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

Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
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Að VIRK - Starfsendurhæfingar-
sjóði standa öll helstu samtök 
launamanna og atvinnurekenda á 
vinnumarkaði.  Hlutverk sjóðsins er 
að draga markvisst úr líkum á því 
að launafólk hverfi af vinnumarkaði 
vegna varanlegrar örorku með 
aukinni virkni, eflingu starfsendur-
hæfingar og öðrum úrræðum.  

Nánari upplýsingar um VIRK - 
Starfsendurhæfingarsjóð er að 
finna á heimasíðu sjóðsins  
www.virk.is

Öflugur sérfræðingur á sviði 
starfsendurhæfingar og upplýsingatækni

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að starfa að fjöl breyttum 
verkefnum á sviði starfsendurhæfingar og upplýsingatækni.  

Um er að ræða sérfræðistarf sem felst m.a. í að aðstoða við uppbyggingu á upplýsingakerfi sem heldur utan um 
starfs endurhæfingarferil einstaklinga.  Einnig er um að ræða þátttöku í þjónustu og ýmsum öðrum þróunar-
verkefnum á sviði atvinnutengdrar starfsendurhæfingar.

Hér gefst einstakt tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og þjónustu í fyrirtæki sem er í hraðri  
upp byggingu. Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða félagsvísinda eða önnur háskóla-  

 menntun sem nýtist í starfi

Reynsla og þekking á innleiðingu og notkun upplýsingatæknikerfa í félags- eða  
 heilbrigðisþjónustu er æskileg

Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót

Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni 

Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Í Skagafirði búa um 4.300 manns. Sam-
félagið er fjölskylduvænt og þjónusta 
við íbúa öflug. Atvinnulíf er sterkt og 
fjölbreytt þar sem matvælavinnsla hvers 
konar skipar stóran sess í tengslum 
við fjölbreyttan landbúnað og öfluga 
fiskvinnslu, auk þess sem ferðaþjónsta 
er vaxandi atvinnugrein. Menningarlíf er 
blómlegt í héraðinu og sagan við hvert 
fótmál.  Á Sauðárkróki, stærsta þétt-
býliskjarnanum í Skagafirði, búa um 
2.600 manns.

www.skagafjordur.is

Helstu verkefni:
• Þróun- og viðhald mannauðsstefnu.
• Aðstoð og ráðgjöf til stjórnenda.
• Umsjón og þróun starfsmannahandbókar.
• Aðstoð við gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana.
• Samskipti við stéttarfélög, framkvæmd kjarasamninga, 

réttindamál og aðbúnaður.
• Umsjón með sí- og endurmenntun á vegum sveitarfélagsins.
• Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Stjórnunarreynsla.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í störfum, faglegur metnaður, frumkvæði                

og góð skipulagshæfni.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Mannauðsstjóri 
Auglýst er eftir mannauðsstjóra 
fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð

Mannauðsstjóri starfar á stjórnsýslu- og fjármálasviði. Laun og starfskjör fara eftir 
samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst. 

Umsóknarfrestur er til 10. mars nk.  
Umsóknum sem greina frá menntun og fyrri störfum skal skila í gegnum heimasíðu sveitarfélagsins 
skagafjordur.is (störf í boði).  Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar:
Margeir Friðriksson, sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs, margeir@skagafjordur.isN
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Orlofsnefnd húsmæðra 
í Reykjavík

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“

Stjórnin

 
Orlofsferðir árið  2014 

 
 

Skrifstofa Orlofsnefndar að Hver isgötu 69 er opin 
mánud.-miðvikud. kl.16:30-18 sími 551 2617 

 

Kynningarfundur á ferðum ársins
 verður haldinn á Hótel Loftleiðum miðvikudaginn

 5. mars nk. kl. 20:00
Kaffiveitingar verð 2.000 kr.

Suðurland      8.-10.maí 
Ítalía-Toskana    26.maí-2.júní 
Bodensee       11.-16.júní 
Eystrasaltið     20.-26.júní     
Slóðir Sigríðar í Brattholti   28.júní 
Vest irðir     21.-24.ágúst 
 Prag                                             9. -16.október  
Aðventuferð/Rínardalur 28. nóv.–1.des. 



Sérfræðingur á Alþjóðasviði
Við leitum að sérfræðingi í umsóknadeild Alþjóðasviðs sem hefur áhuga og metnað til að starfa 
með öflugri liðsheild í alþjóðlegu umhverfi. Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu 
lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu 
og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.

Helstu verkefni
 Áreiðanleikagreiningar viðskipta
 Rannsóknarvinna á netinu 
 Skráning umsókna
 Samskipti og þjónusta við erlenda viðskiptavini
 Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Reynsla af greiðslumiðlun kostur
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Greiningarhæfni og áhugi á rannsóknarvinnu á netinu nauðsynlegur
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikar
 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími  560 1600  |   w w w.borgun . i s
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Teledyne Gavia ehf. hannar og framleiðir Gavia AUV. djúpfar sem 
notað er við pípueftirlit, sjávarbotnsrannsóknir, sjávarrannsóknir 
og fleira. Gavia er rannsóknartæki í fremstu röð og er markaðsett 
víðsvegar um heim. Fyrirtækið er ISO vottað og í eigu bandaríska 
félagsins Teledyne Technologies.            
Nánari upplýsingar er að finna á http://www.teledynegavia.com/

Teledyne Gavia ehf. óskar eftir að ráða rafeindavirkja/tæknimann

Áhugasamir senda ferilskrá á netfangið: sgislason@teledyne.com fyrir 17. mars.

Starfssvið:
• Samsetning, prófanir og þjónusta á  
    flóknum rafbúnaði og vélbúnaði.
• Samskipti við viðskiptavini á ensku.
• Samvinna með þróunardeild og smíði á frumgerðum.
• Getur krafist ferða erlendis.
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Rafeindavirki eða sambærilegt.
• 2+ ára starfsreynsla. 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
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Deildarstjóri netreksturs - Akureyri

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 með aðsetur á Akureyri 

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

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Java forritun - Spring / Hibernate
Óskum eftir að komast í samband við reynda Java forritara sem hafa náð góðum árangri 
í starfi og langar að leita nýrra tækifæra. Spennandi tækifæri og góð laun í boði.

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

Sjá www.intellecta.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar um starfið veita Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is), Þóra Pétursdóttir  
(thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent og  
Sturla Jóhann Hreinsson á starfsmannasviði Landsvirkjunar 
(sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is).  
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars.

Innkaupastjóri hefur yfirumsjón með innkaupum 
Landsvirkjunar á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum 
auk þess að annast ráðgjöf til starfsmanna, gerð útboðsgagna 

og samninga, stefnumótun og lausn ágreiningsmála.

>   Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhalds- 

 menntun er kostur

>   Reynsla af stjórnun er æskileg og haldmikil reynsla  

 af innkaupamálum nauðsynleg

>   Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt hæfileika  

 til að tjá sig í ræðu og riti

>   Frumkvæði, samskiptahæfni og hæfni í greiningu  

 og túlkun gagna

>   Reynsla af EES útboðum og þekking á lagaumhverfi   

 opinberra innkaupa æskileg

>   Þekking á útboðs- og samningaskilmálum  

 (ÍST 30:2012, FIDIC, ORGALIME ofl.) kostur 

Við leitum að  
innkaupastjóra



| ATVINNA | 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í Innri endurskoðun
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Innri endurskoðun Landsbankans.  
Deildin heyrir undir bankaráð en hlutverk hennar er að leggja mat á virkni innra eftirlits, 
áhættustjórnunar og stjórnarhátta bankans og stuðla að því að bankinn nái markmiðum 
sínum. Innri endurskoðun nær til allra starfseininga bankans, þar á meðal dótturfélaga.

Helstu verkefni

 » Úttektir og mat á skilvirkni 
áhættustjórnunar bankans.

 » Úttektir og mat á verkefnum  
á sviði fjárstýringar, eigna-  
og skuldastýringar, útlána  
og verðbréfaviðskipta.

 » Úttektir og mat á stjórnarháttum,  
innra eftirliti og áhættustýringu  
í völdum verkefnum.
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Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, vottun á sviði innri endurskoðunar  
og/eða löggilding sem ytri endurskoðandi er kostur

 » Góð stærðfræði- og/eða tölfræðikunnátta og þekking á áhættustjórnun

 » Fagmennska, hlutlægni og vönduð vinnubrögð

 » Sjálfstæði, sjálfsagi og frumkvæði í starfi

 » Góð íslensku- og enskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

 » Mjög góð samskiptafærni og vilji til að stuðla að góðum starfsanda

 » Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur

 » Starfsreynsla í banka er æskileg

Nánari upplýsingar veita Baldur G. Jónsson, mannauðsstjóri í síma 410 7904 og Kristín Baldursdóttir, innri endurskoðandi Landsbankans í síma 410 7201. 
Umsókn merkt „Sérfræðingur í Innri endurskoðun“ fyllist út á vef bankans. Umsóknarfrestur er til og með 3. mars nk.

Heimilislæknir
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir ef tir lækni 
með sérfræðimenntun í heimilislækningum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti verið í fullu 
starfi, en hlutastarf kemur einnig til greina. 
Staðan er laus frá 1. ágúst n.k. eða síðar ef tir 
samkomulagi. 
Einnig kemur til greina að ráða lækni án sér-
fræðimenntunar í afleysingar til skemmri tíma.  
Heilsugæslustöðin er rekin af Salus ehf. 
samkvæmt samningi við Velferðarráðuneytið. 
Stöðin þjónar fyrst og fremst íbúum austustu 
hverfa Kópavogs, Linda-, Sala-, Kóra-, og 
Vatnsendahverfum. Át ta heimilislæknar starfa 
á stöðinni og sinna hefðbundnum heimilislæ-
kningum, mæðra- og ungbarnavernd, en einnig 
skólaheilsugæslu. Læknar stöðvarinnar geta 
starfað á Læknavaktinni utan dagvinnutíma. 
 
Umsóknarfrestur til 24. mars n.k.

Upplýsingar um starfið veita læknarnir Böðvar 
Örn Sigurjónsson og Haukur Valdimarsson í 
síma 590-3900 eða á net fangið salus@salus.is 
 
Umsóknir sendist á 
Böðvari Erni Sigurjónssyni, y firlækni
Heilsugæslunni Salahverfi, 
Salavegi 2 , 
201 Kópavogi

Umsóknarfrestur er til og með 8.mars n.k. Umsóknir skulu vera merktar „ritari í móttöku” og skulu vera sendar 
ásamt ferilskrá á starf@straumur.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
• Mjög góð tölvukunnátta
• Mjög góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Góðir samskiptaeiginleikar

RITARI Í MÓTTÖKU
Straumur óskar eftir að ráða ritara í móttöku bankans. Leitað er að jákvæðum, drífandi og metnaðarfullum 
einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti og getur unnið sjálfstætt. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

STARFSSVIÐ
• Móttaka og símavarsla
• Umsjón með fundum
• Aðstoð við önnur svið bankans
• Önnur tilfallandi verkefni

Straumur er sjálfstæður og óháður fjárfestingabanki. 
Straumur veitir bæði innlendum og erlendum viðskiptavinum 
sínum almenna fjárfestingabankaþjónustu.

