
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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 23. mars 2014 og eru 
 umsækjendur vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á  heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

Umsækjendum er bent á að frekari upplýsingar 
um Lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga eru á 
heimasíðunni, www.lss.is 

plýsingar 
aga eru á 

Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga
Starf framkvæmdastjóra LSS er laust til umsóknar.  Leitað er að metnaðarfullum og ábyrgum stjórnanda til að leiða 
rekstur og áframhaldandi uppbyggingu sjóðsins.

LSS er einn af stærstu lífeyrissjóðum landsins og annast einnig rekstur á Lífeyrissjóði starfsmanna  Reykjavíkurborgar 
og Lífeyrissjóði starfsmanna Kópavogsbæjar.

Hjá sjóðnum starfar metnaðarfullur hópur starfsmanna sem vinnur af heilum hug að hagsmunum sjóðfélaga.

Starfssvið: Hæfniskröfur:
Annast daglegan rekstur sjóðsins og fer í því efni eftir stefnu og fyrirmælum 

 stjórnar sjóðsins, samþykktum fyrir LSS og annarra sjóða í rekstrar umsjón  
 LSS, fyrirmælum gildandi laga og reglna um starfsemi LSS og starfandi   
 lífeyrissjóði

Ber ábyrgð á fjárreiðum og bókhaldi sjóðsins og fylgir þeirri fjárfestingar - 
 stefnu og verklagsreglum um fjárfestingar og verðbréfaviðskipti sem stjórn
 sjóðsins hefur sett

Tryggir góða og skilvirka þjónustu við sjóðfélaga
Veitir stjórn, endurskoðanda og Fjármálaeftirlitinu allar þær upplýsingar um

 starfsemi sjóðsins sem lög, reglur, samþykktir og starfsreglur kveða á um
Ber ábyrgð á almennri miðlun upplýsinga um starfsemi sjóðsins
Er yfirmaður alls starfsfólks sjóðsins
Kemur fram fyrir hönd sjóðsins ásamt formanni stjórnar

Uppfylli kröfur laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og  
 starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 og reglna Fjármálaeftir- 
 litsins frá 6. febrúar 2013 um hæfi framkvæmdastjóra

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking á starfsemi lífeyrissjóða
Þekking á fjármálamarkaði
Forystuhæfileikar og marktæk stjórnunarreynsla
Gott orðspor og hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á

 íslensku og ensku
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STUÐNINGSFULLTRÚI Á FRÍSTUNDAHEIMILI
Óskum eftir að ráða stuðningsfulltrúa til starfa á  
frístundaheimili. Vinnutími er frá kl. 13-17 alla virka daga.  
Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

 

HÓTEL Í MIÐBORGINNI
Matreiðslumaður og aðstoðarmenn í eldhús óskast

  
Vegna aukinna umsvifa og spennandi verkefna fram-
undan óska CenterHotels eftir að ráða matreiðslumann og 
aðstoðarmenn í eldhús fyrir veitingastaði sína, Ísafold á 
CenterHotel Þingholti og SKY Lounge & Bar á CenterHotel 
Arnarhvoli.  
  
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
www.centerhotels.is/storf

Umsóknir óskast sendar á  
jobs@centerhotels.com  
fyrir 17.mars

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 

Félag á byggingarmarkaði óskar ef tir að  
ráða aðstoðarmann framkvæmdastjóra  
með áherslu á fjármál. 
 
 •  Umsjón, ef tirlit og ábyrgð á bókhaldi félagsins.
 •  Rekstrar, greiðslu og verkáætlanir
 •  Uppgjör verkefna
 •  Tilfallandi verkefni með framkvæmdastjóra

Ferilskrá óskast send á box@frett.is fyrir 21 mars
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Vilt þú flytja með 
okkur raforku?

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

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

Yfirmaður verklegra framkvæmda
Laust er til umsóknar starf yfirmanns verklegra framkvæmda í deild 
Netrekstrar hjá Landsneti. Yfirmaður ber ábyrgð á rekstrar- og 
viðhaldsverkefnum við flutningskerfi Landsnets. Hann ber ábyrgð á og 
stýrir mannafla sem heyrir undir verklegar framkvæmdir auk þess að stýra 
öðrum auðlindum.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með skipulagningu, framkvæmd og eftirfylgni

vegna rekstrar- og viðhaldsverkefna

• Umsjón með stýringu auðlinda (mannafli og búnaður)
við framkvæmd rekstrar- og viðhaldsverkefna

• Umsjón með frammistöðu, hvatningu og þjálfun starfsmanna

• Samantekt og skýrslugerð um framvindu rekstrar- og viðhaldsverkefna

• Ábyrgð á tímaskráningu starfsmanna (yfirferð og staðfesting)

• Umsjón með gæða- og öryggismálum vinnuflokka

• Umsjón með eftirfylgni viðbragðsáætlana

• Ýmis önnur verkefni; innkaup, kröfulýsingar, áætlanagerð o.fl.

Við leitum að starfsmanni sem býr yfir:
• Háskólamenntun í tækni- eða verkfræði

• Reynslu og þekkingu á rekstri og viðhaldi búnaðar og mannvirkja

• Reynslu af áætlanagerð og mannauðsstjórnun

• Hæfni í samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Reynslu og hæfni í greiningum og framsetningu
tölulegra og ritaðra gagna

• Kunnáttu í talaðri og ritaðri ensku og norðurlandatungumáli

Í boði er:
• Faglegt vinnuumhverfi

• Fjölbreytt verkefni í góðum hópi sérfræðinga

• Áhersla á þjálfun og tækifæri til starfsþróunar

• Fjölskylduvænn vinnustaður

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars n.k. Umsækjendur eru beðnir um að sækja
um starfið á heimsíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Erik Christiansson Chaillot 
(erik.chaillot@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Netrekstur 
Netrekstur Landsnets ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi búnaðar í flutningskerfi fyrir-
tækisins, bæði háspennulínum og tengivirkjum, en Landsnet á og rekur allar megin-
flutningslínur rafmagns á Íslandi. Starfsstöðvar eru í Reykjavík og á Egilsstöðum og þjóna 
þær flutningskerfinu á landsvísu, með aðstoð undirverktaka.



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7.  
112 Reykjavík. 
Sími. 522 5700.  
www.eir.is  

 
Eir hjúkrunarheimili er með fjölþættan rekstur með 173 rými sem skiptast í 155 hjúkrunarrými, 12 endurhæfingarrými fryri aldraða eftir brot 
og liðskiptaaðgerðir og 6 rými fyrir hvíldardvöl. Einnig er dagdeild fyrir einstaklinga með heilabilun með 24 dagrýmum.  
Hamrar hjúkrunarheimili er í Mosfellsbæ með 30 rými á þremur einingum. Eir rekur einnig öryggisíbúðirnar Eirarhús við Eir, Eirhamra  í 
Mosfellsbæ og Eirborgir í Fróðengi í Grafarvogi. Mikil áhersla er lögð á faglega hjúkrunar- og læknisþjónustu auk sjúkra- og iðjuþjálfunar á 
báðum heimilunum. 

    

 
 
 
 

Hjúkrunarfræðingar  
hjúkrunar og læknanemar möguleiki er á fjölbeytileika í starfi 

Hjúkrunarfræðingar óskast í fastar stöður á næturvaktir og á deildir. Einnig vantar hjúkrunarfræðinga, 
hjúkrunar- og læknanema til afleysinga í sumar bæði á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi og Hamra 
hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ. Starfshlutfall og vaktir geta verið samkomulag 
 

Nánari upplýsingar veita, 
Jóna H. Magnúsdóttir eða Sigríður J. Kjartansdóttir verkefnastjórar mannauðs í síma: 522 5700  
Umsóknir má einnig senda á jonahm@eir.is eða sigridur@eir.is  
   
 
 

Sumarstörf hjá Slökkviliðinu

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) leitar að starfsmönnum í sumarafleysingar við sjúkra-
flutninga, en þó getur komið til greina að umsækjendur starfi einnig sem slökkviliðsmenn 
ef þeir uppfylla skilyrði sem slíkir. 

Hæfniskröfur

• Starfsleyfi sem sjúkraflutningamaður er skilyrði (EMT-B)

• Stúdentspróf, iðnmenntun (sveinspróf) eða sambærilegt nám.  
  Í undantekningatilfellum að lágmarki 60 einingar í framhaldsnámi

• Aukin ökuréttindi til að stjórna vörubifreið og leigubifreið

• Færni í samskiptum, frumkvæði og geta til að vinna undir álagi

• Hafa góða líkamsburði og gott andlegt og líkamlegt heilbrigði

• Hafa góða sjón og heyrn, rétt litaskyn og þjást hvorki af 
 lofthræðslu né innilokunarkennd

• Almenn reglusemi og háttvísi

Nánari upplýsingar um gögn sem þurfa að fylgja umsókninni, inntökuskilyrði 
og þrekpróf má finna á heimasíðu SHS (www.shs.is) ásamt umsóknareyðublaði 
til útfyllingar.

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars nk. Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Óðinsdóttir 
mannauðsstjóri og Elías Níelsson íþróttafræðingur í síma 528 3000.

 
   

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær og Seltjarnarneskaupstaður. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarhlíð 14

105 Reykjavík

sími 528 3000

shs@shs.is

www.shs.is

ÓSKUM EFTIR
DUGLEGUM

OG

KRAFTMIKLUM
VERSLUNARSTJÓRUM

OG VAKTSTJÓRUM

UMSÓKNIR BERIST Á
ES@VIDIR.IS

Garðyrkjudeild Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma leitar að 
rösku fólki til starfa sumarið 2014
Um er að ræða störf í Fossvogskirkju-
garði, Gufuneskirkjugarði, Hólavallagarði 
við Suðurgötu og Kópavogskirkjugarði. 
Tímabil vinnu er frá 27. maí til 20. ágúst 
2014.

Leitað er að starfsfólki í almenn garðyrkju-
störf, í flokksstjórastörf og einstaklingum 
með dráttarvélaréttindi.  Laun eru greidd 
samkvæmt taxta stéttarfélagsins Eflingar.

