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, eða á ofan-
greint netfang.

Fótaaðgerðarstofa
Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 
auglýsir laust til leigu húsnæði fyrir fótaaðgerðarstofu í 
Félagsmiðstöð sem verið er að opna í Spönginni í Grafar-
vogi. Umsóknarfrestur er til 10. mars n.k. Nánari 
upplýsingar veitir Margrét Richter í síma 411-1400, net-
fang margret.richter@reykjavik.is.  Umsóknum skal skilað 
í Miðgarð, Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, eða á ofangreint 
netfang.

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með  
tvær breytingar á aðalskipulagi skv. 31. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010. Tillögurnar falla undir lög um umhverfismat  
áætlana nr. 105/2006 og fylgja þeim umhverfisskýrslur. 
 
 •  Miðbær Akureyrar - aðalskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir að tákn fyrir nýja strandlínu, útgrafið síki, 
verði fellt út. Miðbæjarsvæði 2.41.3 M austan Glerárgötu er 
stækkað lítillega til suðurs. Afmörkun hafnasvæðis  
2.41.5 H er breytt. Legu Glerárgötu er breytt lítillega.

22. febrúar 2014
 Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Tillögur að aðalskipulags 
breytingum:

 •  Virkjun á Glerárdal, Glerárdalsvirkjun II 
  - aðalskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir inntakslóni Glerárvirkjunar II á  
Glerárdal en auk þess er lega fallpípu sýnd á uppdrætti.  
Einnig gerir tillagan ráð fyrir nýju iðnaðarsvæði 1.61.6 I  
og nýju athafnasvæði 1.61.7 A í Réttarhvammi ofan Glerbrúar. 
 
Tillögur að deiliskipulagi:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með tvær 
deiliskipulagstillögur skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Tillögurnar falla undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 
og fylgja þeim umhverfisskýrslur. 
 
 •  Miðbær Akureyrar - deiliskipulagsbreyting
Viðfangsefni deiliskipulagsbreytingarinnar er að gera deiliskipu-
lag fyrir miðbæ Akureyrar og jaðarsvæði. Í tillögunni er  
miðbænum skipt í sex svæði og er gert ráð fyrir að nýbyggingar 
rísi á sumum þeirra.
  
 •  Virkjun á Glerárdal - deiliskipulag
Tillagan gerir ráð vatnsaflsvirkjun á Glerárdal sem felst í að stífla 
Glerá ofan Glerárgils og leiða vatnið eftir um 6 km  
langri niðurgrafinni þrýstipípu að stöðvarhúsi í Réttarhvammi 
á skilgreindu iðnaðarsvæði 1.61.6 I. Virkjuð fallhæð yrði um 
240 m og uppsett afl um 3.3 MW. Meðfram fallpípu er gert ráð 
fyrir útivistarstíg frá þéttbýli og að inntakslóni. Gert er ráð fyrir 
geymslu- og vinnslusvæði jarðefna á reit 1.61.7 A.
 
Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum og umhverfis- 
skýrslum munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaup-
staðar, Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun  
frá 22. febrúar til 6. apríl 2014, svo að þeir sem þess óska geti 
kynnt sér tillögurnar og gert við þær athugasemdir.  
Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu 
 Akureyrarkaupstaðar: 
 www.akureyri.is/skipulagsdeild undir: Auglýstar tillögur. 
 
Frestur til að gera athugasemdir við tillögurnar rennur út  
sunnudaginn 6. apríl 2014 og skal athugasemdum skilað skriflega 
til skipulagsdeildar Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð 
eða með tölvupósti (skipulagsdeild@akureyri.is) þar sem nafn, 
kennitala og heimilisfang sendanda kemur fram. Hver sá sem 
ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan þessa frests telst 
vera henni samþykkur. 
 

HRAFNISTA
Reykjavík 
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Kynningar– og samráðsfundur  
Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Lýsing Landsskipulagsstefnu 2015-2026 verður kynnt í Iðnó þriðju-
daginn 25. febrúar næstkomandi klukkan 15:00-17:30.  

Dagskrá fundar: 
Lýsing Landsskipulagsstefnu 2015-2026  

Kynning á lýsingu, umræður og fyrirspurnir 
Hverjar eru þínar áherslur fyrir Landsskipulagsstefnu 2015-2026? 