LAUGARDAGUR  1. mars 2014 5
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Olíudreifing ehf. leitar að öflugum verkefnastjóra í skipulagningu á dreifingu fljótandi eldsneytis. 
Fylgt er gæðavottuðum vinnubrögðum. Verkefnastjórinn verður staðsettur í Reykjavík. Starfið 
stendur báðum kynjum jafnt til boða. 

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. mars.

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

Helstu verkefni
• Skipulagning dreifingar á eldsneyti
• Móttaka og úrvinnsla pantana
• Verkstjórn
• Samskipti við viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærilegt
• Samskiptahæfni, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Skipulagshæfileiki og þjónustulund
• Góð almenn tölvuþekking

Verkefnastjóri í dreifingu

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 
starfsstöðvum víðsvegar um landið.

CCP is looking for a Front End Web Developer to develop web components and presentation 
components for our websites, using sophisticated knowledge of web technologies to create a 
dynamic and highly interactive web experience for our users worldwide. 

For more information:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is
 
To submit your application  
please visit hagvangur.is 

Submission deadline is March 21, 
2014, but CCP is always looking  
for qualified people.

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

CCP was founded in the summer of 1997 with the goal of becoming a leading massively multiplayer 
game company. With the launch of EVE Online in May 2003, CCP has established itself as one of the 
leading companies in the field, winning numerous awards and receiving critical acclaim worldwide.

Required Experience/Background/Skills 
• B.Sc. in Computer Science or related field, or equivalent 
    training and professional experience
• A minimum of 3 years industry technical experience working   
   on customer facing web sites
• Strong knowledge of front end web technologies including 
   HTML, CSS, Javascript, Ajax and graphics tools

 Preferred Experience, Skills or Interests 
• Strong interest in gaming and CCP Products
• Experience in Agile development including work on 
   Scrum method projects

Responsibilities include 
• Development of our external websites for both EVE and DUST
• Work with development teams, marketing and customer support

Front End Web Developer 

• Experience with Javascript libraries, such as JQuery
• 2+ years of experience working with .NET technology
• Good knowledge of web standards, cross-browser 
   compatibility and HTTP
• Web design and usability experience
• Strong organizational skills
• Experience in Scrum/Agile a plus

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Sérfræðingur  
í þróunardeild mæliaðferða

Þróunardeild mæliaðferða tilheyrir þróunareiningu Actavis á Íslandi sem gegnir 
mikilvægu hlutverki innan Actavis samstæðunnar. Við þróun á Íslandi starfa tæplega 100 

starfsmenn sem leiða stóran hluta lyfjaþróunar félagsins fyrir alþjóðamarkaði utan Bandaríkjanna. 
Þróunardeild mæliaðferða sér um þróun og gildingu á mæliaðferðum sem notaðar  

eru við þróun á nýjum lyfjaformum og við losun á framleiðsluvörum á markað.  
Starfið er sambland af hópavinnu, verklegri vinnu á rannsóknarstofu,  

úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð. 

Helstu verkefni:

      Þátttaka í verkefnahópum sem vinna að þróun nýrra lyfjaforma

      Þróun og gilding á mæliaðferðum

      Flutningur mæliaðferða til losunarrannsóknarstofa 

   
Við leitum að einstaklingi 

      með háskólapróf á sviði raunvísinda  
      og góðan grunn í efnafræði og efnagreiningum

      með reynslu af rannsóknarstörfum þar  
      sem krafist er nákvæmni og staðlaðra  

      vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna

      með góða samskiptahæfni

      með mjög góða enskukunnáttu 

 
Quality Affairs er deild sem tilheyrir International 3rd 

Party Quality , Actavis Group PTC. Deildin sér um frígjöf á lyfjum sem 
framleidd eru af þriðja aðila fyrir Actavis.  
 
Sérhæfður starfsmaður ber ábyrgð á yfirferð framleiðslugagna og afgreiðslu lota til 
ábyrgðarhafa. Starfsmaður er í miklum samskiptum við framleiðendur þessu tengdu. 
Starfsmaður sér um að viðhalda gagnalistum og útbúa skýrslur, sem og önnur gæðatengd 
verkefni sem til falla.

Helstu verkefni:

      Yfirferð á gögnum vegna framleiðslu og prófana

      Móttaka, skráning og úrvinnsla gagna (s.s. breytingabeiðnir, kvartanir og frávik)

      Gerð vottorða vegna frígjafar á vörum til sölu

      Viðhald á gögnum og listum (API framleiðendur, birgjar og vörur)

      Aðstoð við uppbyggingu og viðhald á gæðakerfum fyrir starfsemi deildar 
  
Við leitum að einstaklingi 

      með lyfjatæknimenntun eða sambærilegt

      með góða ensku- og tölvukunnáttu

      sem býr yfir nákvæmum og öguðum vinnubrögðum

      sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð  
       og þekkingu

      með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 9. mars nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is og Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir,  
risaksdottir@actavis.is       

Verkefnastjóri í lyfjaupplýsingadeild 
(Project Manager CAP support)

Lyfjaupplýsingadeild (Prescribing and Patient Information) tilheyrir skráningarsviði 
Actavis og ber ábyrgð á gerð lyfjaupplýsinga þegar verið er að sækja um markaðsleyfi fyrir lyf á 

alþjóðavísu sem og viðhald á lyfjaupplýsingum eftir veitingu markaðsleyfa. Til lyfjaupplýsinga telst 
samantekt um eiginleika viðkomandi lyfs, áletrun umbúða og upplýsingar í fylgiseðli sem ætlaður er 

notendum lyfsins. Lyfjaupplýsingadeild kemur einnig að gerð upplýsinga sem áletraðar eru á umbúðir 
lækningatækja, snyrtivara, vítamína og annarra fæðubótarefna. Megin samskiptatungumál deildarinnar er 

enska. 
 

Helstu verkefni:

       Stýra þýðingarfasa lyfjaupplýsinga á öll opinber tungumál EES fyrir lyf með miðlægt markaðsleyfi  
      (Centrally Authorised Product (CAP))

      Eftirfylgni með umbúðagerð fyrir lyf með miðlægt markaðsleyfi

      Umsjón með þýðingum á lyfjaupplýsingum vegna annarra markaðsleyfa í EES en miðlægra

      Umsjón með þýðingum upplýsinga fyrir umbúðir lækningatækja, snyrtivara, vítamína og annarra fæðubótarefna

      Verkefnastýra læsileikaprófunum á fylgiseðlum

      Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við starfsmenn skráningarsviðs Actavis hérlendis en ekki síður erlendis  
       og einnig í miklum samskiptum við ráðgjafa og þýðingarfyrirtæki

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun, s.s. í mál- eða raunvísindum

      með mjög góða enskukunnáttu, önnur tungumálakunnátta er kostur

      með reynslu af stýringu verkefna

      með reynslu af textagerð og miðlun upplýsinga

      sem er nákvæmur og sjálfstæður í vinnubrögðum

      með góða tölvukunnáttu

      með þekkingu á lyfjaskráningum (kostur)

Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði 
s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is  

w www.actavis.is 

Kíkið á  
eiri laus störf á  
www.actavis.is

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
   snyrtilegan og öruggan vinnustað 

    fjölskylduvænt starfsumhverfi
    góðan starfsanda

    gott mötuneyti
    fræðslu og þjálfun
    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
    sem sinna heilsuvernd starfsmanna

    árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
    auk fræðslustyrks

    öflugt starfsmannafélag

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

Quality Officer

 



| ATVINNA | 

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hálsaskóg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Hálsaskógi.

Hálsaskógur er 6 deilda leikskóli við Hálsasel í Breiðholti. Leikskólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslu á umhverfismennt 
en skólinn hefur aðgang að grenndarlandi. Lögð er áhersla á að efla alhliða þroska barnsins og lýðræði barna í gegnum leik 
og unnið er eftir kenningum John Dewey, Carolin Pratt og Berit Bae.  Leikskólinn er þátttakandi í þróunarverkefninu  
Skína smástjörnur sem miðar að því að þróa frekar vinnu með yngstu börnunum. 
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og  er tilbúinn til að efla og leiða uppeldis- og menntastarf  
í Hálsaskógi. 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
 • Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
      hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og     
    stefnu Reykjavíkurborgar.
 • Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
 • Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og              
    starfsmenn.
 • Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
 • Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
 • Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum,        
    vinnutilhögun og starfsþróun.
 • Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Leikskólakennaramenntun.
 • Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á  
    leikskólastigi.
 • Reynsla af stjórnun æskileg. 
 • Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
 • Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
 • Lipurð og hæfni í samskiptum.
 • Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og rökstuðningur  
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2014. Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2014.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
 
Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir,  
mannauðsstjóri, sími 411 1111. Netföng: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Óskum eftir vönum rafvirkjum á Höfuðborgarsvæðinu
Þurfa að geta unnið sjálfstætt

Umsóknir ásamt helstu upplýsingum sendist á helgi@rafholt.is

Rafholt ehf. er framsækið fyrirtæki sem starfar á útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir.
Boðið er upp á mjög góða aðstöðu fyrir starfsmenn.
Öflugt starfsmannafélag er starfrækt hjá fyrirtækinu.

www.rafholt.is 
517 7600

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavik · Iceland 
Sími 588 8660 · www.snaeland.is 

Ferðaþjónusta

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu starfandi ferðaþjónustufyrirtækum landsins 
og rekur öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu 

sem er sérhæfð í móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til 
starfa á skrifstofu okkar.

Starfið felur í sér skipulagningu og sölu á  
ferðum um Ísland fyrir erlenda ferðamenn. 

• Viðkomandi þarf að hafa gott vald á ensku 
 og þýsku 
 
• Skipuleg vinnubögð og almenna tölvu 
 kunnátta nauðsynleg 

• Reynslu af störfum við ferðaþjónustu  
 er æskileg 

• Í boði er fjölbreytt og skapandi starf á   
 skemmtilegum vinnustað 

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
job@snaeland.is fyrir 8. mars nk.

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

1. mars 2014  LAUGARDAGUR8



VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI

UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur:

REIKNISTOFA BANKANNA

RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu     
fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru 

fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög.

Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska fjármálamarkaðarins með 
því að lækka upplýsingatæknikostnað fjármálafyrirtækja. 