Þeir,  sem hug hafa á að sækja um 
sumarvinnu hjá Kirkjugörðunum, athugi 
eftirfarandi skilyrði fyrir ráðningu: 

Hægt er  að fy l la  út  umsókn á 
heimasíðunni www.kirkjugardar.is og 
senda rafrænt.
Umsóknareyðublöð eru einnig afhent á 
skrifstofu Kirkjugarðanna í Fossvogi og 
í Gufunesgarði, þar er hægt að fá 
upplýsingar um starfið. 
Skrifstofusímar eru: 585-2700 eða sími: 
585-2770.  Myndsími er 585-2701. 
Heimilisfang: Vesturhlíð 8 105 Reykjavík.

Nánar i  upp lýs ingar  um K i rk ju -
garðana má nálgast á Netinu: 
http://www.kirkjugardar.is 
(upplýsingar um
sumarstörf).

Sumarvinna

Umsækjandi sé fæddur árið 1997 
eða fyrr.

Umsókn berist skrifstofu Kirkju-
garðanna í Fossvogi fyrir
1. apríl 2014.

sími: 511 1144
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Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent 
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is

m
is

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

Sérfræðingur í almannatengslum og útgáfu
VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa til að hafa umsjón 
með verkefnum á sviði almannatengsla, útgáfumála og stjórnun viðburða. Hér gefst  einstakt 
tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og  þjónustu í fyrirtæki sem er í hraðri  uppbyggingu.  
Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Starfsreynsla á sviði almannatengsla eða fjölmiðlunar

Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót

Góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 

Sveigjanleiki og færni til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni 

Góð færni í að koma frá sér máli í ræðu og riti

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

Ertu öflugur stjórnandi?
Fjárfestinga- og netþróunarfyrirtækið Móberg (sjá www.moberg.is) leitar að öflugum framkvæmdastjóra, sölustjóra 
og þjónustustjóra til starfa hjá dótturfyrirtækjum félagsins sem m.a. reka nokkra vefmiðla. Við sækjumst eftir dug-
miklum og jákvæðum einstaklingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni.

STARFS - OG ÁBYRGÐARSVIÐ  
FRAMKVÆMDASTJÓRA

Framkvæmdastjóri tekur ábyrgð á daglegum rekstri dótturfélags
Móbergs sem rekur nokkra netmiðla. Við leitum að kraftmiklum og
drífandi einstaklingi sem hefur með höndum starfsmannastjórnun,
verkefnastjórnun og stefnumörkun ásamt þjónustu og samskiptum
við viðskiptavini og samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur framkvæmdastjóra:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Mjög góð alhliða tölvuþekking
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Mjög góð samskiptahæfni, gott vald á töluðu og rituðu máli

og hæfni til framsetningar
• Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði
• Reynsla af störfum á sviði netmiðla er mikill kostur

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ 
ÞJÓNUSTUSTJÓRA

Þjónustustjóri þjónar viðskiptavinum fyrirtækis-
ins, jafnt fyrirtækjum sem neytendum, ásamt því 
að sinna ýmsum öðrum sérverkefnum. Hann þarf 
að eiga auðvelt með að tileinka sér nýjar vinnuað-
ferðir.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ 
SÖLUSTJÓRA

Sölustjóri sinnir sölu og þjónustu við viðskipta-
vini, ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum sérverk-
efnum. Hann þarf að eiga auðvelt með að tileinka
sér nýjar vinnuaðferðir.

Umsóknarfrestur rennur út 16. mars 2014. Nánari upplýsingar veitir forstjóri Móbergs, Skorri Rafn Rafnsson, 

í síma 545 0045 og með tölvupósti, skorri@moberg.is. Umsóknir skulu sendar á atvinna@moberg.is.

Menntunar- og hæfniskröfur þjónustustjóra:
• Menntun á sviði viðskipta
• Reynsla af þjónustustjórnun er æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta
• Góð Excel-kunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur sölustjóra:
• Menntun á sviði viðskipta
• Reynsla af ráðgjöf og sölu til fyrirtækja er

æskileg
• Reynsla af samningagerð er æskileg
• Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
• Góð íslenskukunnátta
• Góð Excel-kunnátta



Rekstraraðilinn þarf að:
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Rekstraraðilinn þarf að:
• vera fær um að sinna fjölbreyttum hópi nemenda, starfsfólks og annarra gesta
• vera tilbúinn að bjóða upp á hollar, heitar og kaldar, léttar og huggulega fram settar veitingar
• vera sveigjanlegur en gera má ráð fyrir að auk venjulegs afgreiðslutíma kunni að koma til opnanir

vegna útleigu sala og annarra viðburða
• búa yfir mjög góðri samskiptafærni og vera tilbúinn að aðlaga reksturinn að þörfum húsanna 

hverju sinni

Samkomulagsatriði er hvenær nýr rekstraraðili tekur við veitingarekstrinum.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið sil@hi.is. 
Sigurlaug Lövdahl skrifstofustjóri veitir nánari
upplýsingar um starfið í síma 525 4922.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 21. mars 2014.

Háskóli Íslands óskar eftir áhugasömum rekstraraðila til að taka að sér veitingarekstur í Háskólabíói
og Tæknigarði. Í Háskólabíói er margvísleg starfsemi auk umfangsmikillar kennslu á vegum skólans 
en jafnframt er einnig stefnt á að byggja upp myndarlegt veitingasvæði í Tæknigarði.

Umsækjendur eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður á staðnum en öllum hugmyndum um
hvernig reksturinn skal uppbyggður er tekið fagnandi.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að 
stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og 
hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu.

DEILDARSTJÓRI LÖGFRÆÐIDEILDAR
Starfið: Deildarstjóri lögfræðideildar stýrir starfi 
lögfræðideildar Samgöngustofu. Hefur yfirumsjón 
við gerð og breytingar á lögum og reglugerðum þeim 
sem tilheyra starfsemi stofnunarinnar. Ber ábyrgð á 
að starfsemi Samgöngustofu eigi sér stoð í lögum og 
að tryggt sé að lagaheimildir séu fyrir hendi. 
Hæfniskröfur: Grunn- og meistaranám í lögfræði. 
A.m.k. kosti  5 ára reynsla á sviði opinberar 
stjórnsýslu er nauðsynleg. Framhaldsmenntun 
í Evrópurétti er kostur. Reynsla eða þekking á 
samgöngumálum  er æskileg.

LÖGFRÆÐINGUR
Starfið: Óskað er eftir áhugasömum og duglegum 
lögfræðingi til starfa á lögfræðideild stofnunar-
innar. Helstu verkefni eru samning lagafrumvarpa 
og reglugerða, þátttaka í vinnu við innleiðingu 
reglugerða Evrópusambandsins á sviði samgöngu-
mála, skrif álitsgerða og framsetning lögfræðilegs 
efnis í riti og á vef ásamt öðrum verkefnum.
Hæfniskröfur: Grunn- og meistaranám í lögfræði, 
reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu er nauðsynleg, 
reynsla og þekking á Evrópurétti og EES-
samningnum er nauðsynleg. Reynsla eða þekking 
á samgöngumálum. 

FORRITARI
Starfið: Óskað er eftir forritara í NorType verkefnið 
á umferðarsviði við nýsköpun og brautryðjandi 
hugbúnaðarlausnir. 
Hæfniskröfur: Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. 
tölvunarfræði, eða önnur reynsla sem nýtist í starfi 
forritara. Þekking á Ruby, Clojure, JVM, XML, Excel, 
vefforritun og gagnagrunnskerfum er kostur. Mjög 
góð enskukunnátta er nauðsynleg. 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heima-
síðu Samgöngustofu, www.samgongustofa.is. 
Umsóknarfrestir er til og með 17. mars 2014. 

SPENNANDI 
STÖRF HJÁ
SAMGÖNGUSTOFU

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

Sölufulltrúi
Heimili fasteignasala leitar að kröftugum sölufulltrúa og/eða 
fasteignasala til starfa sem fyrst. Viðkomandi þarf að hafa reynslu 
af sölu fasteigna. Góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan aðila. 

Við leitum að samviskusömum aðila sem er tilbúinn til að leggja sig 
fram um að ná árangri í starfi í góðu starfsumhverfi.  

Umsóknir skal senda á heimili@heimili.is, fyrir 16. mars.  

Frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson lgf. í síma 530-6500.

Norræna húsið leitar að skipulögðum og 
drífandi einstaklingi til starfa í móttöku 
Norræna hússins. Um 100% starf er að 
ræða, tímabundið í 9-12 mánuði.    

Helstu viðfangsefni 
• Umsjón með móttöku og verslun
• Aðstoð við gesti
• Umsjón með bókun á húsnæði   
 Norræna hússins
• Bókun flugmiða fyrir gesti og starfsmenn
• Ýmis verkefni sem tengjast viðburðum í  
 húsinu í samvinnu við skipuleggjendur
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur:
Góð almenn menntun og reynsla við hæfi. 
Góð almenn tölvukunnátta.
Þjónustulund, kurteisi, áreiðanleiki, 
skipulagshæfileikar og samviskusemi eru 
einnig nauðsynlegir eiginleikar í þessu 
starfi. Gerð er krafa um kunnáttu í íslensku, 
ensku og norðurlandatungumáli. 

Vilt þú vinna í frjóu og 
metnaðarsömu umhverfi? 

Við bjóðum áhugavert starf í krefjandi og 
frjóu norrænu og alþjóðlegu umhverfi í 
Vatnsmýrinni. Norræna húsið er leiðandi 
afl í íslensku menningarlífi og er húsið eitt 
af meistaraverkum Alvars Aalto. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2014. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Umsjón með ráðningu hefur Þuríður 
Helga Kristjánsdóttir, og veitir hún upplýsingar 
um starfið. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um með því að senda 
póst á netfangið thuridur@nordice.is Með 
umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.  

Norræna húsið leitar að fulltrúa í móttöku
– tímabundin ráðning



SUMARSTARFSFÓLK ÓSKAST Í  
MÖRK, HJÚKRUNARHEIMILI

Við leitum að: 
  •  starfsfólki í umönnun
  •  sjúkraliðum og sjúkraliðanemum
  •  hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum
  •  læknanemum
Í Mörk er unnið metnaðarfullt star f þar sem EDEN  
hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi. Heimilismenn  
og star fsfólk vinna saman að því að skapa öruggt  
og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á  
sjálfsákvörðunarrét t heimilismanna og þát t töku þeirra.
 
Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir  
og hafa góða samskiptahæfileika.Starfshlut fall er  
samkomulagsatriði. 