Hópavinna, umræður um áherslur 
Samantekt hópavinnu 

Fundurinn er opin öllum, þeir sem vilja taka þátt eru beðnir að tilkynna 
það á netfangið landsskipulag@skipulagsstofnun.is. Stefnt er að því að 
senda út kynningarhluta fundarins á vef landsskipulagsstefnu. 

Hægt er að nálgast lýsinguna á vef landsskipulagsstefnu  
www.landsskipulag.is. 

Lýsingin verður jafnframt kynnt á kynningar– og samráðsfundum á 
eftirtöldum stöðum: 
 Borgarnesi 27. febrúar kl. 14.00 -16.00, Bjarnarbraut 8 
 Selfossi 28. febrúar kl. 15.00 - 17.00, Hótel Selfossi, Kirkjuvegi 2  
 Egilsstöðum 3. mars kl. 15.00 - 17.00, Hótel Héraði, Miðvangi 1-7  
 Ísafirði 4. mars kl. 15.00 - 17.00, Háskólasetri Vestfjarða, Suðurg. 12  
 Akureyri 5. mars kl. 15.00 -17.00, Hótel KEA, Hafnarstræti 87-89  



ÁLALIND 3 / GLAÐHEIMAR
Reiðskemma

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í niðurrif, förgun 
og brottflutning á húseigninni Álalind 3. 

fastanúmer 222-2124.

Húsið er byggt 1994 og  er einangruð 24m x 60m stál-
grindarskemma sem skiptist í tvo hluta annarsvegar 
reiðskemmu sem er 1.080 m² og félagsaðstöðu sem er 
á tveimur hæðum og er grunnflötur neðri hæðar 360 m². 
Fasteignarmat húss og lóðar er kr.162.300.000 -.

Útboðslýsing fæst afhent í Þjónustuveri Kópavogsbæjar 
Fannborg 2 frá og með mánudeginum 24. febrúar 2014.

Tilboðum skal skilað á sama stað fimmtudaginn 13. mars 
2014 fyrir kl. 14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sam þar mæta.   

kopavogur.is

ÚTBOÐ
AAR

GATNAGERÐ
Kópavogsbraut – Borgarholtsbraut 

Tengivegur
Kópavogsbær ásamt Orkuveitu Reykjavíkur og Mílu 
ehf. óska eftir tilboðum í gatna – og holræsagerð og 
lagningu veitulagna í tengivegi milli Borgarholtsbrautar 
og Kópavogsbrautar.Í verkinu felst að í stað núverandi 
rampa af Borgarholtsbraut til tengingar við 
Hafnafjarðarveg og Kópavogsbraut er gerður tengivegur 
með tvístefnu milli Kópavogsbrautar og Borgarholtsbra-
utar ásamt  hringtorgi á Kópavogsbraut með tengingu 
við Hafnafjarðarveg. Jarðvegskipta skal í götustæði, 
leggja nýjar og færa eldri fráveitulagnir, hitaveitulagnir, 
rafmagnslagnir, fjarskiptalagnir og fullgera yfirborð götu 
ásamt götugögnum.
Helstu magntölur eru:

Lengdir gatna  480 m
Fráveitulagnir Ø150-Ø250 250 m
Gröftur 7.000 m³
Malbikun 3.700 m
Hitaveitulögn Ø 350 mm 175m
Lagnaskurðir veitustofnana 450m

Verkinu skal að fullu lokið 1. ágúst 2014.
Útboðsgögn  verða seld  á  kr. 10.000 – í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar Fannborg 2  frá og með þriðjudeginum 
25. febrúar 2014.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 11. mars
2014 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta. 

kopavogur.is

ÚTBOÐ
rats asb

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Pósthússtræti endurgerð,   
   Austurstræti – Tryggvagata 2014 

útboð nr. 13163.

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

TIL LEIGU

15619 Útleiga á aðstöðu í Skálholti 
til sölu veitinga og gistireksturs. 

Kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar óskar ef tir 
t ilboðum í gisti- og veitingarekstur í Skálholti, 
Bláskógabyggð. Hið leigða eru ef tir taldar fasteignir 
ásamt heitu vatni og búnaði:    Skálholtsskóli, Sel 
(einbýlishús) og Rektorhús (einbýlishús). 
 
Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á heimasíðu 
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is. Áhugasamir leggi 
inn lágmarksupplýsingar ásamt y firlýstum  
áhuga á verkefninu eigi síðar en 12. mars 2014. 

ÚTBOÐ
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

 Stækkun suðurbyggingar til vesturs  
Forval Útboð Nr 15614

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óskar eftir umsóknum 
áhugasamra aðilar um þátttöku í forvali fyrir lokað útboð 
vegna Stækkunar Suðurbyggingar til vesturs 2014. 

Um er að ræða forval fyrir tvo útboðsáfanga, fyrri áfanginn 
er útboð á jarðvinnu, burðarvirki og ytri frágang og seinni 
áfanginn er útboð á innri frágang og kerfum.  
Heimilt er að sækja um annan hvorn eða báða. 

Verkið felst í gerð viðbyggingar upp á um 4.800 m2 við 
vestur enda Suðurbyggingar. Viðbyggingin samanstendur 
af kjallara og tveimur hæðum og verður verður byggingin 
fullinnréttuð að loknum þessum tveimur áföngum. 

Áætlað upphaf verks er 15.05.2014 og skal verkinu vera að 
fullu lokið eigi síðar en 01.12.2015. 

Þeir aðilar sem uppfylla kröfur forvalsgagna verður boðin 
þátttaka í lokuðu útboði. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is),  
mánudaginn 24. febrúar nk .  
Þátttökutilkynningum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 
7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð 11. mars 2014, 
kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

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.

Árleg ráðstefna Hafrannsóknastofnunar um lífríki 
hafsins og umhverfi þess, verður haldin 25. febrúar 
nk.  Að þessu sinni verður efni ráðstefnunnar 
“Hafsbotn og lífríki hans”. Flut t verða erindi og 
sýnd veggspjöld um rannsóknir á hafsbotninum 
við Ísland, um lífverur botnsins, ný tingu og tengsl 
þeirra við botninn og sjóinn umhverfis.  
Ráðstefnan verður set t af sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni kl. 9 í 
fyrirlestrasal 1. hæð, Skúlagötu 4, og er öllum opin 
meðan húsrúm leyfir. Dagskrána og ágrip erinda  
má finna á heimasíðu Hafrannsóknastofnunar, 
www.hafro.is. 

Hafsbotn og lífríki hans:  
Opin ráðstefna Hafrannsóknastofnunar, 

þriðjudaginn 25. febrúar 2014 

Útboð 
ORK-1401

ÚTBOÐ Austurstræti 16 
Endurinnrétting

Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í endurgerð og breytingar 
á innra skipulagi Austurstrætis 16 í Reykjavík.  Austurstræti 
16 er rúmlega 2.700 m2 skrifstofu-, verslunar- og 
þjónustuhúsnæði, kjallari, fimm hæðir og ris.  

Verkið felst í breytingu á innra skipulagi, innri endurnýjun 
og uppfærslu að þörfum nýs leigutaka, sem mun reka 45 
herbergja hótel og veitingastað í húsinu. Um er að ræða 
gerð léttra milliveggja, loftaklæðninga, endurnýjun 
gólfefna, endurnýjun innihurða og innréttinga, nýlögn 
allra raflagna og rafbúnaðar, nýlögn allra lagna og tækja, 
o.fl.  Einnig eru staðbundnar breytingar á steyptu 
burðarvirki, aðallega í kjallara.
Verkið verður unnið í mars – ágúst 2014.

Vettvangsskoðun verður 25. og 26. febrúar kl. 13:00.

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn  
10. mars  2014 á skrifstofu Verkís, Ofanleiti 2.

Útboðsgögn er hægt að nálgast á rafrænu formi, á 
skrifstofu Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, eða með því 
að senda tölvuskeyti á arnarsmari@reginn.is.

F A S T E I G N A F É L A G

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is



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

AUÐARSTRÆTI 17 – 105 RVK.
- Virkilega falleg 136,8 efri-sérhæð og ris ásamt 28,5 fm. bílskúr samtals 165,3 fm.
- Rishæð  er skráðir 22,9 fm. en gólfflötur ris er ca. 56,4 fm.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.
 