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

Sérfræðingur í bankaviðskiptum

Öryggissérfræðingur

Aðalbókari

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfs- 
félaga og umhverfi þar sem fagmennska, frumkvæði og traust eru undirstaða allra verka.

Fiðluleikarar eru sérstaklega velkomnir.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 9. mars 2014. 

ÞÁVILT ÞÚ TAKA ÞT ÞÚ TAÞÚ TAÞÚ TVILT ÞÞÚÚÚ TTTAKA ÞÞÚ TAÞÚ T ÁTT Í AÐ MÓTAAÁTT Í AAAÐÐÐ MMÓTAÁÁÁÁTTTTTT ÍÍÍ AAATTTAAAKKKAAA ÞÞÞTA ÞÞÞÁÁÁÁÞÞÞÁÁÁÁ
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Sumarstörf hjá Orkuveitu Reykjavíkur

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Flokksstjórar í garðyrkju
Viðhaldsþjónusta Orkuveitu Reykjavíkur auglýsir eftir flokk-
sstjórum til þess að stýra garðyrkjuhópum í sumar. Hlutverk 
flokksstjóra er að vinna með og stýra vinnuhópi ásamt því að 
stýra verkefnum á verkstað. Starfstímabilið er frá miðjum maí 
og fram í ágúst.

Flokksstjóri skal vera 21 árs eða eldri, stundvís, jákvæður, 
lipur og eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki. 

Hugbúnaðar- og notendaþjónusta
Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur auglýsir eftir 
starfsmanni í sumarafleysingar til að sinna þjónustu við 
viðskiptavini og dótturfélög fyrirtækisins. Starfið krefst 
góðrar þjónustulundar og felur m.a. í sér uppsetningu 
útstöðva og almenna aðstoð við notendur 
þjónustunnar. Kostur er að viðkomandi 
hafi þekkingu á forritun, SQL 
og Active directory.   

Sækið um á www.or.is.

Umsóknarfrestur er til 

og með 26. mars 2014.

Þeir sem hafa unnið hjá 

fyrirtækinu áður og staðið sig vel 

hafa forgang um vinnu. Við val á 

nýjum starfsmönnum er tekið 

mið af hæfni, reynslu og 

umsögnum frá vinnuskólum eða 

fyrri vinnuveitendum. Bæði 

konur og karlar eru hvött til að 

sækja um.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í sumarstörf.

Orkuveita Reykjavíkur er 

þjónustufyrirtæki sem kappkostar að 

mæta þörfum viðskiptavina með góðri 

þjónustu á sanngjörnu verði, traustum 

veiturekstri og hlýju viðmóti.

Almenn sumarstörf
Laus eru til umsóknar störf í afleysingar- og átaksverkefni, til dæmis: 

• Garðyrkja hjá Veitum
• Verka- og iðnaðarmannastörf hjá Veitum (18 ára og eldri)
• Mötuneyti

• Ræsting
• Þjónustuver
• Sérverkefni fyrir háskólanema (tengd námi)

Tæknimenn óskast 

Farið verður með fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfumsóknir ber að senda á netfangið starfsumsokn@365.is. Umsóknarfrestur er til og með 7.mars nk.

Fjarskipta- og tæknisvið 365 miðla óskar eftir því að ráða tvo tæknimenn í net- og uppsetningardeild okkar
til að taka þátt í uppbyggingu nýrra framsækinna lausna. 365 miðlar er nýtt og ört stækkandi fjarskiptafélag. Við veitum internet- og 
heimasímaþjónustu í gegnum ljósleiðara Gagnaveitunnar, ljósveitu Mílu og þráðlaust kerfi eMax. Hjá okkur starfar fjarskiptafólk með góða 
reynslu og við viljum stækka þann hóp.

Tæknimaður / Rafvirki 
Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Rafvirki eða sambærileg menntun
     • Metnaður til að leysa flókin og áhugaverð verkefni
     • Reynsla af uppsetningu loftneta
     • Reynsla af uppsetningu þráðlausra aðgangspunkta 
     • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

Tæknimaður / IP sérfræðingur
Menntunar- og hæfniskröfur:
      • CCNA eða sambærilegt
      • Reynsla af rekstri netkerfa 
      • Reynsla af Linux-umhverfi 
      • Metnaður til að leysa flókin og áhugaverð vandamálndamáld
      • Taka þátt í þróunarverkefnum fjarskiptasviðs 
      • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnuu

 

Veitingastaðurinn Hópið, Tálknafirði 
óskar  eftir kokki / matráði til starfa.

Um er að ræða 2-2-3 vaktakerfið þar sem unnið er á 
kvöldin og aðra hvora viku í hádeginu líka, fram að 
sumri. Í sumar er unnið 2-2-3, 12 tíma vaktir.
Áhugasamir hafi samband við Bjarna Einarsson 
 í síma: 659-0050 milli Kl: 18:00 og 20:00  
eða hopid@simnet.is   
Umsóknarfrestur gildir til  10.mars 2014.

Óskum eftir frískum sölumanni til starfa á hjól.is, 
um er að ræða heilsársstarf, góð laun í boði fyrir 
rétta manninn. Allar uppl. veitir birnir@bill.is

Hópferðabí lar Akureyrar óska ef t ir rútubí lst jórum frá 1 maí.   

Upplýsingar í síma 895 7922 eða hba@hba.is

 



Húsasmiðjan vill ráða  metnaðarfulla og 
þjónustulundaða starfsmenn til 
sölu- og afgreiðslustarfa í verslun fyrirtækisins 
í Skútuvogi.
Hreinlætistækja- og pípulagnadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

Heimilistækjadeild

Ábyrgðarsvið                                                                                                                                    

Hæfniskröfur                            

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HÚSASMIÐJAN LEITAR
AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM

Umsóknir berist fyrir 10. mars n.k.
til Guðrúnar Kristinsdóttur   gudrunk@husa.is
Öllum umsóknum verður svarað

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Eiginleikar: 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði

• Auðvelt með að tileinka sér nýjungar

• Sjálfstæð vinnubrögð 

• Vandvirkni og samviskusemi

• Þjónustulund og reglusemi

 

Menntun og hæfni:
• Góð íslensku- og enskukunnátta

• Reynsla af húsvörslu og/eða þrifum er kostur

• Handlagni er kostur

• Grunn-tölvufærni

Öryggis- og eftirlitsfulltrúi á Hlemmi sér um öll þrif, öryggiseftirlit, upplýsingaþjónustu 
og umsýslu með óskilamunum. 
Hann er í samskiptum og samvinnu við farmiðasölu Hlemms og aðstoðar eftir þörfum. 
Öryggis- og eftirlitsfulltrúi er einnig í miklum samskiptum við þjónustver Strætó bs. 
í öllum sínum störfum. Starfið heyrir undir Farþegaþjónustusvið Strætó bs. 

Um starfið:
Um er að ræða 100 % starfshlutfall þar sem unnið er á vöktum, morgun- og kvöldvöktum ásamt 
helgum. Laun miðast við ríkjandi kjarasamninga og við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Júlía Þorvaldsdóttir, sviðsstjóri Farþegaþjónustusviðs, með 
tölvupósti á netfangið julia@straeto.is. Umsóknir berist til Júlíu á sama netfang. 

Umsóknarfrestur er til 15.mars og öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Öryggis- og 
eftirlitsfulltrúi á Hlemmi 
ó  kast til starfa
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Um fjölbreytt verkefni er að ræða og þarf 
viðkomandi að hafa frumkvæði og getu til að 
starfa sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund. 

Hæfniskröfur:    
Mikil reynsla af bókhaldsstörfum.

ekki skilyrði.
Enskukunnátta og kunnátta í Excel.
Nákvæm og öguð vinnubrögð.
Kostur ef umsækjandi er viðurkenndur 
bókari.

Forsenda fyrir gæðum og faglegum 
vinnubrögðum er að starfsfólki líði vel bæði á 
vinnustað og utan hans. Við erum sveigjanleg 

starfsmanna vegna vinnu og frítíma.

Ernst & Young óskar 
eftir vönum bókara

Upplýsingar veitir Hildur Pálsdóttir, 
hildur.palsdottir@is.ey.com 
 
Umsóknarfrestur er til og með 
10. mars n.k.

Ernst & Young er alþjóðlegt 
endurskoðunar- og 
ráðgjafarfyrirtæki með um 175.000 
starfsmenn í 150 löndum
 
www.ey.is

Lausar eru til umsóknar tvær stöður við nýtt safn í eigu Reykjavíkurborgar.

Menningar- og ferðamálasvið                   

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

Safnið hefur umsjón með menningarminjum í Reykjavík og ber ábyrgð á söfnun, skráningu, rannsóknum og miðlun á fjöl- 
breyttum safnkosti;  munum, húsum, ljósmyndum, og minjum tengdum sjómennsku, siglingum, útgerð o.fl. sem eru einkennandi  
fyrir menningararf  borgarinnar og varpar ljósi á sögu hennar og menningu. Það ber jafnframt ábyrgð á skráningu fornleifa,  
húsa og mannvirkja, rannsóknum og eftirliti þeirra, og er ráðgjafi borgaryfirvalda um verndun menningarminja í Reykjavík  
og um önnur menningarsöguleg verkefni. 
 
Undir safnið munu heyra söfnin og sýningarstaðirnir Árbæjarsafn og Landnámssýningin Reykjavík 871+/-2, ásamt sérsöfnum og 
safnheildum, Ljósmyndasafn Reykjavíkur í Grófarhúsi, Sjóminjasafnið að Grandagarði 8 og Viðey. Safnið tilheyrir Menn- 
ingar- og ferðamálasviði Reykjavíkur. Ráðgert er að safnið taki til starfa 1. júní 2014.

Deildarstjóri rekstrar og þjónustu 
Starfsvið: 
• Þátttaka í vinnu við stofnun nýs borgarsafns. 
• Þátttaka í að innleiða breytingar á rekstri og starfsemi 
þeirra eininga sem undir sameinað safn heyra, með það 
að markmiði að efla fagmennsku, styrkja rekstur og auka 
sýnileika safnsins gagnvart borgarbúum og gestum.
• Ábyrgð á fjárreiðum, gerð fjárhagsáætlana,    
 árshlutauppgjöra, yfirlita og greiningum á fjárhagslegum  
 upplýsingum safnsins.
• Umsjón með daglegum rekstri og þjónustu allra eininga   
 safnsins.
• Umsjón með mannauðsmálum safnsins. 
Hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða tengdum greinum.
• Framhaldsmenntun á sviði rekstrar eða stjórnunar er  
 æskileg.
• Reynsla af rekstrar- og mannauðsstjórnun. 
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu.
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að tjá sig í  
 ræðu og riti. 
 

Verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála
Starfsvið:
• Leiðir vinnu við að móta kynningarstefnu fyrir hið nýja safn.
• Ábyrgð á gerð og framkvæmd kynningaráætlana   
 fyrir allar einingar safnsins þ.m.t. kynningu á þjónustu,   
 sýningum, viðburðum og annarri starfsemi.
• Ábyrgð á gerð alls kynningarefnis fyrir fjölmiðla,  
 samstarfsaðila og almenning.  
• Ábyrgð á markaðssetningu á safninu fyrir ferðaþjónustu-  
 aðila, erlenda fjölmiðla og gesti. 
• Ábyrgð á heimasíðu og samfélagsmiðlum safnsins.
 
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði markaðsmála.  
 Framhaldsmenntun æskileg.
• Umtalsverð reynsla af markaðssetningu. 
• Menntun og reynsla af störfum á sviði menningarmála er   
 æskileg.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi. 
• Færni og geta til að vinna undir álagi og sinna mörgum   
 viðfangsefnum.
• Færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki.  
• Gott vald á upplýsingatækni og -miðlun.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og mikil hæfni til að tjá   
 sig í ræðu og riti.
 

Launakjör eru skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Upplýsingar um störfin gefur Guðbrandur Benediktsson, 
gudbrandur.benediktsson@reykjavik.is. 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar  www.reykjavik.is/storf.
 

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnám á skurð-
lækningasviði Landspítala. Starfshlutfall er 100% og 
veitast störfin til tveggja ára eða samkvæmt samkomulagi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. september 
2014, eða samkvæmt samkomulagi. Starfsnámið nýtist til 
framhaldsnáms í sérgreinum skurðlækninga.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu-og göngudeildum

skurðlækningasviðs auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í teymisvinnu
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Færni í mannlegum samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» 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 17. mars 2014.
» Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir, netfang

gudjonbi@landspitali.is , sími 824 5534 og Bryndís
Baldvinsdóttir, læknir, netfang bryndbal@landspitali.is,
sími 825 5073.

» Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ 
Læknar

Málmtækni er traust og rótgróið fyrirtæki og vinnur 
á sviði innflutnings og efnissölu á málmum og plast-
efnum. Hjá fyrirtækinu starfa 12 manns 

Um ræðir er afgreiðslu- lagerstarf og útkeyrslu á 
vörubíl.

Vinnutími er frá 8-17.00 mánudaga til fimmtudaga og 
8-16.00 föstudaga. 

Skilyrði er að umsækjandi sé með lyftarapróf og væri 
meirapróf kostur, umsækjandi þarf að geta talað og 
lesið Íslensku og vera reyklaus. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Höskuldur Örn Arnarson í síma 
580-4519. Einnig er hægt að senda 
umsóknir með tölvupósti á 
hoskuldur@mt.is

Málmtækni HF óskar eftir vinnusömum
og traustum aðilum í fullt starf. 

Málmtækni er traust og rótgróið fyrir tæki og vinnur
á sviði innflutnings og efnissölu á málmum og  
plastefnum.Hjá fyrir tækinu starfa 12 manns
 
Um ræðir er afgreiðslu- lagerstarf og útkeyrslu á
vörubíl.
 
Vinnutími er frá 8-17.00 mánudaga til f immtudaga og
8-16.00 föstudaga.
 
Skilyrði er að umsækjandi sé með ly f tarapróf og væri
meirapróf kostur, umsækjandi þarf að geta talað og
lesið Íslensku og vera reyklaus.
 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Höskuldur Örn Arnarson í síma
580-4519. Einnig er hægt að senda
umsóknir með tölvupósti á
hoskuldur@mt.is

Starf í framleiðsludeild
Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.
Hæfniskröfur: Góð skrif- / málfærni í íslensku og/eða 
ensku, samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð, 
sveigjanleiki og reglusemi.
Menntunarkröfur: Kostur er að umsækjandi hafi 
stúdentspróf, iðnpróf eða sambærilegt.
 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
arnthor@isteka.com.
Umsóknarfrestur er til 9. mars 2014.

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) og 
mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP vottuð og 
framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, 
m.a. af FDA í USA. 
Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.



Starfsmaður óskast!
Kynningar í verslun - Hlutastarf 

Við leitum að sjálfsöruggum og glaðlyndum 
einstakling til að sjá um kynningar á vörum í verslun 
Kosts. Snyrtimennska, metnaður, rík þjónustulund 

og reynsla af matargerð eru allt góðir kostir.

Umsóknir með ferilskrá og mynd sendist á 
netfangið atvinna@kostur.is.

Dalvegur 10-14 | 201 Kópavogur
Sími: 560-2500 | kostur@kostur.is | www.kostur.is

Afgreiðslu- og sölumaður  
óskast sem fyrst

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is 

Glóey ehf er gamalgróið fyrirtæki með 
fjölbreytt úrval raflagnaefna, ljósa og íhluta.  
Við leitum að hressum og glaðlyndum 
starfsmanni í verslun við almenn afgreiðslu-
störf, aðstoð við birgðahald og önnur 
tilfallandi störf.

•  Hæfniskröfur:

•  Rík þjónustulund og snyrtimennska

•  Reynsla af sölustörfum æskileg

•  Tölvukunnátta

•  Íslensku kunnátta skilyrði

•  Reyklaus vinnustaður.

Umsókn og ferilskrá sendist á gloey@gloey.is. 
Nánari upplýsingar eru hjá Baldri s; 696 5600

 
bjartara

NAUTHÓLL ÓSKAR EFTIR AÐ 
RÁÐA Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:
Aðstoðarveitingastjóri
100% framtíðarstarf
Aldurstakmark er 25 ára 
og reynsla af veitingamennsku skilyrði

Þjónar - sumarstarf og framtíðarstarf
Fullt starf og hlutstörf í boði
Aldurstakmark er 18 ára
og reynsla af þjónustustörfum kostur

Allir umsækjendur þurfa að búa yfir 
skipulagshæfni, vera duglegir og glaðlyndir 
einstaklingar. 

Áhugasamir vinsamlega senda inn umsókn
og ferilskrá á gudridur@nautholl.is fyrir 
7.mars nk. Öllum umsóknum verður svarað
og farið með sem trúnaðarmál.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Álftanesskóli
 • kennsluráðgjafi í tölvu- 
  og upplýsingatækni
 
Skammtímavistunin að Móaflöt
 • þroskaþjálfi
 
Heilsuleikskólinn Holtakot
 • deildarstjóri
 • matráður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Matráður á leikskólann Baug

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð fyrir fatlaða

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  á www.kopavogur.is

•     Deildarstjóri lögfræðideildar
•     Lögfræðingur
•     Forritari NorType

Nánari upplýsingar um störfin 
er að finna á vef Samgöngustofu
www.samgongustofa.is

SPENNANDI 
STÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU

óska eftir að ráða bílstjóra  
með meirapróf til starfa.

Um 100% starf er að ræða og þarf  
viðkomandi að geta hafið störf fljótlega.

Umsókn skal send fyrir 8.mars  
á netfangið aron@taeki.is 

 
Öllum umsóknum verður svarað

Viðkomandi þarf  að hafa meirapróf,vinnuvélarét tindi, 
getað bjargað sér í smáviðgerðum og hafa ríka  

þjónustulund, vera 25 ára eða eldri, hreint  
sakavot torð, reglusamur og stundvís skilyrði.

Lýsi hf. leitar að starfs-
fólki í framleiðsludeild

www.lysi.is

Vélgæsla í verksmiðju
Unnið er á 8 tíma vöktum í 3ja manna vaktateymi. 
Starfið er fjölbreytt og krefst áhuga stafsmanns til  
að tileinka sér nýja þekkingu. 

Starfssvið:
• Stýring og eftirlit með framleiðslubúnaði
• Eftirlit með framleiðsluafurðum
• Gæðaskráningar
• Þrif á tækjum og húsnæði

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og sveigjanleiki

Lýsi hf. er ört vaxandi fyrirtæki sem býður uppá 
jákvætt og skemmtilegt starfsumhverfi. Fyrirtækið 
framleiðir heilsuvörur úr sjávarafurðum og flytur til yfir 
70 landa. Starfsemin byggir á samhentu og jákvæðu 
starfsfólki sem hefur gæði og þjónustu að leiðarljósi. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimsíðu 
Lýsis hf.  www.lysi.is/starfsumsokn  eða senda inn 
umsókn með tölvupósti á starf@lysi.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2014.

Starf í pökkunardeild
Um er að ræða starf í dagvinnu við pökkun á neytenda-
vörum. Átta starfsmenn vinna í pökkunardeild þar sem 
keyrðar eru þrjár pökkunarsamstæður, flöskuáfylling 
fyrir fljótandi lýsi, dósaáfylling og álþynnupökkun fyrir 
hylki og töflur.

Starfssvið:
• Stilling og uppsetning á tækjasamstæðum.
• Dagleg keyrsla og eftirlit með framleiðslu.
• Þrif á tækjum og húsnæði.

Hæfniskröfur:
• Reynsla sem nýtist í starfi er kostur
• Góður skilningur á vélum og tækjum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.



| ATVINNA | 

Emmessís ehf. leitar að sölumanni með  
meirapróf í sölu og dreifingu yfir  
sumartímann á Akureyri.
 
Við leitum að öflugum jákvæðum  
einstaklingi með góða þjónustulund.
 
 
Umsóknum skal skilað í tölvupósti á  
netfangið elin@emmessis.is fyrir 15.03.2014

Yfirvélstjóri 
á frystitogara

Reyktal þjónusta ehf. leitar að y firvélstjóra á  
frystitogara til starfa erlendis. Leitað er að vélstjóra 
með full alþjóðleg rét tindi (STCWIII/2) og reynsku 
af y firvélstjórn á frystitogara. Góð enskukunnát ta 
nauðsynleg. Um er að ræða langtímastarf.  
Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir með  
upplýsingum um menntun og fyrri störf, meðtölvupósti 
t il: hjalmar@reyktal.is .
 
Nánari upplýsingar veita  
Hjálmar Vilhjálmsson og Ólafur Óskarsson  
í síma 588-7666. 

Reyktal þjónusta ehf. umboðsaðili erlendra útgerða sem tengjast  
Eistrasaltsríkjunum og Danmörku. Fyrirtækið var stofnað árið 2001. 

Kerfisfræðingur / Forritari

Prógramm ehf leitar að starfsmanni í fullt starf.  
Ef þú er t áhugasamur og ábyrgur forritari og þyrstir  
í f jölbreyt t verkefni þá át tu erindi við okkur.
Við erum ör t vaxandi fyrir tæki, f járhagslega sterkt  
og bjóðum fína vinnuaðstöðu á besta stað í Reykjavík.
 