Nánari upplýsingar í síma 560-1700
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarstjóri   
ragnhildur.hjar tardot tir@morkin.is
Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri     
sigridur.sigurdardot tir@morkin.is
Helga Karlsdóttir, starfsmannastjóri  
helga@grund.is 
 
Umsóknareyðublöð fást á 
ht tp://www.morkhjukrunarheimili.is/
 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í tjónamálum Viðlagatrygging Íslands Reykjavík 201402/126
Lögfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201402/124
Lektor Háskóli Íslands, menntavísindasvið Reykjavík 201402/123
Doktorsnemar Rannsóknarmiðstöð HÍ Reykjavík 201402/122
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201402/121
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201402/120
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/119
Framkvæmdastjóri flugsviðs Samgöngustofa Reykjavík 201402/118
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201402/117
Skrifstofumaður Sýslumaðurinn á Akureyri Akureyri 201402/116
Þjónustufulltrúi Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201402/115
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Seyðisfirði Vopnafjörður 201402/114
Lífeindafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201402/113
Sérfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201402/112
Lífeindafræðingur Landspítali, ónæmisfræðideild Reykjavík 201402/111
Sjúkraliðar Landspítali, skurðstofur kvenna Reykjavík 201402/110
Framhaldsskólakennari Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201402/109
Læknar í starfsnámi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201402/108
Varðstjórar Lögreglustjórinn í Borgarnesi Borgarnes 201402/107
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201402/106
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201402/105
Landvarsla - sumarstörf Umhverfisstofnun 201402/104
Hjúkrunarfræðingur-sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201402/103
Ljósmóðir-sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201402/102
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201402/101
Skjalastjóri Samkeppniseftirlitið Reykjavík 201402/100

Heilbrigðislausnir þróa hugbúnað fyrir aðila á heilbrigðissviði í samstarfi við helstu heilbrigðisstofnanir  
landsins. Lausnir okkar eru notaðar af þúsundum heilbrigðisstarfsmanna á hverjum degi. 

Starfssvið
• Gerð hjálpar og notendahandbóka fyrir vörur heilbrigðislausna
• Kennsla og aðstoð við innleiðingar hjá viðskiptavinum
• Aðstoð við notendur hugbúnaðarvara heilbrigðislausna 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á heilbrigðissviði eða annað sem nýtist í starfi
• Þekking á og reynsla af notkun sjúkraskrárkerfa
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að skrifa skýran texta
• Góð almenn tölvuþekking
• Framúrskarandi þjónustulund og góðir samskiptahæfileikar
• Metnaður, frumkvæði og kraftur

Starfssvið
• Þróun viðskiptagreindarlausna á heilbrigðissviði
• Þarfagreining með viðskiptavinum
• Aðstoð við notkun og rekstur viðskiptagreindarlausna 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á og reynsla af SQL Server Integration, Analysis 

og Reporting services
• Þekking á uppbyggingu vöruhúsa, TSQL, PLSQL og C# 

er kostur
• Metnaður, frumkvæði og kraftur

TM Software leitar eftir starfsfólki á Heilbrigðislausnasvið

Sérfræðingur á heilbrigðissviði í þjónustudeild Sérfræðingur í viðskiptagreind (BI)

Borgartúni 37 | 105 Reykjavík | Sími: 545 3000 | info@tmsoftware.is | www.tmsoftware.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.tmsoftware.is/lausstorf  
Nánari upplýsingar veitir Hákon Sigurhansson í síma 545 3000 og hakon@tmsoftware.is.

TM Software er leiðandi fyrirtæki í hugbúnaðarþróun. Hjá TM Software starfa 100 hugbúnaðarsérfræðingar. TM Software leggur 
áherslu  á góðan starfsanda og liðsheild, virka endurmenntun í starfi, sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma, góða starfs-
aðstöðu og úrvals mötuneyti.

MEDICOR
LYFJAAFGREIÐSLA



Office Clerk  
for the EU Delegation
The Delegation of the European Union to Iceland is seeking 
to recruit an Office Clerk for the Administrative Support of 
the Delegation. The Office Clerk will also have the function of 
Driver as one of his/her main tasks. The person we look for 
should have the following qualifications:

• Driver’s licence and at least 5 years of driving experience
• Experience as driver for a company/ institution /  

public body as asset
• Secretarial and / or administrative experience  

for a company/ institution / public body
• Fluent in Icelandic and English
• Flexible, pro-active, punctual, organised, good team player
• Computer skills
• Handyman skills as asset

For more information including job description and CV 
template please consult: http://eeas.europa.eu/delegations/
iceland/about_us/vacancies/index_en.htm

Please e-mail your application letter including standard CV 
before 21st March 2014 17:00 (English only) to:  
DELEGATION-ICELAND@eeas.europa.eu

EUROPEAN UNION

DELEGATION TO ICELAND

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is
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Umsóknarfrestur

26. mars 2014

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Sótt er um á www.on.is

Viltu vera ON í sumar?
Laus eru til umsóknar eftirfarandi sumarstörf hjá Orku náttúrunnar:

Landgræðsla við Hellisheiðarvirkjun
Sérverkefni fyrir háskólanema á viðskipta- og tæknisviðum

Við val á starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum frá vinnuskólum eða fyrri vinnuveitendum. 

Hjá okkur er jákvæður starfsandi sem einkennist af liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum.

Við erum öll tengd við náttúruna
Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til heimila og fyrirtækja um allt land ásamt því að reka fjórar virkjanir; 
jarðvarmavirkjanirnar á Hellisheiði og Nesjavöllum og vatnsaflsvirkjanirnar í Andakílsá og Elliðaám. Auk rafmagnsframleiðslu 
framleiða jarðvarmavirkjanirnar heitt vatn fyrir hitaveituna. Orka náttúrunnar er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur.



Hönnun vélbúnaðar
Tæknifræðingur/verkfræðingur
3X Technology leitar að tækni- eða verkfræði-
menntuðum einstaklingi með góða þekkingu á Auto-
cad og 3D-Inventor. Aðrar hæfniskröfur eru þekking á 
hönnun vélbúnaðar fyrir matvælaiðnað, góð almenn 
tölvukunnátta og færni í ensku bæði í rituðu og 
töluðu máli.  Áhersla er lögð á skilvirkni og nákvæmni.  
Starfið felst í undirbúningi verkefna, hönnunar-  
og teiknivinnu.  

Tækniteiknari
Við leitum einnig að tækniteiknara sem getur unnið 
smíðateikningar frá hönnuðum til framleiðslu.   
Tækniteiknarinn þarf að auki að búa yfir góðri almennri tölvukunnáttu og vera nákvæmur í starfi.   

Í boði er góð vinnuaðstaða, lifandi starfsumhverfi og góður vinnuandi í spennandi nýsköpunarfyrirtæki.   
Bæði stöfin eru á Ísafirði og einungis er um framtíðarstörf að ræða.
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars n.k. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfsemina má finna á www.3x.is   
Nánari upplýsingar veitir Karl Ásgeirsson karl@3xtechnology.com eða í síma 450 5011.

Fjallamenn ehf. – Mountaineers of Iceland  

leita eftir líflegum og öflugum liðsauka.

  •  Starfsmanni í fullt starf öku-og vélsleða-
     leiðsögumanns   
  •  Bílaleiðsögumönnum með 
    aukin ökurét tindi, verktakavinna 
 
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.mountaineers.is/job-openings

Fjallamenn ehf. er ferðaþjónustufyrir tæki sem  
sérhæfir sig í ævintýraferðum fyrir einstaklinga  
og hópa.
 

 
Nánari upplýsingar um fyrir tækið er að finna á  
www.fjallamennislands.is eða www.mountaineers.is

Umsóknir  berist t il Sifjar Helgadót tur  
á net fangið  sif@mountaineers.is
 
Umsóknafrestur er til 13. mars 2014.

Viðlagatrygging Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings í tjónamálum.  

Um fullt starf er að ræða. Ráðningartími er frá 1. maí 2014.

Upplýsingar veitir:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. mars 2014.

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

Helstu verkefni
• Greining atburða og áhættumat
• Greining á tryggingafræðilegri áhættu 
• Gagnaúrvinnsla, tölfræði og skýrslugerð í kjölfar atburða
• Tæknileg umsjón og þróun gagnagrunna
• Verkefnisstjórnun tjónamats í náttúruhamförum 
• Þátttaka í stefnumörkun í þjónustu og verkefnum VTÍ
• Gæðaeftirlit matsstarfa 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræði eða sambærilegt 
• Marktæk starfsreynsla á sviði matsstarfa vegna tjónamála 
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Þekking á sviði tryggingamála 
• Góð þekking á upplýsingatækni 
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði talaðri og ritaðri

Sérfræðingur í tjónamálum

Samgöngustofa óskar eftir að ráða í stöðu framkvæmdastjóra flugsviðs. Um tímabundna ráðningu 
er að ræða. Framkvæmdastjóri flugsviðs ber ábyrgð á starfsemi Samgöngustofu er snýr að útgáfu 
starfsleyfa og eftirliti með fyrirtækjum í flugtengdri starfsemi, m.a. flugrekendum, viðhaldsfyrirtækjum, 
flugskólum og fluglæknasetrum. Framkvæmdastjóri heyrir undir forstjóra.

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf fyrir réttan einstakling. Leitað er að öflugum stjórnanda með 
góða menntun sem á auðvelt með samskipti og samstarf.

Upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 24. mars. 

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

Helstu verkefni
• Veitir flugsviði forstöðu 
• Annast tengsl við íslenska og erlenda hagsmunaaðila 
   á sviði flugöryggismála
• Tryggir að beitt sé eftirlitsaðferðum á hverjum tíma í 
   samræmi við alþjóðlegar starfsaðferðir og venjur
• Þátttaka í daglegum verkefnum sviðsins í samráði 
   við deildarstjóra 
• Önnur verkefni sem varða þróun og samhæfingu 
   Samgöngustofu

Menntunar- og hæfnikröfur
• Gerð er krafa um háskólamenntun sem svarar til þriggja 
   ára náms á háskólastigi, meistarapróf er æskilegt 
• Góð þekking og reynsla af flugstarfsemi 
• Reynsla af stjórnun og góð greiningarhæfni, ásamt mikilli 
   hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þekking og reynsla af gæða- og öryggisstjórnun 
   ásamt úttektum
• Mjög góð kunnátta í íslensku, ensku og a.m.k. einu 
   Norðurlandamáli

Framkvæmdastjóri flugsviðs

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 160 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og 
öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu.