V. 49,9 millj.

SUNDLAUGARVEGUR  - 105 RVK
- 104,4 fm íbúð á 2.hæð í þríbýlishúsi.
- 4ra herbergja íbúð í Teigahverfinu í Reykjavík.
- Eignin er vel skipulögð og hefur verið endurnýjuð að hluta.

V. 33.9 millj.

FURUGRUND 75 – 200 KÓP
- Snyrtileg björt 36,2 fm íbúð á 3.hæð.
- Vel viðhaldið fjölbýli.
- Við hliðina á HK heimilinu.
- Sérþvottavél í kjallara. 

V.14.5.- millj.

SEIÐAKVÍSL 6 110 RVK.
- Einstakleg fallegt og vel skipulagt 187,5 fm einbýlishús á einni hæð 
- 31,5 fm. bílskúr, yfirbyggt á milli hús og bílskúrs sem er ekki í fm tölu.
- 4 góð herbergi 2 stofur, fallegur arinn í stofu.
- Mikið endurnýjað hús, frábær staðsettning á  
  skjólsælum og góðum stað

-Getur verið laust fljótlega.
-V 59,5 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

LAMBHAGAVEGUR  - 113 RVK
Lambhagavegur 15 í Reykjavík. 3.210 m2 byggingalóð, vel staðsett.
Heimilt er að byggja allt að 2.247 m2 á tveimur hæðum. 

V. 65 millj.

SVARFHÓLL - JÖRÐ - VESTURLAND
- Jörðin Svarfhóll í Miðdölum, Dalabyggð. 
- 350 ha þar af ræktað land um 15 ha. 
- Á jörðinni í dag er rekin ferðaþjónusta með gistirými fyrir allt að 40manns.
- Vegalengd frá Reykjavík er 130 km

V. TILBOÐ 

 

SKEIÐARVOGUR - 104 RVK
- 3ja herb. íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi. 
- Eignin er samtals 74.6 fm, þar af sérgeymsla í sameign 4.3 fm.
- Búið er að endurnýja gólfefni að stærstum hluta. 
- Tvö svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. 

V. 25.5 millj.

 

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON 
sölufulltrúi. Sími 892 1931

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 23. FEB KL 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 26 FEB kl 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 25. FEB. KL. 17:00 - 17:30  

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 24.02 FRÁ 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MIÐENGI VI - 801 SELF.
- Einbýlishús í landi Miðengis í Grímsnesi.
- Íbúðin er 187.2fm og bílskúr er 81.6fm. Samtals 268.9fm.
- Fjögur svefnherbergi og 180fm sólpallur.
- Hentar frábærlega sem lúxus-útleigueining 
  í ferðaþjónustu.

V. 43.9millj.
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Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 23. FEB. KL: 15:00 - 16:00 

- Erum að hefja sölu á björtum og vel skipulögðum 
114 fm 4ra herb. íbúðum í nýjasta hverfi Kópavogs.

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: Mars - des 2014

- Verð frá kr: 35.9.- millj.
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SÖLUSÝNING SUNNUD. 23.FEBKL: 15:00 - 16:00 

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI

KIRKJUSTÉTT 17 - 113 RVK
- Rúmgóð 95 fm 3ja herb á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu
- Suðurverönd
- AFHENT FLJÓTT.

V. 29.5.- millj.  

SUÐURBRAUT 20 - 220 HFJ
- Snyrtileg 81 fm 3ja herb.
- Endurnýjað baðherbergi
- Suður-svalir
- Getur fengist afhent fljótt

V. 22.- millj.

AUSTURKÓR 53 -  203 KÓP - Frábært verð! 
- 180 fm raðhús á einni hæð.
- 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa.
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin.  Endahús 

V.  37.4 millj.

AKURHVARF 7 - 203 KÓP
- Rúmgóð 120 fm 4 herb. endaíbúð
- Stæði í bílgeymslu
- Snyrtileg íbúð og vandaðar innréttingar
- Stutt í skóla og þjónustu

V. 35.9.- millj.   

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 22.FEB KL.14:00-14:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 23.FEB KL.14:00-14:30

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 22.FEB KL.15:00-15:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

AÐEINS 1 HÚS EFTIR6 SELD 