Helstu verkefni:
  .net , c# forritun, vefþjónustur ( xml/soap/xsl)
  nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarkerfa 
 ( Windows / Delphi )
  oracle forritun (plsql) og sql
 
Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sér t kominn  
langleiðina með ) tölvunar- og eða kerfisfræðina  
frá Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands eða  
frá sambærilegum skólum. Reynsla úr hugbúnaðar- 
geiranum er kostur og meðmæli eru æskileg.  
Vinsamlegast greindu stut tlega frá þeim  verkefnum  
á hugbúnaðarsviði sem þú hefur unnið við og á  
hvaða hát t þú komst að þeim.
 
Ef þú hefur áhuga, mát tu gjarnan senda umsókn 
 á vinna@programm.is

Garðyrkjufræðingur í G ð kj f ði í
þjónustustöð Mosfellsbæjar

Laust er til umsóknar starf garðyrkjufræðings
í þjónustustöð Mosfellsbæjar.Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni
Garðyrkjufræðingur skipuleggur sumarstarf starfsfólks 
þjónustustöðvar í samvinnu við yfirverkstjóra 
garðyrkjustjóra þjónustustöðvar, heldur utan um 
tímaskráningu starfsfólks og sér um dagleg samskipti við 
flokkstjóra þjónustustöðvar. Sér um að útdeila verk
efnum til flokkstjóra og fylgir þeim eftir. Að öðru leyti sinnir 
garðyrkjufræðingur almennum störfum  þjónustustöðvar 
s,s trjáklippingum,snjómokstri og öðrum störfum eftir 
þörfum.

Garðyrkjufræðingur tilheyrir Umhverfissviði.

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Fagmenntaður garðyrkjufræðingur.
• Almenn ökuréttindi auk vinnuvélaréttinda skilyrði. 
• Reynsla af stjórnun vinnuflokka er æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Samviskusemi og góðir samskiptahæfileikar
• Meirapróf kostur.

Umsóknarfrestur er til 15.mars 2014.
Upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Sigvaldason, 
forstöðumaður þjónustustöðvar í síma 566 8450.
Umsóknir sem greina frá reynslu, menntun og fyrri störfum 
ásamt rökstuðningi um hæfni í starfið skulu sendar í 
tölvupósti á netfangið ths@mos.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Mosfellsbæjar.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Hæfniskröfur
• Sveinsréttindi í bifvéla-

virkjun eða reynsla af 
viðgerðum

• Þekking á rafmagns-
viðgerðum er kostur

• Góð tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta

Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Rík þjónustulund og

hæfni í mannlegum
samskiptum

• Geta til að vinna undir álagi

• Stundvísi, heiðarleiki
og reglusemi

• Enskukunnátta
• Hreint sakavottorð

Reykjavik Excursions – Kynnisferðir er rótgróið en framsækið fyrirtæki í íslenskri ferða-
þjónustu. Það var stofnað árið 1968 og hefur síðan verið í fararbroddi þeirra sem
skipuleggja ferðir fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn. Hjá Reykjavik Excursions – 
Kynnisferðum starfar samhentur hópur fólks sem leggur metnað sinn í að nýta þekkingu 
sína og reynslu í þágu viðskiptavina. Fjöldi starfsmanna er um 150-250 eftir árstíðum.

Reykjavik Excursions― Kynnisferðir

Kynnisferðir óska eftir að ráða bílstjóra til starfa sumarið 2014. 
Við leitum að öflugum einstaklingum til að sinna akstri hópferða-
bíla og þjónustu við farþega.

Bílstjórar
Kynnisferðir óska eftir að ráða bifvélavirkja eða vanan 
viðgerðarmann til starfa á verkstæði fyrirtækisins sem 
starfrækt er að Vesturvör 34.

Bifvélavirki

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2014. Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að umsóknarfrestur rennur út.

BSÍ Bus Terminal
101 Reykjavík

 580 5400
main@re.is 
www.re.is

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Heilsugæslulæknir við  
Heilsugæsluna í Grafarvogi

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar starf heilsugæslulæknis við  
Heilsugæsluna í Grafarvogi frá 1. júní 2014 eða eftir  
nánara samkomulagi.  

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

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

Frekari upplýsingar um starfið 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags. Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.
 
 Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar 
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um  
læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. 
Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum  
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar 
svæðisins við ráðningu í starfið.  

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar 
(www.heilsugaeslan.is) undir „laus störf“ eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).
 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 17.03.2014

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbrandur E. Þorkelsson, yfirlæknir Heilsugæslunnar  
í Grafarvogi – gudbrandur.e.thorkelsson@heilsugaeslan.is – 
Simi: 585-7600
 
HH Grafarvogi lækningar
Spönginni 35
112 Reykjavík

1. mars 2014  LAUGARDAGUR14



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Markaðsstjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Reykjavík 201402/099
Verslunarstjóri Vínbúðin Vopnafjörður 201402/098
Gæðastjóri Matvælastofnun Íslands Reykjavík 201402/097
Þingvörður Alþingi, skrifstofa Reykjavík 201402/096
Fangavörður Fangelsismálastofnun ríkisins Eyrarbakki 201402/095
Nýdoktorar Háskóli Íslands, Raunvís.stofnun Reykjavík 201402/094
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/093
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/092
Doktorsnemi Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201402/091
Doktorsnemi Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201402/090
Sumarstarfsmenn Háskóli Íslands Laugarvatn 201402/089
Lektor í viðskiptafræði Háskóli Íslands, viðskiptafr.deild Reykjavík 201402/088
Sérfræðingur á tekjusviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201402/087
Yfirgeislafræðingur 70-100% starf Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/086
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/085
Forritari NorType Samgöngustofa Reykjavík 201402/084
Lögfræðingur Samgöngustofa Reykjavík 201402/083
Deildarstjóri lögfræðideildar Samgöngustofa Reykjavík 201402/082
Kerfisstjóri Einkaleyfastofa Reykjavík 201402/081
Fyrirtækjaeftirlitsmaður Vinnueftirlitið Egilsstaðir 201402/080
Læknar í starfsnám Landspítali, skurðlækningasvið Reykjavík 201402/079
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201402/078
Embætti héraðsdómara Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201402/077
Skrifstofustjóri/læknaritari Landspítali, hjartalækningar Reykjavík 201402/076
Starfsmenn við aðhlynningu Vífilsstaðir, hjúkrunardeild Garðabær 201402/075
Deildarlæknir Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201402/074
Umsjón með líni Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201402/073
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201402/072
Forstöðulæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201401/048
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201402/071
Sérfræðingur í upplýsingatækni Veðurstofa Íslands Reykjavík 201402/070

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða skipulags- og 
byggingarfulltrúa til starfa.  Um er að ræða fjölbreytt 
og áhugavert starf í vaxandi bæjarfélagi. Leitað er að 
öflugum einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í 
starfi.  

HELSTU VERKEFNI:

Yfirferð og frágangur gagna vegna umsókna um 
byggingarleyfi, yfirferð og gerð skipulagsuppdrátta 
og  önnur verkefni sem viðkomandi er falið af 
framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs eða 
sem falla undir verksvið skipulags-og byggingarfulltrúa. 
Meðal framtíðarverkefna er verkefnastjórn á skipulagi 
og uppbyggingu Sementsreitsins.

HÆFNISKRÖFUR

Háskólamenntun sem uppfyllir skilyrði 7. gr. skipulags-
laga nr.123/2010 þ.e. arkitekt, byggingarfræðingur, 
landslagsarkitekt, tæknifræðingur, verkfræðingur eða 
skipulagsfræðingur og með lögggildingu sem hönnuður 
í samræmi við 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. 

Ennfremur þarf viðkomandi að hafa:

Þekkingu og reynslu af skipulags-og byggingarmálum, 
þ.m.t. skipulagsgerð og lagaumhverfi, frumkvæði, 
skipulagshæfni og góða samskiptahæfileika.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari 
upplýsingar um starfið veitir Sigurður Páll Harðarson 
framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs 
Akraneskaupstaðar í síma 849-4300 eða á netfangið 
sigurdur.pall.hardarson@akranes.is. Umsóknarfrestur 
er til 17. mars næstkomandi. Sækja skal um starfið á 
heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 

SKIPULAGS- OG 
BYGGINGARFULLTRÚI

Áhugaverð störf 
laus til umsóknar  

Hjá Sveitarfélaginu  Hornafirði 
eru eftirfarandi störf laus til umsóknar

• Staða sálfræðings Sveitarfélagsins Hornafjarðar
• Staða skólastjóra til afleysingar Grunnskóla Hornafjarðar í 2 ár 
• Staða sérkennara/þroskaþjálfa við Grunnskóla Hornafjarðar 
• Stöður starfsmanna við heimaþjónustudeild sveitarfélagsins
• Staða ljósmóður við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
• Staða almenns grunnskólakennara við Grunnskóla Hornafj.
• Stöður leikskólakennara við leikskóla sveitarfélagsins
• Staða myndmenntakennara til afleysingar Grunnskóla Hornafj. 
• Staða tónlistarkennara og aðstoðarskólastjóra 
 Tónskóla A-Skaft.
• Staða hjúkrunarfræðings á hjúkrunardeild HSSA til afleysinga
 
Upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is/atvinna  og í síma 4708000. 
 
Sveitarfélagið Hornafjörður er 2200 manna samfélag þar sem sjávarútvegur, nýsköpun og ferðaþjónusta 
blómstrar. Á Höfn búa rúmlega 1700 manns,  þar er 300 nemenda grunnskóli, tveir leikskólar, tónlistarskóli 
og framhaldskóli. Þar er einnig Þekkingarsetrið Nýheimar þar sem fjölmargar stofnanir starfa með 
áherslu á menningu, menntun, nýsköpun og rannsóknir. Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný 
almenningssundlaug, íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er til 
Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is
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5Menntun og reynsla

• Háskólamenntun á sviði tæknifræði 
• Góð þekking á IP er skilyrði
• Þekking á fjarskiptaumhverfi er kostur
• Þekking á etherneti, ljósleiðaratækni 

og örbylgjukerfum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku er nauðsynlegt
 
Persónulegir eiginleikar
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni til að tileinka sér nýja þekkingu
• Hæfni til að miðla tækniupplýsingum
• Samskiptalipurð og hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi

Vertu í fremstu röð
í fjarskiptum

Sérfræðingur í rekstri flutningsnets

Umsóknir óskast fylltar út á www.mila.is
undir starfsumsókn.

Umsóknarfrestur er til og með
10. mars næstkomandi.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta 
fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta- 
og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu 
og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við 
umheiminn. Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Míla leitar að sérfræðingi til starfa við rekstur flutningsnets 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun starfa í hópi frábærra tækni-
manna sem sér um rekstur grunnfjarskipta á Íslandi. Um er að 
ræða fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf í dagvinnu ásamt 
bakvöktum.