Flugsvið annast eftirlit með starfrækslu loftfara og útgáfu skírteina fyrir einstaklinga í 
flugtengdri starfsemi. Flugsvið skiptist í flugrekstardeild, lofthæfi- og skrásetningardeild 
og þjálfunar- og skírteinadeild.



| ATVINNA | 

Yfirhafnarvörður  
Fjallabyggðarhafna

Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar  
starf yfirhafnarvarðar við hafnir Fjallabyggðar.

Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst, helst frá 1. maí n.k. 
Hæfniskröfur: 
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg, almenn menntun sem 

nýtist í starfi, skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði, ákveðni, 
lipurð í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund. 

• Æskilegt að viðkomandi hafi löggildingu vigtarmanns. 
• Hreint sakavottorð er skilyrði. 
• 30 tonna skipstjórnarréttindi er kostur. 
• Staðgóð þekking á höfnum Fjallabyggðar er kostur. 

Vegna eðlis starfsins er mikilvægt að viðkomandi búi 
á starfssvæði hafnanna.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Nánari 
upplýsingar gefur hafnarstjóri, Sigurður Valur Ásbjarnarson 
í síma 894-5622. 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil  
skal skilað rafrænt á netfangið sigurdur@fjallabyggd.is    
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2014.

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga. 
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að 
mestu á sjávarútvegi, vinnslu fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar 
greinar iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin 
í atvinnulífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar 
fjarvinnslu fyrir  fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um 
sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og 
tónskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn 
og menningarlífið blómstrar. Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag.

HÁRGREIÐSLUFÓLK OG  
NAGLAFRÆÐINGAR ATH. 

Stóll til leigu og naglaborð, góð aðstaða, 
næg bílastæði og sanngjörn leiga.  

Uppl. á staðnum (Hæðasmári 4, 201 Kóp.)  
eða í síma 551-7770/659-4135 (Begga).

Þú getur sótt um sumarstarf 
hjá Kópavogsbæ til 8. apríl nk.

PIPAR\TBW
A - SÍA 

kopavogur.is

Til að sækja um sumarstarf þarftu að fara inn á vef 
Kópavogsbæjar, kopavogur.is, og þar finnur þú líka 
allar nánari upplýsingar um störfin sem eru í boði.

· Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili í Kópavogi.

· Ekki verður tekið við umsóknum eftir 8. apríl.

Viltu gera 
eitthvað 
uppbyggilegt 
í sumar?

bmvalla.is

Ertu snjall sölumaður?
BM Vallá leitar að hressum og glaðlyndum 
starfsmanni til starfa í söludeild okkar til  
ráðgjafar og sölu á vörum fyrirtækisins.

Um framtíðarstarf er að ræða. 

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars 2014. 
Umsókn og ferilskrá skal skila rafrænt á 
netfangið radning@bmvalla.is. 

Hæfniskröfur: 

• Reynsla af sölustörfum æskileg

• Kostur að hafa þekkingu/menntun sem nýtist í starfi

• Góð almenn tölvukunnátta, reynsla í Axapta  

sölukerfi kostur

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Rík þjónustulund og snyrtimennska

• Skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæði  

í vinnubrögðum
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Helstu verkefni og ábyrgð
Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi

» Þátttaka  í kennslu- og fræðsluprógrammi
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í

samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð,
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum,
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu
árum.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2014.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,

engilbs@landspitali.is og Nanna Briem, sérfræðilæknir,
nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Engilberti Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði
við Hringbraut.

» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á
þeim og innsendum gögnum.

GEÐSVIÐ
 Læknar í starfsnámi

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. ágúst til 1. desember 2014, í 6-12 mánuði.

Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í 
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma.

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.

Vegna endurskoðunar á skipulagi á lager og verkfæraskoli 
á skurðstofum kvenna við LSH Hringbraut er leitað að 
framsæknum aðilum í tvö störf. Störfin eru fjölbreytt og 
krefjandi og laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Sjúkraliði á lager
Helstu verkefni og ábyrgð
» Umsjón og frágangur á pöntunum
» Umsjón með tiltektum fyrir skurðaðgerðir
» Umsjón með daglegri umgengni, skipulagi og hreinlæti
» Tölvuvinna m.a. skráning, endurskoðun og uppfærsla
» Þátttaka í daglegum störfum á verkfæraskoli

Sjúkraliði í verkfæraskoli
Helstu verkefni og ábyrgð
» Umsjón og frágangur á pöntunum
» Umsjón, þrif og eftirlit verkfæra ásamt viðhaldi þeirra
» Umsjón með daglegri umgengi, skipulagi og hreinlæti
» Tölvuvinna m.a. skráning, endurskoðun og uppfærsla
» Þátttaka í daglegum störfum á verkfæralager

Hæfnikröfur
» Sjúkraliðamenntun
» Faglegur metnaður og framsækni í starfi
» Góð tölvukunnátta og hæfni til að tileinka sér ný forrit

skilyrði
» Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
» Skipulögð, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

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 24. mars 2014.
» Starfshlutfall er 100%, dagvinna.
» Upplýsingar veitir Áslaug Sigríður Svavarsdóttir, deildar-

stjóri, netfang aslaugsv@lsh.is, sími 825 3753.

SKURÐSTOFUR KVENNA 
Sjúkraliðar
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Fjölbreytt og skemmtileg 
sumarstörf hjá Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg óskar eftir starfsfólki í fjölbreytt afleysinga- og sumarstörf. Störfin eru margvísleg og snerta daglegt líf borgarbúa með 
ýmsum hætti. Reykjavíkurborg er einn stærsti vinnustaður landsins með hátt í átta þúsund starfsmenn. Við leitum að sumarstarfsfólki
til þess hjálpa okkur við gera Reykjavík að lifandi, fallegri og skapandi borg og að veita borgarbúum á öllum aldri þjónustu.

Störfin eru laus til umsóknar fyrir alla 17 ára og eldri.

Leiðsögumenn á Árbæjarsafni
Starfið felst í þjónustu við gesti safnsins, innlenda sem erlenda og á öllum 
aldri. Leiðsögumenn klæðast búningum og glæða þannig safnið lífi er 
þeir miðla sögu og menningu Reykjavíkur. Þeir sjá jafnframt um gæslu á 
safnsvæðinu og hafa umsjón með sýningum. 

Bókavörður
Starfið felst í afgreiðslustörfum, uppröðun, aðstoð við gesti og frágangi 
safnkosts á Borgarbókasafni Reykjavíkur. 

Aðstoðardýrahirðir
Aðstoðardýrahirðir starfar jöfnum höndum við umhirðu dýra og er leiðbein-
andi á dýranámskeiðum garðsins sem ætluð eru börnum 10 - 12 ára.

Starfsmaður sundlaugar
Starfið felst í eftirliti með öryggi gesta, umsjón með hreinlæti í baðklefum og 
laugarsvæði. Þjónusta og leiðbeiningar við laugargesti.

Leiðbeinandi við Vinnuskólann
Starfið felst í stjórnun og ábyrgð á vinnuskólahóp. Starfsmaður leiðbeinir 
nemendum um vinnubrögð og verklag ásamt því að vinna með 
uppbyggileg samskipti og skapa liðsheild í nemendahópnum. Starfsmaður 
ber ábyrgð á skilum á tímaskýrslum og umsögnum um nemendur.

Listhópar Hins Hússins
Hópum eða einstaklingum býðst að starfa við framkvæmd eigin verkefna á 
sviði lista.

Sumarliði í garðavinnu
Starfið felst í grasslætti, hirðingu, þökulagningu, gróðursetningu trjágróðurs og
sumarblóma. Starfsmaður sinnir jafnframt viðhaldi göngustíga og girðinga.

Starfsmaður við umönnun
Starfið felst í aðhlynningu og umönnun einstaklinga. Einnig í persónulegri 
aðstoð við einstaklinga og stuðningi við athafnir þeirra í daglegu lífi.

Sumarliði í leikskóla og sumarfrístund
Skóla- og frístundasvið óskar eftir 17 ára sumarliðum til þess að sinna 
fjölbreyttu sumarstarfi með börnum og unglingum á leikskólum og 
frístundaheimilum.

Launafulltrúi í kjaradeild
Starfið felst í skráningu og yfirferð ráðningar- og launagagna og leiðbeiningum 
til stjórnenda.  

Þjónustufulltrúi í þjónustuveri
Starfið felst í upplýsingagjöf til íbúa og starfsmanna borgarinnar. Almenn 
afgreiðsla í þjónustuveri, skiptiborðaþjónusta og svörun fyrirspurna um 
tölvupóst og netspjall.

Starfsmaður búsetuþjónustu
Starfið felst í að veita íbúum félagslegan stuðning og aðstoð við almenn 
heimilisstörf, svo sem þrif og matseld. Starfsmaður sinni stuðningi til 
sjálfshjálpar og samfélagslegrar þátttöku og virkni.

Nánari upplýsingar og rafrænt umsóknarform er að finna á www.reykjavik.is/sumarstorf

Kynntu þér fleiri sumarstörf á www.reykjavik.is/sumarstorf

Aðstoð við umsóknir
Upplýsingamiðstöð Hins Hússins, Pósthússtræti 3-5, aðstoðar við gerð umsókna. Atvinnuráðgjafar verða 
til aðstoðar við gerð umsókna og ferilskráa, miðvikudaga frá 15.00-17.00, fimmtudaga frá 18.00-20.00 og 
föstudaga frá 13.00-15.00 út umsóknartímann.



Við leitum að: 
  •  starfsfólki í umönnun
  •  sjúkraliðum og sjúkraliðanemum
  •  hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum
  •  læknanemum
Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi  
í samskiptum og áhersla lögð á góðan vinnuanda,  
sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

Allar nánari upplýsingar gefnar í síma 5306100
Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri 
mussa@grund.is 
Sigríður Sigurðardóttir hjúkrunarstjóri
sigridur@grund.is
Helga J. Karlsdóttir starfsmannastjóri 
helga@grund.is
 

Sumarstarfsfólk óskast á  
Grund hjúkrunarheimili

ÞG Verk óskar eftir að ráða 
reynda húsasmiði í mælingu á 
gipsveggjum og í uppsteypu.

SMIÐIR

Áhugasamir fylli út umsókn á www.tgverk.is - Fyrirtækið.
Upplýsingar einnig veittar í síma 534 8400 á skrifstofutíma.

HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár.

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

  Markaðsfulltrúi
Starfssvið

•   Ábyrgð á samskiptamiðlum og netfréttabréfum
•   Umsjón með netmiðlum, ritstjórn og framsetning á efni
•   Þátttaka í markaðs- og þjónustuaðgerðum

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Menntun á sviði markaðsfræða, blaðamennsku eða sambærilegu
•   Reynsla af markaðsmálum og umsjón netmiðla
•   Góð tæknileg þekking, m.a. á samskiptamiðlum og   
 vefumsjónarkerfum
•   Góð íslensku- og enskukunnátta
•   Frumkvæði og metnaður til að starfa við krefjandi og  
 fjölbreytt verkefni

  Sölumaður bifreiða
Starfssvið

•   Sala nýrra og notaðra bíla
•   Greiningar, áætlanagerð og þátttaka í söluherferðum
•   Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
•   Reynsla og þekking á sölu bifreiða
•   Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi söluhæfileikar
•   Metnaður og áhugi til að takast á við ný og spennandi verkefni

Spennandi störf hjá HEKLU
Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingum til starfa.   
Í boði eru fjölbreytt og áhugaverð störf hjá traustu fyrirtæki.  Við leitum að einstaklingum með framúrskarandi 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum sem hafa áhuga á að vinna í krefjandi og lifandi umhverfi.

  Bifvélavirkjar
Starfssvið

•   Viðgerðir og viðhald bifreiða
•   Þátttaka í námskeiðum og fræðslu á vegum HEKLU
•   Miðlun þekkingar og framúrskarandi þjónusta við  
 viðskiptavini

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Sveinspróf í bifvélavirkjun
•   Rík þjónustulund
•   Hæfni í mannlegum samskiptum
•   Metnaður til að ná árangri í starfi

  Sölu- og þjónusturáðgjafar
Starfssvið

•   Almenn sölu- og þjónustustörf í síma og í móttöku
•   Sala vara- og aukahluta
•   Bókanir á verkstæði

Menntunar og hæfniskröfur
•   Rík þjónustulund, frumkvæði og vandvirkni
•   Skipulagshæfni og hæfni í mannlegum samskiptum 
•   Góð almenn tölvukunnátta
•   Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
•  Framúrskarandi söluhæfileikar

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gerður B. Pálmarsdóttir gæða- og mannauðsstjóri (gbp@hekla.is)
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is



Þjónustufulltrúi
Endurmenntun Háskóla Íslands auglýsir laust starf 
þjónustufulltrúa. Við leitum að þjónustuliprum 
og skipulögðum einstaklingi sem á got t með að 
vinna með öðrum, sýnir frumkvæði og sjálfstæði í 
síbreytilegu og spennandi umhverfi og er tilbúinn 
að takast á við krefjandi starf. 
 
Helstu verkefni:
    •  Innköllun og umsjón námsgagna
    •  Mót taka og skráning þát t takenda
    •  Símsvörun  og upplýsingagjöf
    •  Umsjón með kennslustofum
    •  Önnur almenn skrifstofustörf

Vinnutími er frá 08:00 – 16:00 eða 09:00 17:00. 

Eingöngu þjónustulipur manneskja sem hefur 
reynslu af þjónustustörfum kemur til greina.  
Góð almenn tölvukunnát ta er skilyrði. 
Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra  
og hluteigandi stét tarfélags. 
Umsóknir sem tilgreina náms- og starfsferil  
sendast til Endurmenntunar Háskóla Íslands,  
Dunhaga 7, 107 Reykjavík merktar  
“starf í þjónustu”, eða til magneagu@hi.is.  
Upplýsingar gefur Magnea Guðmundsdót tir,  
þjónustustjóri í síma 525-4231 milli kl. 9:00  
og 10:00. Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf sem fyrst . 
 
Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir 22. mars. 
Öllum umsóknum verður svarað og 
umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Stjörnugróf
Vinna og Virkni

Félagsliði og stuðningsfulltrúi óskast til starfa 
í 100% starf í Stjörnugróf 9. Um er að ræða 
veikindaafleysingu í eit t ár með möguleika á 
framtíðarstarfi. Vinnutíminn er frá 8.30-16.30  
og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst .

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið 
fólk með fötlun og tekur starfsmaður þát t í  
f jölbreyt tum og spennandi verkefnum í samvinnu 
við góðan starfsmannahóp í skemmtilegu  
vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veita Sigurbjörg Sverrisdót tir og  
Heba Bogadót tir í síma 414-0540 og 414-0560  
á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á  
essy@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið má 
nálgast á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Nánari upplýsingar á  rsk.is

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, skatteftirlit 
og heldur fyrirtækjaskrá, hlutafélagaskrá, firmaskrá og ársreikningaskrá. 
Starfsmenn eru um 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 150 í aðalstöðvum í Reykjavík. 

Nú er tækifæri fyrir öflugan einstakling að ganga til liðs við hópinn því leitað er að 
lögfræðingi á Laugavegi 166. 

Helstu verkefni tengjast félagaréttarlegum úrlausnarefnum er varða skráningu fyrirtækja, 
samruna/skiptingar, slit, afskráningar o.fl.

Um tímabundið starf til eins árs er að ræða, en með möguleika á framlengingu.

Menntunar- og hæfnikröfur

Upplýsingar um veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri í síma 442 1151.

Umsókn skal fylla út á vefslóðinni rsk.is/starf.  Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf 
að fylgja með í viðhengi. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2014. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í 6 mánuði.  Laun taka mið af 
kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu 
á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli og unnið er eftir gildunum: 
Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

Lögfræðingur



Yfirþroskaþjálfi
Fjölbreytt og skemmtilegt starf

Óskað er ef tir y firþroskaþjálfa til starfa á heimili 
fatlaðs fólks í Víðihlíð. Um er að ræða 100% starf, að 
hluta til í vaktavinnu. Staðan er laus frá 1.maí. 2014 
eða ef tir nánara samkomulagi.  
Umsóknir þurfa að berast eigi síðar en 17. mars

Yfirþroskaþjálfi ber ábyrgð á og skipuleggur faglegt 
starf ásamt forstöðumanni. Hann gætir hagsmuna 
íbúa innan og utan heimilis, aðstoðar þá í daglegu  
líf i og sinnir stuðningi við íbúa samkvæmt óskum  
og þörfum þeirra hverju sinni. Yfirþroskaþjálfi veitir  
einnig starfsmönnum faglega ráðgjöf og fræðslu. 

Umsækjandi þarf að hafa góða samskipta- og  
samstarfshæfni, geta tekið virkan þát t í innra starfi 
félagsins og haf t stefnu þess og góða starfshætti að 
leiðarljósi í starfi.Hann tekur þát t í f jölbreyt tum og 
spennandi verkefnum í samvinnu við góðan starfs-
mannahóp í skemmtilegu vinnuumhverfi.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún Guðmundsdót tir í 
síma 568-0242 á virkum dögum. Atvinnumsókn  
sendist á gunna@styrktarfelag.is. Upplýsingar um 
félagið og atvinnuumsókn má finna á heimasíðu þess 
www.styrktarfelag.is og einnig má skila umsóknum á 
net fangið thorhildur@styrktarfelag.is. 

Rafvirkjar óskast
Óska eftir vönum rafvirkjum, 

vanir nemar koma einnig til greina.
Upplýsingar í síma 8932466 - Eyjólfur Rósmundsson ehf.

Dagskrárfulltrúi borgarstjóra
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara óskar 
eftir að ráða dagskrárfulltrúa borgarstjóra

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 
samfélag sem borgin er. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á 
vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á 
öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Helstu verkefni: 
Dagskrárfulltrúi hefur umsjón með daglegri dagskrá 
borgarstjóra. Hann veitir borgarstjóra almenna aðstoð 
ásamt því að vinna að undirbúningi þát t töku hans í 
ýmiss konar viðburðum. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
   •  Háskólamenntun sem ný tist í star fi.
   •  Reynsla af verkefnastjórnun með áherslu á  
       lausnamiðaða nálgun.
   •  Skipulagshæfni og ábyrgðarkennd.
   •  Framúrskarandi samskiptahæfni og  
       þjónustulund. 
   •  Góð íslensku- og enskukunnát ta. 
   •  Góð almenn tölvuþekking. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja 
um starfið á vef Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/storf til og með 31. mars nk.
 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Dagný Ingadót tir, 
verkefnastjóri á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara í síma 411-4500, dagny.ingadottir@reykjavik.is

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara.

Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða 
samviskusaman og drífandi einstakling sem verkstjóra í  
mjög fjölbreytt 100% starf í Lystigarð Akureyrar.

Helstu verkefni eru: 
  •  Verkstjórn við nýframkvæmdir, ræktun og viðhald
  •  Fræsöfnun
  •  Kemur að ræktun og uppeldi fjölæringa, trjáa, runna og 
sumarblóma
  •  Útplöntun fjölæringa, trjáa, runna og sumarblóma
  •  Trjá- og runnaklippingar
  •  Umhirða og viðhald handverkfæra, véla og tækja
  •  Eiturúðun gegn plöntusjúkdómum og illgresi
  •  Viðhald gagnagrunna Lystigarðsins
  •  Uppfæra teikningar af beðum

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2014 

Verkstjóri í Lystigarðinn á Akureyri

Lausar eru til umsóknar stöður forstöðumanns og rekstrar-
stjóra Plastiðjunnar Bjargs/Iðjulundar sem er vinnustaður 
fyrir fólk með skerta starfsgetu.

Helstu verkefni forstöðumanns:
   •  Ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem vinnustaðurinn  
       Plastiðjan Bjarg/Iðjulundur veitir og er yfirmaður þeirra      
    starfsmanna sem vinna þar.
   •   Ber ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlanagerð PBI.
   •  Vinnur að samþættingu þjónustu. 
   •  Sér um ársskýrslugerð.
   •  Vinnur að ýmsum þróunarverkefnum í málaflokki fatlaðra.
 
Helstu verkefni rekstarstjóra:
   •  Umsjón með rekstrarþætti vinnustaðarins
   •  Tekur þátt í gerð fjárhags- og starfsáætlunar PBI
   •  Vinnur að fjárhagslegu eftirliti
   •  Ber ábyrgð á gæðum vöru og vöruþróun
   •  Er staðgengill forstöðumanns
 
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt. 
 