Starfið felur í sér rekstur á búnaði í stofnkerfi Mílu um land allt, 
gangsetningu og prófanir á nýjum búnaði, breytingar á kerfum, 
gæðamælingar, bilanagreiningar og viðgerðir.

Vegna aukinna verkefna leitar Míla að sérfræðingi
í rekstri flutningsnets.

Míla ehf.  •  Suðurlandsbraut 30  •  Sími 585 6000  •  www.mila.is 

Lífæð samskipta
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ÚTBOÐ
ÞINGVELLIR 

HAKIÐ - BÍLASTÆÐI  
ÚTBOÐ NR. 15623 

Framkvæmdasýsla ríkisins f.h. Þjóðgarðsins Þingvellir 
óskar eftir tilboðum í gerð nýrra bílastæða og gönguleiða, 
við fræðslumiðstöð  Þjóðgarðsins við Hakið á Þingvöllum, 
sem tilheyrir Bláskógabyggð í Árnessýslu. Þá skal verktaki 
breikka á akstursleið og stækka stæði fyrir hópferðabíla 
við enda Haksvegar. Auk jarðvinnuframkvæmda og yfir-
borðsfrágangs við bílastæði og gönguleiðir þá skal færa  
til ristarhlið á Haksvegi og girðingu sem fyrir er á svæðinu 
og taka upp svarðlag á svæði sem fer undir bílastæði 
en það skal leggja út að nýju í fláafleyga og – til að loka 
ógrónu yfirborði í nágrenni þjónustumiðstöðvar. 
 
Á fyrirhuguðu bílastæði verða stæði fyrir 80 fólksbifreiðar 
auk akstursleiða og hellulagðra gönguleiða og tveggja 
hellulagðra bílastæða fyrir fatlaða.   
 
Helstu áætlaðar magntölur eru: 
 
  •  Girðingar             150           lm 
  •  Svarðlag   50 – 200   mm    1.800        m2 
  •  Sögun slitlag og hellur       700           lm 
  •  Uppgröftur           1.500        m3 
  •  Fyllingar úr námu            800          m3 
  •  Styrktarlag úr námu          2.000        m3 
  •  Jöfnunarlag undir malbik   4.500        m3 
  •   Malbik           3.600        m2 
  •  Frágangur fláa með og án svarðlags        2.500        m2 
  •  Fráveitulagnir              300          lm 
  •   Ídráttarrör ljósastrengja      700          lm  
 
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum,  
en þeir eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður á  
væntanlegum verkstað. 
 
Verkinu skal lokið í einu og öllu fyrir 14. júní 2014  
og malbikun bílastæðis fyrir 31.maí 2014. 
 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá  
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 4. mars n.k. Tilboðin verða opnuð hjá  
Ríkiskaupum 18. mars 2014 kl. 10:00 að viðstöddum  
þeim bjóðendum sem þess óska. 
 
 FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

Orkuver Svartsengi
Kaldavatnsveita

Stofnæð III, 2. áfangi
Útboð  F024201-001

HS Orka hf óskar ef tir t ilboðum lagningu annars 
áfanga kaldavatnsstofnæðar norðan orkuversins í 
Svar tsengi.

Verkið felst í að leggja ø500 mm kaldavatnsleiðslu 
frá núverandi ø500 PE lögn um 3 km norðan við 
orkuverið í Svar tsengi. Pípan er um 1,6 km að lengd 
og liggur í norður þar sem hún tengist við DN 500 og 
DN 400 ductile lagnir við dælustöðvar í Gjá.  
Á æðinni eru lof t- og vatnstæmingarbrunnar.  
Háspennustrengur og blástursrör fyrir ljósleiðara 
verða lögð í skurðinn með æðinni.  Einnig verða 
gerðar endurbætur á núverandi vegi með 
Njarðvíkuræð frá Svar tsengi að dælustöðvum í Gjá.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 
2014.

Útboðsgögn er unnt að nálgast á heimasíðu HS 
Orku, www.hsorka.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Orku hf., 
Brekkustíg 36, Reykjanesbæ, eigi síðar en þriðju-
daginn 25. mars 2014 kl. 10.00.

SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir 
eftir þátttakendum í forval fyrir lokað útboð:

Flutningur á úrgangi ásamt 
vélavinnu í móttökustöð SORPU.

Í framhaldi af forvali verður lokað útboð.
Helstu verkþættir eru eftirfarandi:
a) Flutningur á bögguðum úrgangi frá móttökustöð í  
 Gufunesi til urðunar í Álfsnesi
b) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum frá frá  
 móttökustöð til ýmissa aðila.
c) Móttaka og vélflokkun á úrgangi
d) Mokstur í forbrjót fyrir timbur, utan við hús
e) Mokstur undan bandi fyrir kurlaða tréflís
f) Mokstur í tætara fyrir heimilisúrgang og  
 blandaðan úrgang
g) Jafna til í sílóum fyrir böggunarvélar
h) Blöndun og mokstur á milli sílóbanda  
 við böggunarvélar
i) Mokstur á ónýtum böggum upp í sílóbönd
j) Færsla bagga frá böggunarvélum fyrir heimilisúr 
 gang og blandaðan úrgang og hleðsla í flutningabíla
k) Stöflun á böggum vegna óveðurstafa
l) Mokstur á pappa, pappír og plasti að færiböndum  
 og flutningsgólfum fyrir böggunarvélar
m) Færslur og skipti á gámum í og við stöð
n) Ámokstur litaðrar tréflísar á flutningavagna/gáma,  
 utan við hús
o) Vélavinna við þrif innan- og utanhúss
p) Vélavinna við hreinsun á sandsíum og mokstur á  
 flutningatæki, utan við hús
q) Snjómokstur á athafnasvæði verkkaupa í Gufunesi
r) Önnur tilfallandi vélavinna á opnunartíma  
 móttökustöðvarinnar

Helstu magntölur eru miðaðar við árið 2013 og eru 
eftirfarandi:
a) Móttekið magn af úrgangi 79.000 tonn á ári
b) Baggaður úrgangur fluttur til urðunar í Álfsnesi  
 59.000 tonn á ári
c) Flutningur á flokkuðum úrgangi í gámum
 1.600 tonn á ári 

Samningstíminn verður um 2 ár með möguleika á allt að 
árs framlengingu, frá og með 1. desember 2014.
SORPA vill stuðla að notkun umhverfisvænna orku-
gjafa. Því er gerð krafa um að krókbíll til flutninga  á 
gámum, nýti metan eða metan/olíu blöndu. Jafnframt 
verður það metið bjóðanda til tekna bjóði hann vélar 
sem nýta vistvæna orkugjafa.
Forval verður auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
Forvalsgögn fást afhent á bílavog SORPU, Gufunesi frá 
og með 4. mars 2014 gegn 10.000 króna óafturkræfu 
gjaldi. Opnun verður 8. apríl 2014, kl. 11:00 á skrifstofu 
SORPU bs Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

ÚTBOÐ

PÖKKUNARSTÖÐ TIL SÖLU
Til sölu er pökkunarstöð sem inniheldur tvær Ilapak  
pökkunarvélar (Vegatronic 2000 / 400 SP OF, stainless 
steel, Twin version with std hinged electrical cabinet),  
eina samvalsvog  (Yamato Dataweigh ADW-516MV  
Sigma F1 plus) og tvær  tékkvogir (Yamato CMG06LW 
series Checkweighe) ásamt fylgihlutum.   

Allt mjög lítið notuð tæki og í mjög góðu ástandi.  
Fyrirspurnir sendist á netfangið velbunadur@gmail.com 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Kaup á sorpbifreiðum fyrir 
   Reykjavíkurborg,  
EES útboð nr. 13174. 
• Sæbraut – hjólastígur.  
  Faxagata – Kringlumýrarbraut, 
útboð nr. 13178 

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

Nokkrar nýjar vandaðar þriggja herbergja íbúðir 95 m2 til 
leigu fyrir alla aldurshópa.

• Almenn leiga til allt að tveggja ára.
• Öryggisíbúðarleiga, ótímabundin.
 
Fallegir garðar. Verslunar- og þjónustu-miðstöðin við 
Spöngina í göngufæri. Golfvöllur Korpu, Egilshöllin, góðar 
göngu- og reiðhjólaleiðir í næsta nágrenni.
 
Innangengt í þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, sem 
tekin verður í gagnið í apríl 2014.

Leiguíbúðir—Opið hús
Fróðengi 1—11, Grafarvogi

Sunnudaginn 2. mars og mánudaginn 3. mars 
milli 14 og 16.

- Íbúðir til almennrar leigu fyrir einstaklinga og pör á öllum aldri -

Eir hjúkrunar– og öryggisíbúðir Hlíðarhúsum 7, 
112 Reykjavík. ( 522 5700, eir@eir.is

Aðalsafnaðar fundur  
Hjallasóknar í Kópavogi

Messa verður sunnudaginn 09.mars kl: 11.00.  
Sr.Halldór Reynisson þjónar.

Að lokinni messu verður aðalsafnaðarfundur  
í safnaðarsal kirkjunnar venjuleg

aðalfundarstörf,  
 

léttar veitingar verða í boði.

Einnig sumarstarf í boði.

1. mars 2014  LAUGARDAGUR16



Tillaga að aðalskipulagsbreytingu:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með breytingu á 
aðalskipulagi skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur 
undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni 
umhverfisskýrsla.
 
 •  Naustahverfi 3. áfangi - aðalskipulagsbreyting
Tillagan gerir ráð fyrir að legu Naustabrautar verði breytt til 
að sneiða hjá minjasvæði á Naustum. Íbúðasvæði 3.21.9 Íb er 
stækkað til norðurs á kostnað opins svæðis 3.21.8 O. Svæði 
3.21.10 Íb/S/V og 3.21.11 Íb eru stækkuð til samræmis. Stofnana 
svæði 3.21.4 S er minnkað og hluta svæðisins breytt í svæði fyrir 
verslun og þjónustu 3.21.19 V. Opið svæði til sérstakra nota  
3.21.8 O breytist til samræmis við breytingar á Naustabraut.
 
Tillaga að deiliskipulagi:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með deiliskipu-
lagstillögu skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan fellur 
undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og fylgir henni 
umhverfisskýrsla ásamt öðrum gögnum.
 