Umsóknarfrestur er til 23. mars 2014

Plastiðjan Bjarg / Iðjulundur

Skarfabakki  
Rekstrarstjóri

Drífa ehf - ICEWEAR hafa gert samning við Faxaflóahafnir 
um rekstur Skarfabakka – móttaka skemmtiferðaskipa í 
Reykjavík til næstu 5 ára. Þar verður rekin ICEWEAR  
verslun ásamt því að ýmis önnur þjónusta verður í boði.
Við leitum eftir rekstrarstjóra sem mun hafa yfirumsjón  
með verslun og annari starfsemi sem þar fer fram.  
Reiknað er með að viðkomandi geti hafið störf í byrjun apríl.

Hæfniskröfur:
• Góðir stjórnunarhæfileikar
• Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
• Reynsla af verslunarstjórn æskileg
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvu- og enskukunnátta

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið:
agust@icewear.is merkt Skarfabakki fyrir 15. mars.
Umsóknum ekki svarað í síma.

Um Icewear: Icewear var stofnað 1972 og starfaði lengst 
af í ullariðnaði. Á undanförum árum hefur fyrirtækið þróðað 
útvistarlínu sem er seld í verslunum í Evrópu og Norður 
Ameríku undir vörumerkjunum Icewear og Norwear. 
Víkurprjón er nú í eigu fyrirtækisins og framleiðum við þar 
íslenskt hannaðar ullarvörur. 

Icewear leitar eftir jákvæðu, ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki sem hefur gaman af mannlegum samskiptum, 

flottri hönnun og sölumennsku

Guðmundur Tyrfingsson ehf óskar eftir starfsfólki 
í eftirfarandi störf: 

Starfsmaður á ferðaskrifstofu 
Guðmundur Tyrfingsson ehf leitar eftir metnaðar-
fullum starfsmanni með ríka þjónustulund til starfa 
á skrifstofu sinni á Selfossi. 

Hæfniskröfur: 
Góð enskukunnátta, töluð og skrifuð 
Góð tölvukunnátta 
Getur unnið mikið yfir sumartímann 
Getur unnið sjálfstætt  
Þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-
skiptum 
Reynsla og þekking á ferðaþjónustu æskileg 

 

Bifreiðastjórar: 
Leitum að bifreiðstjórum yfir sumartímann. 
Hæfniskröfur: 

Rútupróf 
Stundvísi 
Þjónustulund og hæfni í mannlegum sam-
skiptum 
Enskukunnátta æskileg en ekki skilyrði 

 

Hægt er að sækja um á www.gtyrfingsson.is eða 
senda umsókn á helena@gtyrfingsson.is. 
 

Guðmundur Tyrfingsson ehf er rótgróið ferðaþjónustu-
fyrirtæki sem var stofnað 1969. Skrifstofan er staðsett á 
Selfossi. Við erum að leita að metnaðarfullu og hressu 
starfsfólki sem hefur áhuga á að vinna með okkur.  

Guðmundur Tyrfingsson ehf 

sumarstörf 
við landvörslu

f

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum 
sumarið 2014 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn
Snæfellsjökul, verndarsvæði við Mývatn og Laxá,
Suðurland, sunnanverða Vestfirði og Hornstrandir.

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en 
starfstími er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu
hefja störf um miðjan maí og síðustu ljúka störfum 
í september. 

Störf landvarða felast m.a. í vöktun, eftirliti, fræðslu 
og  móttöku gesta.

Ítarlegri upplýsingar um störfin,  tímabil hvers 
starfs, svæðin og  hæfniskröfur  eru að finna á
starfatorg.is og ust.is/storf_i_bodi/. Sótt er um
störfin með því að fylla út rafrænt eyðublað sem er 
að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. mars 2014. Í 
umsókn þarf að koma fram hvaða svæði verið er
að sækja um eða forgangsröðun þar um.

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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Kennara vantar í  
Grunnskóla Grindavíkur.
Vegna fæðingarorlofa  og veikindaleyfa  
auglýsir Grunnskóli Grindavíkur eftir  
eftirtöldum kennurum til starfa nú þegar. 
 
   •  Umsjónarkennari í 4. bekk
   •  Umsjónarkennari í 7. bekk ,
       kennslugreinar enska, íslenska 
      og samfélagsfræði á elsta stigi.
   •  Íþróttakennari
Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um  
450 nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð  
áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra   
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera  
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu.  Starfsemin  
skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og víðsýni þar sem 
tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og getu nemenda.   
Allur aðbúnaður og umhverfi skólans er til fyrirmyndar.  
Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn. 
 
 •  Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í           
     grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum  
     samskiptum, með skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir og     
     tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
 •   Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi         
      gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafnræði,  
      jákvæðni, þekking, framsækni og traust.  

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 2, 240 
Grindavík eða sendist á netfangið halldorakm@grindavik.is .
 
 
Nánari upplýsingar veitir  
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 420-1150.

virðing- vellíðan- virkni 

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

EITT VINSÆLASTA HÓTEL BORGARINNAR STÆKKAR

Tækifæri fyrir kraftmikla og skapandi stjórnendur

Allt frá fyrsta degi hafa innlendir og 
erlendir gestir tekið Icelandair hótel 
Reykjavík Marina opnum örmum. 

Veitingarýmið og Slippbarinn á 
jarðhæð eru einhver vinsælasti 
samkomustaður borgarinnar og 

tengja miðbæinn við hafnarsvæðið 
á líflegan og nýstárlegan hátt.

Fyrir dyrum standa enn frekari 
framkvæmdir og stækkun 

hótelsins til vesturs og verður 
hótelið mikilvægur hlekkur í 

endurreisn slippasvæðisins og 
lífinu þar í framtíðinni.

Hótelstjóri
Hótelstjóri ber ábyrgð á rekstri hótelsins, áætlanagerð og kostnaðareftirliti. Starfið hæfir metnaðarfullu 
fólki með háskólamenntun og reynslu af rekstri og stjórnun í ferðaþjónustu. Gerð er krafa um hæfni í 
mannlegum samskiptum, góða tölvufærni, tungumálakunnáttu og hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti.

Veitingastjóri
Við leitum að einstaklingi með menntun í faginu, reynslu af stjórnun og veitingarekstri og metnað til að 
skapa og ná árangri. Viðkomandi þarf að hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum, góða tölvufærni, 
tungumálakunnáttu og ríkulega þjónustulund.

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Magnea Þ. Hjálmarsdóttir: magnea@icehotels.is eða Björk Baldvinsdóttir: umsoknir@icehotels.is

Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu félagsins www.icelandairhotels.is og er umsóknarfrestur til og með 16. mars.

Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur, Icelandair Hótels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því að reka Hilton Reykjavík Nordica.
Hjá félaginu starfar samhentur hópur starfsmanna sem telur yfir 500 manns.

Við leitum að hæfum stjórnendum í tvö lykilstörf:

LAUGARDAGUR  8. mars 2014 15
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Leitað er eftir fólki í tímabundið starf með möguleika á 
framtíðarstarfi  á heimili í Setbergshverfi  í Hafnarfirði. 
Bæði vantar í störf þroskaþjálfa eða starfsfólk með 
sambærilega menntun en einnig vantar í störf ófaglærðra 
starfsmanna.  
Í boði er vaktavinna og þarf viðkomandi að geta tekið 
morgun-, kvöld-, nætur- og helgarvaktir. 

Í boði er:
     •  80% starfshlutfall starfsmanns með menntun  
         sem nýtist í starfi.                  
     •  Vaktavinna en mest dagvinna.

Einnig: 
     •  30% starfshlutfall  
     •  Vaktavinna, mest kvöld og helgar.

Helstu verkefni:
     •  Veita þjónustunotendum stuðning við  
         athafnir daglegs lífs.
     •  Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
     •  Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
     •  Sinna heimilisstörfum.

Hæfniskröfur:
     •  Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
     •  Hæfni í mannlegum samskiptum.
     •  Framtakssemi og samviskusemi .
     •  Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
     •  Aldursskilyrði 20 ár.
 
Upplýsingar um störfin veitir:
     •  Bryngerður Bryngeirsdóttir forstöðumaður 
     •  sími 565-4830/664-5716, 
     •  netfang: binna@hafnarfjordur.is 
 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. 
     •  Æskilegt er að umsækjandi hafi áhuga  
         á málefnum fatlaðs fólks.
     •  Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
 
Umsóknarfrestur er til 9.mars 2014 
 
Umsóknum skal skilað á netfangið binna@hafnarfjordur.is
 

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði

Störf á heimili fatlaðs fólks

BIFVÉLAVIRKJA
FairCar bílaleiga óskar ef tir

Óskum eftir vönum bifvélavirkja sem hefur mikla 
reynslu af almennum bílaviðgerðum. 
 
Hæfniskröfur:
    •   Bifvélavirki eða sambærileg reynsla
    •   Reynsla af almennum viðgerðum á bifreiðum
    •   Góð tölvukunnát ta
    •   Góð enskukunnát ta

Persónulegir eiginleikar einstaklings:
    •   Drífandi, metnaðargjörn/gjarn 
         og lausnamiðuð/miðaður
    •   Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
    •   Jákvæðni og hæfni til að tileinka sér  
         nýja þekkingu
    •   Rík þjónustulund
    •   Skemmtileg(ur)
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2014.
Umsókn skal senda á starf@faircar.is ásamt 
ferilskrá.Frekari upplýsingar veitir Einar Halls-
son, net fang einar@faircar.is, sími 659 9003.

Atvinnutækifæri  
bailine heilsustofa fyrir konur til sölu
Hefur þú brennandi áhuga á heilsu, hollu mataræði  
og heilbrigðum lífstí l ? Viltu reka þit t eigið fyrir tæki ?  
- Þá gæti bailine rekstur hentað þér 
Tilvalið fyrir  td einkaþjálfara, hjúkrunarfræðing/
sjúkraliða, þó ekki skilyrði. Þjálfun og kennsla á tæki  
á staðnum. Um er að ræða rótgróna bailine stofu á 
besta stað í bænum. 
Áhugasamir hafið samband við Jakobinu s:8672705 
eða sendið fyrirspurn á  bailine.is@gmail.com

Skipholt 50c 3 hæð  105 Reykjavík  
www.bailine.is              s:5680510

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

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

sími: 511 1144
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ALÞJÓÐLEGIR  
FRIÐARSTYRKIR 

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2015-2017

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem rekinn 
er af Alþjóða Rótarýhreyfingunni, mun veita allt að 60 
styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin  
2015-2017. Styrkirnir verða veittir til náms og rann-
sókna sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar 
í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar hefur 
reynslu af alþjóðastarfi auk þess að hafa lokið fyrstu 
háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sex virta háskóla: 

• Chulalongkorn University , Bangkok, Thailand 
• Duke University and University of North Carolina at   
 Chapel Hill , USA 
• International Christian University , Tokyo, Japan   
• University of Bradford , West Yorkshire, England 
• University of Queensland , Brisbane, Australia 
• Uppsala University , Uppsala, Sweden
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfingin á Íslandi má senda eina umsókn. 
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl 
og könnun á námsferli og störfum. Makar, afkom-
endur og makar afkomenda lifandi Rótarýfélaga geta 
ekki sótt um styrkinn. Ellefu Íslendingar hafa fengið 
friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og umsókn-
arskilmála er að finna á heimasíðu  
https://www.rotary.org/en/peace-fellowships. 
Umsóknareyðublað er að finna undir World Peace 
Fellowship. Einnig má nálgast upplýsingar á skrifstofu 
Rótarýumdæmisins (rotary@rotary.is).  
Sími 568-2233 (eða í síma 525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir 
um að fylla út,  prenta og senda umsóknareyðu-
blað ásamt ítarlegu æviágripi og lýsingu á mark-
miði með framhaldsnámi fyrir 27. apríl til Skrifstofu 
Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108  
Reykjavík, merkt „Friðarstyrkur“.

BEITILAND ÓSKAST
ÍÍsÍstetekkaka ó ó kskarr e eff tf tiirir g góðóðuu bebeititililanandidi f fyryririr h hrorossss 
titill lalangnggtítítímamamaleleleigigiguuu eðeðeðaaa kakakaupupupsss.  ÞÞaÞa frfrf a aððð veverara giir tt . 
Hverer s spipip ldlddaa a þaþaþarfrfr f aa aððð hahahaldldldaaa mimiminnnnnnststst 11 1000000 hh hrorossssum 

StStStaðaðaðsesesetntntniining:g:
SuSuSuðuðuðurlrlrlanananddd, VV Vesesestututurlrlrlanananddd ogog NN Norðððvesttu lrland

ÁhÁhÁhugugasasamamiirir h hafafii sasambmbanandd iviðð AAr þnþór
í síma 662 0028 eða arnthor@isteka.com

Sjóður Kristínar Björnsdóttur
fyrrverandi starfsmanns  
Sameinuðu þjóðanna 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 
sjóðnum fyrir árið 2014.    

Tilgangur sjóðsins er aðallega að aðstoða  
fötluð börn og unglinga s.s. t il menntunar og sér- 
menntunar þeirra í samræmi við hæfni þeirra og 
möguleika, þannig að þau fái sem líkasta upp- 
vaxtarmöguleika og heilbrigð börn.
 
Umsóknir um styrki úr sjóðnum, í samræmi við 
ofangreind markmið, ásamt upplýsingum um  
umsækjendur sendist til:
 
Stjórn Sjóðs Kristínar Björnsdóttur,
fyrrverandi starfsmanns Sameinuðu þjóðanna.
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Háaleitisbraut 11-13

Yfirhafnarvörður  
Fjallabyggðarhafna

Fjallabyggð auglýsir laust til umsóknar  
starf yfirhafnarvarðar við hafnir Fjallabyggðar.

Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst, helst frá 1. maí n.k. 
Hæfniskröfur: 
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg, almenn menntun sem 

nýtist í starfi, skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði, ákveðni, 
lipurð í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund. 

• Æskilegt að viðkomandi hafi löggildingu vigtarmanns. 
• Hreint sakavottorð er skilyrði. 
• 30 tonna skipstjórnarréttindi er kostur. 
• Staðgóð þekking á höfnum Fjallabyggðar er kostur. 

Vegna eðlis starfsins er mikilvægt að viðkomandi búi 
á starfssvæði hafnanna.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag. Nánari 
upplýsingar gefur hafnarstjóri, Sigurður Valur Ásbjarnarson 
í síma 894-5622. 

Umsóknum með upplýsingum um menntun og starfsferil  
skal skilað rafrænt á netfangið sigurdur@fjallabyggd.is    
Umsóknarfrestur er til og með 28. mars 2014.

Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga. 
Í sveitarfélaginu, sem telur rúmlega 2.000 í búa, eru tveir þéttbýliskjarnar, 
bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Báðir bæir byggja afkomu sína að 
mestu á sjávarútvegi, vinnslu fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar 
greinar iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. Í seinni tíð hefur fjölbreytnin 
í atvinnulífinu aukist og mikill vaxtarbroddur er í ferðaiðnaði og ýmiskonar 
fjarvinnslu fyrir  fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu. 
Mikil náttúrufegurð er í Fjallabyggð og margar góðar gönguleiðir liggja um 
sveitarfélagið. Í Fjallabyggð eru tveir leikskólar, grunnskóli, framhaldsskóli og 
tónskóli. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar. Í Fjallabyggð eru landsþekkt söfn 
og menningarlífið blómstrar. Fjallabyggð er fjölskylduvænt sveitarfélag.

ÝTTU Á ENTER
TIL AÐ SÆKJA UM

– YFIRHÖNNUÐUR –

– GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR –

– TEXTA- OG HUGMYNDASMIÐUR –

– VIÐSKIPTASTJÓRI –

– BIRTINGASTJÓRI –

– DIGITAL HÖNNUÐUR –

Yfirhönnuð með fimm stjörnu fagþekkingu, ástríðu
og næmni fyrir árangri í verki. Menntun í grafískri hönnun

og 5 ára starfsreynslu.

Grafískan hönnuð, líflega metnaðarfullan og hugmyndaríkan 
með starfsreynslu og framúrskarandi hæfileika.

Texta- og hugmyndasmið sem er fljúgandi fær í íslensku
og getur smíðað skemmtilegar setningar úr litríkum hugmyndum.

Viðskiptastjóra; markaðshugsuð til að leggja á ráðin,
kynna markaðsaðgerðir og leiða samstarfsfélaga.
Gráða í markaðs- eða viðskiptafræðum æskileg.

Aðstoðarbirtingastjóra, stjórnanda sem hefur vilja til að læra,
sjálfstæði til að framkvæma og viðskiptamenntun/þekkingu.

Digital hönnuð, skapandi raflistaverka-meistara sem býr
yfir þekkingu og færni til að hanna áhrifaríka hönnunargripi.

Menntun í grafískri hönnun nauðsynleg.
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Útboð á endurnýjun vatnsrennibrauta 
við Sundlaug Akureyrar 

Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir tilboðum í endurnýjun og 
útfærslu vatnsrennibrauta ásamt yfirbyggðu uppgöngustigahúsi 
og uppsetningu í Sundlaug Akureyrar.

Útboðsgögn verða afhent frá og með föstudeginum 7. mars 2014. 
Vinsamlegast óskið eftir gögnum í gegnum netfangið 
dora@akureyri.is

Tilboð skulu hafa borist til Fasteigna Akureyrarbæjar Geislagötu 9, 
600 Akureyri eigi síðar en kl. 11 mánudaginn 24. mars 2014.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Öskjuhlíð - Hjóla- og göngustígar 2014,   
útboð nr. 13173.

•  Yfirborðsmerkingar  í Reykjavík 2014,  
útboð nr. 13195.

•  Lindargata 48, breytingar og endurbætur  
útboð nr. 13199. 

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

ÚTBOÐ
LÍKAMSRÆKTARSTÖÐVAR

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í leigu á 
líkamsræktaraðstöðu við sundlaugar í Kópavogsbæ

Í útboðinu fellst að leigja aðstöðu í Sundlaug Kópavogs 
og Sundlauginni Versölum og reka þar líkamsræktar-
stöðvar.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar
Fannborg 2 ( 1.hæð ) frá og með þriðjudeginum 11. mars 
2014 á kr 10.000.
Þegar útboðsgögn eru keypt skal skrá samskiptaaðila 
bjóðanda í útboði. 

Tilboðum skal skila á sama stað miðvikudaginn 26. mars 
2014 fyrir  kl. 11:00   og verða þau þá opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda sem þar mæta.

kopavogur.is

ÚTBOÐ

Próf í íslensku fyrir umsækjendur 
um íslenskan ríkisborgararétt      

Íslenskupróf vegna umsóknar um íslenskan ríkisborgara- 
rétt verða næst haldin í maí og júní á vegum Námsmats- 
stofnunar og er skráning hafin. 

Prófin verða haldin á höfuðborgarsvæðinu 2.-6. júní og  
á eftirtöldum stöðum á landsbyggðinni: Akureyri 28. maí, 
Ísafirði 27. maí og Egilsstöðum 30. maí. 

Skráning í prófin fer fram með rafrænum hætti á vef Náms-
matsstofnunar til og með 10. maí. Gjald fyrir þátttöku í prófi 
er 7000 krónur sem greiða skal í síðasta lagi 10. maí inn á 
reikning Námsmatsstofnunar. Upplýsingar þar að lútandi er 
að finna á vef Námsmatsstofnunar. 

Sjá nánar á vefnum www.namsmat.is.  
Einnig eru veittar upplýsingar í síma 550 2400. 

Útlendingastofnun 
5. mars 2014 

Útboð – Utanhúsmálun 
Húsfélagið Meistaravöllum 17 óskar eftir tilboðum 

í málun utanhúss ásamt minni háttar múrviðgerðum. 

Útboðsgögn er hægt að nálgast hjá formanni 
húsfélagsins, sími 866 22 58 (Salvör).  

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 17 þann 18. mars, 
þar sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim er þess óska.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI   
TIL  LEIGU 

Mjóddin - Álfabakki 14, 3. Hæð.  Til leigu til lengri eða 
skemmri tíma nokkur skrifstofuherbergi, svo og opið  

rými sem hentar vel fyrir skrifstofur eða aðra  
starfsemi. Aðstöðunni fylgir got t sameiginlegt rými,  

svo sem stór t fundarherbergi, kaf fistofa og snyr tingar.
 