 •  Hagahverfi – deiliskipulag, Naustahverfi 3. áfangi
Deiliskipulagstillagan tekur til reita 11, 13, og 16 í rammaskipulagi 
frá 2000. Í samræmi við megindrætti rammaskipulagsins er stefnt 
að tiltölulega þéttri byggð í Hagahverfi. Gert er ráð fyrir  
552 íbúðum í hverfinu og verður þéttleiki byggðar því um  
29,2 íb/ha. 450 íbúðir verða í fjölbýlishúsum og 102 í sér-
býlishúsum. Miðað við skipulagstillöguna eru sérbýlishús  
(einbýlishús og raðhús) 19% af íbúðafjöldanum en nýta um 48% 
af flatarmáli íbúðarbyggðarinnar. Aðalskipulagsbreyting er 
auglýst samhliða tillögu þessari auk deiliskipulagsbreytingar á 
reit 28 þar sem skipulagsmörk verða samræmd og brú á Nausta-
braut felld út. 

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu:
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar auglýsir hér með breytingu á 
deiliskipulagi skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
  
 •  Naustahverfi, reitur 28 og Naustagata - 
    deiliskipulagsbreyting
Viðfangsefni deiliskipulagsbreytingarinnar er að legu Nausta-
brautar er breytt til að sneiða hjá minjasvæði á Naustum.  
Skipulagsbreyting þessi er gerð samhliða breytingu á aðalskipu-
lagi Akureyrar vegna breyttrar legu tengibrautarinnar þar sem 
lagt er mat á áhrif breyttrar legu á umhverfið.

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum og umhverfisskýrslum 
munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarkaupstaðar, 
Geislagötu 9, 1. hæð og hjá Skipulagsstofnun frá 1. mars til  
13. apríl 2014, svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér tillög- 
urnar 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 13. 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 tillögurnar innan þessa frests 
telst vera þeim samþykkur.

 1. mars 2014 
Pétur Bolli Jóhannesson

 Skipulagsstjóri Akureyrarkaupstaðar

Akureyri, Hagahverfi - 
auglýsing um skipulag 

Þrotabú Marmetis ehf. í Sandgerði
Fasteign, vélar og tæki ofangreinds þrotabús eru til  
sölu.  Um er að ræða 2.366 fm. fiskverkunarhús,  
byggt 2013 auk nýs eða nýlegs véla- og tækjakosts.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áhugasamir hafi samband við  
Magnús Guðlaugsson hrl. (magnus@logmal.is)  
eða Elvar Örn Unnsteinsson hrl. (elvar@logmal.is)

Verkið felur í sér jarðvegskipti, endurlögn götulagna og mal-
bikun gatnanna Brattahlíð og Þverhlíð, sem eru gamlar ma-
largötur. Einnig skal jarðvegsskipta að hluta til og malbika 
göngustíga í vesturhluta bæjarins og endurgera göngustíg 
yfir Hverasvæðið í miðju bæjarins 
Verktaki skal jarðvegsskipta, endurleggja lagnir, steypa 
kantsteina og hæðarsetja og malbika akbrautir gangstéttar 
og göngustíga.  Helluleggja á gangbrautir, framlengingu á 
núverandi gangstétt við Hverahlíð og plan við hver vestan 
við Þverhlíð.

Verktaki skal gera lagnaskurði fyrir lagnir Rarik, OR og Mílu.

 
Helstu magntölur eru:
   -  Gröftur  3.601 m3
   -  Neðra burðarlag 3.184 m3 
   -   Frárennslislagnir 704 m
   -   Vatnslagnir  407 m
   -   Fleygun    400 m3
   -  Malbikun  3.417 m2
   -  Hellulögn  87 m2
   -  Snjóbræðslulagnir 623 m 
   -  Kantsteinar  726 m
   -   Girðingar  122 m 
 
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
mánudeginum 3. mars 2014.  Þeir sem hyggjast gera tilboð  
í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu  
Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á netfangið 
utbod@granni.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og 
netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar  
Sunnumörk 2, 810 Hveragerði fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 

18. mars 2014, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

Skipulags- og byggingarfulltrúinn í Hveragerði

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2014

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga-
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf,  m.a. á sviði menn-
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en miðvikudags 26. mars.  
og koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til af-
greiðslu. Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem 
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is  

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s:411 4500. Stjórn sjóðsins mun 
afgreiða umsóknir í apríl nk.

Reykjavík, 28.feb.  2014
Borgarritari

Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bílgreinum í maí-júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí-júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. 
Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í hársnyrtiiðn í september. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
Í ljósmyndun í september – október. 
Umsóknarfrestur til 1. júlí.
 
Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.
 
Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða 
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2014.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

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

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.
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Eggert Ólafsson löggiltur fasteignasali 893 1819

Fallegt og vel skipu-
lagt 130,5 fm. par-
hús. Tvær hæð ir og 
stað steypt. Aug lýst 
verð miðast við frá-
g engið hús að utan 
með grófjafn aðri lóð 
og fokhelt að innan. 
Búið að ein angra út-
veggi og loft. Hitalögn 
frágengin í gólfi niðri. 
Gott útsýni.

Verð frá kr. 34.900.000

Allar nánari upplýsingar veitir:
Eggert Ólafsson, lögg. fasteignasali, 
sími 893 1819 eða 
eggert@fasteignasalan.is

Opið hús sunnudag 2. mars kl. 14:00-14:30
Sogavegur 162 parhús – 108 Reykjavík

NÝTT PARHÚS * AFHENT FOKHELT EÐA FULLBÚIÐ

FRÍTT VERÐMAT 
FYRIR SÖLU

 893 1819

Opið
hús



Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Til leigu verslunar- eða þjónustuhúsnæði  miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu!

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

Til leigu 60 - 700 fm verslunar- 
eða þjónustuhúsnæði hentar vel 
fyrir verslanir, veitingastarfsemi, 
hárgreiðslustofur og fleira. Einnig 150- 
1.500 fm húsnæði með allt að 4 metra 
lofthæð sem hentar undir léttan iðnað, 
lagerrými, heildsölur, verslanir o.fl 
greið aðkoma að húsnæðinu, frábært 
auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri. 

Allar nánari upplýsingar 
veitir Sverrir í síma: 661-7000

Nýbýlavegi 8
(gamla Toyota húsinu)

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Mjög gott parhús á 2.hæðum á frábærum stað með miklu útsýni yfir Elliðavatn. 5 svefnherbergi, 
2-3 stofur, 2 baðherbergi, eldhús og þvottahús. Bílskúr er 26 fm. Eignin er tilbúin til innréttinga 
að innan og fullbúin að utan. Lóð fullfrágengin og bílaplan hellulagt!.

Falleg 2ja herbergja íbúð í Næfurási 17 í Reykjavík. Íbúðin er á jarðhæð með sér garði í suður 
og stórfenglegu útsýni yfir Rauðavatn og Bláfjöll.

HÁLSAÞING 1 , Kópavogur NÆFURÁS 17  - ReykjavíkVerð: 55.900.00 Verð: 23.500.000
Ólafur Sævarsson
Sölufulltrúi
olafur@domusnova.is  
Sími: 820 0303

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Um er að ræða 109,5 m² bjarta og vel skipulagða íbúð með þremur svefnherbergjum á 
eftirsóttum stað í Lindarhverfi. Stutt er í alla þjónustu og má þar nefna skóla, leikskóla, 
verslanir og heilsugæslu.

FÍFULIND 2  - Kópavogur Verð: 31.900.000
Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Sölufulltrúi
harpa@domusnova.is  
Sími: 772 5583

Stærð: 109,5 fm
Herbergi: 4
Byggingarár: 1995
Fasteignamat: 25.100.000

Stærð: 253,9 fm
Herbergi: 7
Byggingarár: 2009
Fasteignamat: 22.120.000

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Arna og Domusnova kynna í einkasölu hlýlegan 54.6 fm heilsársbústað á rólegum og fallegum 
stað í Skyggnisskógi á landi Úthlíðar, Biskupstungum. Aðeins 100 km frá höfuðborgarsvæðinu. 
Á svæðinu er 9 holu golfvöllur, sundlaug og ýmis önnur.

HELLISGATA 3  - Skyggnisskógi, Úthlíð Verð: 12.500.000
Arna Rut Þorleifsdóttir
Sölufulltrúi
arna@domusnova.is 
Sími: 692 5515

Stærð: 53,6 fm
Herbergi: 3
Byggingarár: 1988
Fasteignamat: 11.120.000

Stærð: 75,3 fm
Herbergi: 2
Byggingarár: 1983
Fasteignamat: 16.950.000

Harpa Mjöll Grétarsdóttir
Sölufulltrúi
harpa@domusnova.is  
Sími: 772 5583

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Einstök eign við Bernhöftstorfuna í hjarta Reykjavíkur. Þetta er eign fyrir vandláta. Um er að 
ræða efri hæð og ris í reisulegu timburhúsi. Húsið á sér merkilega sögu en það var byggt árið 
1856 af Einari Jónssyni og er því með elstu íbúðarhúsum í Reykjavík.

SKÓLASTRÆTI 5  - Reykjavík Verð: 57.000.000

Stærð: 151,7 fm
Herbergi: 5
Byggingarár: 1856
Fasteignamat: 29.800.000

Víðir Kristjánsson 
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is 
Sími: 854 2226

Grétar Sverrir Óskar Harpa Ólafur Víðir Arna Snjólaug Helgi Aron

Grétar Hannesson
Hdl., Löggiltur  
fasteignasali.

Falleg og snyrtileg íbúð í kjallara að Þórsgötu. Sérinngangur er í íbúðina og góður afgirtur 
garður. Í sameign er rúmgott þvottahús sem ekki er í uppgefnum fermetrafjölda. Skemmtileg 
eign á frábærum stað sem hentar einstaklega vel til útleigu.

ÞÓRSGATA 18  - Reykjavík Verð: 17.900.000

Stærð: 49,1 fm
Herbergi: 1
Byggingarár: 1982
Fasteignamat: 14.900.000

Víðir Kristjánsson 
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is 
Sími: 854 2226
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Lækkað verð!

Vantar fyrir ákveðinn kaupanda 2, 3 og 4ja herbergja íbúðir á svæði 101, 105 og 107.



Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg 
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

VOGALAND 12 - 108. RVK

-Mikið endurnýjað hús, frábær staðsettning á skjólsælum og góðum stað
-5 góð herbergi 2 stofur, fallegur arinn í stofu.
-24 fm. bílskúr, 16 fm sólskáli.
-Getur verið laus við kaupsamning.
V. 59,2 millj.

MELHÆÐ - 220 GBÆ
Veglegt og fallegt 467,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
85,0 fermetra bílskúr.
6 svefnherbergi eru í húsinu og rúmgóðar stofur.

V. 109 millj.

VESTURBERG 6 – 111 RVK
-Mikið endurnýjuð 100 fm 4ra herb íbúð.
-Nýtt baðherbergi, nýtt eldhús.
-Mikið endurnýjað að utan.
-Ekkert áhvílandi.
V. 27,9- millj.

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

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
-  Tvær íbúðir sem eru 138,6 og 139,9 fm.

V. 47,9 millj.

AUSTURKÓR - 203 KÓP
- Ný 114 fm 4ra herb. íbúð
- Afhendist fullbúinað öllu leiti
- Innréttingar frá AXIS
- Suður svalir, glæsilegt útsýni

V. 35.9.- 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.

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR
EFTIR 

AÐEINS 1 HÚS EFTIR6 SELD 

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3. MARS FRÁ 17.30 – 18.00

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUN. 2 MARS. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MARS KL 17:00 - 17:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Auðarstræti 17 – 105 RVK

- Rishæð  er skráðir 22,9 fm. en gólfflötur ris er ca. 56,4 fm.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.

V. 49,9 millj.
Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Lynghólar 12-16   -  210 GARÐABÆR
-  Um er að ræða vel skipulögn 205,5 fm. Raðhús í fallegu um skipulögð hverfi í Garðabæ.  
-  Afhendist fullbúið og málað að utan en fokhelt að innan eða tilbúið til innréttingar 
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Sjón er sögu ríkari.
-  V.  42 millj.

Fokhelt að innan, fullbúið að utan.
-  V.  49.8 millj. Tilbúið til innréttingar.



100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!þ g

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍrrrrrrrrrrriiiiiiiiiissssssssssss HHHHHHHHHHaaaaaaaaaaaalllllllllllllll
LöLöLLöLöLöLöLöLöööLöLöLöggggggggggggggggggg ilililliliililltutuutututututututt r rrr rrr r FaFFaFaFaFaFaFaFaFaF stststststststtsts eieieieieieieieeeee gngngngngngngng asaasassasasasaasa alalalalalalalaliiiiiii

SSíSííSíSSíSííSííííS mmimimmimimimimimmmmm : : :::: 5151515151515515555 2 2 22222 4949494994949494949494 000000000000000

eeeeeeeeeddddddddddddddiiiiiiikkkkkkkttttttttBBBBBBBeeeeeeennnnnn
fffffsssssssssssssssssssssssoooooooooooonnnnnnnnnÓÓÓÓÓÓÓÓlllllaaaaaaaffffff

DREKAVELLIR 40

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!

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2. MARS 
FRÁ KL 17:00 TIL 18:00 

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 2 MARS FRÁ KL 17:00 TIL 18:00 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.

Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788

• Vandaðar innréttingar og gólfefni. 

• Ekkert til sparað. 

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

• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinnsson

• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

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

661 7788
HHHHHHHHHeeiiilllllliiiiiiiinnnnnnnnddddddddddiiiiiiiii   - DDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuggggggggggggggggnnnnaaaaaaaaððððððððððuuuuuuuuuuuuurrrrrrr --   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnngggggggggguuuuurrrrrrrrrrrr  

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri

Sími 770 0309

Íris Hall 
Löggiltur fasteignasali

Sími 770 0309

Hannes Steindórsson
Sölustjóri
Sími 699 5008

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími  699 5008

Ástún 6, 200 Kópavogur.  
14 íbúða hús -   Lúxus 3ja herbergja íbúðir stærðir frá 79,8 fm. - 97,8 fm.  
Allar íbúðir með stæði í bílageymslu.  Afar vandaðar innréttingar, granít í 
borðplötum í eldhúsi og sólbekkjum.  Dyrasími með myndavél. 
Verð frá 29,9 millj. - 37,9 millj.   Afhending sumar 2014





Þóra
Lögg. Fasteignasali

777 2882
thora@remax.is

Úlfarsbraut 98
Glæsilegar íbúðir í Úlfarsárdalnum

Úlfars
braut 
98

RE/MAX Senter kynnir glæsilegar íbúðir í nýju klasahúsi á útsýnis-
staðí Úlfarsárdalnum. Um er að ræða vandað, 6 íbúða hús  með stæði 
í bílageymslu með sér innkeyrsluhurð fyrir hverja íbúð. Húsið stendur 
neðst og vestast í hverfinu með einstöku útsýni til Reykjavíkur og yfir 
í Grafarholtið. Fyrir framan húsið er opið, vatnsverndarsvæði Korpu 
og yndislegt útivistarsvæði Úlfarsárdalsins.

Við hönnun og frágang hússins var vandað til allra verka, húsið og 
innviðir þess var hannað 2007.

Sölusýning sunnudaginn kl. 16:00-17:00

Opi
ð 

hú
s



| FASTEIGNIR | 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verð: 49,9 millj.

Gott 248,8 fm einbýlishús 
á þremur hæðum

Mikið endurnýjuð  

Góð staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Góð áhvílandi lán

Allar nánari upplýsingar veitir 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 893-1485
heimir@miklaborg.is

Klyfjasel 241 0 9 
Reykjavík

OPIÐ HÚS
Laugardag 1. mars 14:00 - 15:00

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Þinghólsbraut 76
200 Kópavogur
Glæsilegt fjölskylduhús

Stærð: 205,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1963

Fasteignamat: 40.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 76.900.000

Fallegt  og  vel  viðhaldið  hús  á  vinsælum  stað  í  Kópavogi.   Eignin  skiptist  í  forstofu,  hol,  stofu,  3  barnah.,
hjónah., sjónvarpshol, 2 baðherbergi, þvottahús, geymsla, bílskúr og 2 svalir.  Stofan er á efripalli þar er góð
lofthæð  og  mikið  útsýni,  arinn  og  parket  á  gólfi.  Úr  stofunni  er  gengið  út  á  svalir  og  þaðan  er  stigi  niður  á
timburverönd.  Eldhúsið  með  fallegri  innréttingu,  góðu  skápaplássi  og  borðkrók.  Úr  eldhúsinu  er  gengið  út  í
garð  að  baka  til  inn  á  timburverönd  með  heitum potti.  Eldhústæki  frá  Mile.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með
miklu  skápaplássi,  tölvuhorn,  parket  á  gólfum.  Úr  hjónaherberginu  er  gengið  út  á  svalir,  mikið  útsýni  er  af
svölunum. Barnaherbergin eru með parketi á gólfum og fataskáp í tveimur herbergjum.  Sjónvarpholið er við
hlið herbergjanna. Baðherbergið á efrihæðinni er flísalagt gólf og veggir, sturta og upphengt klósett,  innrétting
með góðu skápaplássi. Á jarðhæðinni er baðherbergi með baðkari, flísalagt veggir og gólf, upphengt salerni
og  handklæðaofn.  Á  jarðhæðinni  er  einnig  geymsla  og  þvottahús.  Þvottahúsið  er  með  inngang  til  hliðar.
Bílskúrinn er 25,9 fm með hillum á veggjum og máluðu gólfi.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið hús sunnud. 2 mars kl 16.00-16.30 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugard.1. mars milli kl. 14.00-15.00 
Mjög falleg 113.8 m2 íbúð á efstu hæð  í Sjálandshver-
finu í Garðabæ, með góðu útsýni, góðar suðursvalir með 
svalalokun. Íbúðin er  fyrir eldri borgara. Sér bílastæði í 
bílgeymslu. . Innangegnt úr stigahúsi í félagsaðstöðu fyrir 
eldri borgara. Bjalla merkt opið hús. Verð: 41,9 millj.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR 
Þóroddur S: 868-4508 eða thoroddur@gardatorg.is.

Strikið 8 - Garðabæ

OPIÐ HÚS

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.isÞóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnud. 2. mars, milli kl. 14.00-15.00
Flott einnar hæðar parhús! Skipti möguleg á 3-4 herb. íbúð í 
Garðabæ eða Kópavogi ( verðbil 30-37 millj ). Húsið er mjög 
vel hannað, samtals 164 fm með innbyggðum góðum bílskúr 
(íbúð 138 fm og bílskúr 26 fm)  á einni hæð, vel staðsett á 
Álftanesi. Verð: 43,9 millj. 
Sölumaður : Sigurður sími 898-3708
sigurdur@gardatorg.is

Kirkjubrekka 16 - Álftanesi

OPIÐ HÚS

SNYRTISTOFA – LAUGAVEGUR
• HÖFUM FENGIÐ Í SÖLU GLÆSILEGA INNRÉTTAÐA SNYRTISTOFU VIÐ LAUGAVEG. 

• NÝ TÆKI OG ÁHÖLD AF BESTU GERÐ.  

• RÚMGOTT HÚSNÆÐI ER UPPFYLLIR ALLAR KRÖFUR FYRIR SLÍKA STARFSEMI.

UPPLÝSINGAR VEITIR KRISTINN B. RAGNARSSON VIÐSKIPTAFR./LÖGG. FASTEIGNASALI Í SÍMA 8984125

Sjávargata 25
230 Reykjanesbær
100 % yfirtaka

Stærð: 75  fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1922

Fasteignamat: 10.150.000

Verð: 14.900.000
Hlýleg þriggja herbergja 75 fm. íbúð á 1. hæð með sér inngangi. Eignin samanstendur af forstofu,stofu,
eldhúsi, barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi/geymsla, þvottarhús og baðherbergi. steyptur pallur
og sér garður fylgir eigninni sem og bílskúrsréttur.
Eignin er á 100% yfirtöku.

Allar nánari upplýsingar veitir Sunna Baxter í 823-2266, sunnabaxter@remax.is

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Sunna Baxter
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

sunnabaxter@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 2. Mars kl 15:00-15:30

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

823-2266

Davíð Ólafsson  Löggiltur fasteignasali  Sími 897 1533   david@remax.is

Fjársterkur aðili óskar eftir lóð eða 
húsi á sjávarlóð sem snýr að Snæfellsjökli. 
Má vera staðsett allt frá Garðskaga að Kjalarnesi.

Sjávarlóð óskast.
Flétturimi 38
112 Reykjavík
Jarðæð - Sér inngangur

Stærð: 115,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 24.750.000

Verð: 31.900.000
Verið velkomin í opið hús mánudaginn 3.mars kl.17:30-18:00. Eignin er einstaklega vel staðsett í
botnlanga Flétturima. Endaíbúð á jarðhæð m/sérinngangi og 90 fm sólpalli. Stutt í skóla og þurfa börnin
ekki að fara yfir neina götu á leið í skóla. Leikskólar í göngufæri sem og sundlaugin. Göngustígur er ca
10 metrum frá húsinu. Svefnherbergin eru rúmgóð með góðum fataskápum og þvottahús er inní íbúð.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA!! Uppl. veita Salvör 8441421 og Þórdís 8621914

Alpha

Haukur Halldórsson
Lögg. fast. hdl.

Þórdís Davíðs
Sölufulltrúi

haukurhalldors@remax.is

thordis@remax.is

Salvör Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

salvor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 3.mars kl.17:30-18:00 VELKOMIN

RE/MAX Alpha - Skeifan 17 - 108 Reykjavík - Sími: 4777777 - www.remax.is

4777777

8621914

8441421

1. mars 2014  LAUGARDAGUR24