Nánari upplýsingar veitir Theódór S. Halldórsson 
 í síma 896-2818 eða tsh@centrum.is

 
– Þverárnáma deiliskipulag

Með vísan til ákvæða 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 og í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar 
Eyjafjarðarsveitar, 18. nóvember 2013, er hér með auglýst 
tillaga að deiliskipulagi efnisnámu sunnan Þverár ytri í 
Eyjafjarðarsveit ásamt tilheyrandi umhverfisskýrslu. 
 
Efnisnáman er merkt ES16 á gildandi aðalskipulagi og 
hefur farið í umhverfismat. Tillagan verður kynnt á  
heimasíðu Eyjafjarðarsveitar www.eyjafjardarsveit.is og 
mun einnig liggja frammi á skrifstofu Eyjafjarðar- 
sveitar, Skólatröð 9 frá 11. mars til 22. apríl 2014.  
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til  
og með 22. apríl 2014.  
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar. 
 Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Austurhlið 
Hörpu

Harpa ohf. óskar eftir útfærðum 
tillögum um rekstur sem fellur  
að starfsemi hússins og eykur 
fjölbreytni hennar.

Reksturinn þarf að tengjast  
hlutverki Hörpu, þ.e. vera á sviði 
tónlistar, menningar, ferðamennsku 
eða ráðstefnu halds. Til ráðstöfunar 
eru tæplega 600 m2 óinnréttuð rými  
á 3., 4. og 5. hæð á austurhlið Hörpu.

Við val á rekstraraðilum verður 
styrkleiki þjónustu og/eða vöru, 
þekking, reynsla, geta, viðskipta-
áætlun og tryggingar lögð til 
grundvallar.

Einungis aðilar sem hafa haldgóða 
reynslu af rekstri koma til greina.

Umsóknum ásamt útfærðri viðskipta-
áætlun skal skila í móttöku Hörpu, 
Austurbakka 2, 101 Reykjavík, eigi 
síðar en kl. 14:00, föstudaginn  
28. mars 2014, merktum:  
Harpa – rekstrarleyfi á austurhlið.
 
Nánari upplýsingar veitir aðstoðarmaður 
forstjóra, Hulda Kristín Magnúsdóttir,  
með netfangið: huldakristin@harpa.is.

www.harpa.is

Rekstrarleyfi í Hörpu tónlistar- 
og ráðstefnuhúsinu í Reykjavík
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Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

 
HÁIHVAMMUR - HAFNARFJÖRÐUR

“NÝTT” Fallegt 259 fm einbýli ásamt 43 fm 
bílskúr, samtals 302 fm á góðum stað í Hvöm-
munum. 6 svefnherb. Auðvelt að gera aukaíbúð 
á neðri hæð m/sérinngangi. Frábær útsýni yfir 
fjörðinn og víðar. Verð 59,9 millj.  
OPIÐ HÚS sunnudag kl. 15:30 - 16:00

 
DIGRANESHEIÐI 19 - KÓP.

LAUS STRAX. Góð 102 fm 4ra herbergja NEÐRI 
SÉRHÆÐ í tvíbýli á góðum stað. SÉRINNGANG-
UR. 3 svefnherb. Sérlóð og sérbílastæði.  
Verð 24,9 millj. 

OPIÐ HÚS sunnudag kl. 17:00 - 17:30

 

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJÖRÐUR
79,9 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð við Eskivelli í 
Hafnarfirði ásamt sér stæði í bílgeymslu.  
Verð 23,5 millj. 

OPIÐ HÚS sunnudag kl. 16:00 - 16:30,  
bjalla 0306

 
ESKIVELLIR 21 - HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 112,2 fm 4ra herbergja íbúð merkt 
02-01 á 2. hæð, í nýju 4ra hæða LYFTUHÚSI. 
SÉRINNGANGUR. Íbúðin afhendist FULLBÚIN 
að innan. Vandaðar innréttingar og tæki.
SUÐURSV. Geymsla á hæðinni. Verð 28,5 millj. 
OPIÐ HÚS bjalla 0201 sunnud. kl. 13:00 - 13:30

 
ÁSBÚÐ 86 - GARÐABÆR

245,8 fm 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum 
við Ásbúð í Garðabæ, þar af er 41,4 fm bílskúr. 
Verð 51,9 millj. 

OPIÐ HÚS sunnudag kl. 16:00 - 16:30

 
ÁLFHOLT 48 - HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 92,1 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (ef-
stu) með fallegu útsýni í góðu fjölbýli á Holtinu í 
Hafnarfirði. Verð 22,9 millj. 

OPIÐ HÚS bjalla 0302 sunnudag kl. 14:00 - 14:30

      

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir 
ásamt stæði í bílgeymslu í nýju 
lyftuhúsi við hafnarbakkann.  
98 - 127 fm. Sameigin legar 
þaksvalir. 
Verð 29,4 - 65,0 millj. 
OPIÐ HÚS í sýningaríbúð á 
fjórðu hæð við Norðurbakka 1 
sunnudag kl. 14:00 - 15:00
Nánari upplýsingar hjá Eiríki 
Svani Sigfússyni löggiltum 
fasteignasala í síma 862-3377

Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára 
og eldri í góðu lyftufjölbýli við 
Skipalón  10 - 16 á Hvaleyrar-
holti í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 
3ja til 4ra herbergja, 94 til 167 
fermetrar. 
Verð 26,7 - 43,5 millj.
OPIÐ HÚS í sýningaríbúð á 
3.hæð Skipalóni 10, SUNNU-
DAG  kl. 14:00 – 15:00
Nánari upplýsingar hjá Jónasi 
sölufulltrúa í síma 892-1243

OPIÐ HÚS

NORÐURBAKKI 1-3 - HAFNARFJÖRÐUR

SKIPALÓN - HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Einbýlishús með aukaíbúð alls 328,3 fm og 
tvöföldum þar af  45,5 fm bílskúr á útsýnisstað á 
Arnarnesi. Efri hæð er 8 herbergja með 5 svefn-
herb. Tveggja herb aukaíbúð í kjallara. Stór 
gróinn lóð og skjólgóður garður.  
Allar nánari uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064 eða 
solvi@hofudborg.is

Opið hús sunnud. 9. mars kl. 16:00-16:30

Snyrtileg 99 fm 3ja herb. íbúð á 3. h. í fjölbýlis-
húsi í góðu hverfi í Reykjavík. Sér inngangur af 
svölum. Fallegt útsýni. Þvottahús. 
Allar nánari upplýsingar veittar í s: 414-4488 og 
hofudborg@hofudborg.is 

Snyrtileg 2ja herb 69,5  fm íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi, örlítið niðurgrafinn á góðum stað í 
hlíðunum.  Nýlegt parket á stofu, endurnýjað raf-
magn að hluta.  Leyfi er fyrir gera hurð úr stofu út 
í garð og gera þar sólpall.
Allar nánari uppl. Sölvi í síma 618-0064 eða 
solvi@hofudborg.is   

Opið hús sunnud. 9. mars kl. 15:00-15:30

Vel staðsett 95 fm 3ja herb. íbúð á 2. h. í litlu fjöl-
býli. Endurnýjuð að hluta. Á eftir að klára fram-
kvæmdir. Skoðið þessa.
Allar nánari upplýsingar veittar í s: 414-4488 og 
hofudborg@hofudborg.is 

Snyrtilegt 160,7 fm endaraðhús á einni hæð 
með 4 svefnherbergjum ásamt bílskúr. Verönd í 
suður út af stofu.  Húsið hefur fengið gott viðhald 
síðustu árin.  Skipt um járn á þaki, gluggar má-
laðir og skipt um gler að hluta.  Eldhús endur-
nýjað árið 2005. Allar nánari uppl. Sölvi í síma  
618-0064 eða solvi@hofudborg.is   

Opið hús sunnud. 9. mars kl. 13:30-14:00 

3ja herb 88 fm íbúð á 3-4.hæð á svæðinu við 
Fossvogsdalinn. Möguleiki á yfirtöku lána. 

Frekari upplýsingar;  Svana sími: 774 1008

Falleg 110 fm 3ja herb. íbúð á  2.h. í góðu lyftuhúsi 
í þessu vinsæla hverfi Kópavogs. Baðherb. með 
baði og sturtuklefa. Suðvestursvalir.  Þvottahús 
innan íb. Stuttu í skóla og flesta þjónustu. 
Allar nánari upplýsingar veittar í s: 414-4488 og 
hofudborg@hofudborg.is 

Gott ferðaþjónustutækifæri. 2 vönduð, vel 
viðhaldin 79,9 fm sumarhús. Góð útleiga síðustu 
árin. Góðir tekjumöguleikar. Rekstur selst með. 

Frekari upplýsingar gefur Svana sími: 774 1008. 







Hæðargarður 33, íbúð 308 - 108 Reykjavík 

85,3 m2 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi fyrir 63 ára 
og eldri við Hæðargarð 33 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í hol, 
rúmgott baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél, tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús og geymslu. Öll sameign og lóð 
er frágengin og vel viðhaldið. Íbúðinni fylgir sameiginleg 
setustofa, eldhús, salerni, sem og sameiginlegt þvottahús 
með vélum. V. 33,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Laus strax

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Klapparhlíð 7 - 270 Mosfellsbær  

64 m2, 2ja herbergja íbúð með sérinngangi og sérgarði á 
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 7 í Mosfellsbæ. 
Frábær staðsetning rétt við skóla, leikskóla og sundlaug. 
V. 20,5 m.

Birkiteigur 2 -270 Mosfellsbær  

Rúmgóð 96,5 m2, 3ja herbergja,  neðri sérhæð með sérinn-
gangi í tvíbýlishúsi við Birkiteig 2 í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofu, barnaherbergi, stórt hjónaherbergi, baðherbergi, 
stofu og eldhús. 
V. 24,9 m.

Háholt 4 -270 Mosfellsbær 

61,2 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og verönd við Háholt 
4 í Mosfellbæ. Íbúðin skiptist í svefnherbergi, forstofu, eldhús, 
stofu og geymslu innan íbúðar. Íbúðin þarfnast viðhalds og 
viðgerða. 
V. 15,9 m.

Hjallahlíð 19D - 270 Mosfellsbær 

Glæsileg 117,4 m2 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með afgirtri 
timburverönd í fjórbýlishúsi ásamt 24,1 m2 bílskúr við Hjalla-
hlíð 19D. Vinsæll staður. Rétt við skóla, leikskóla og sundlaug.  
V. 37,9 m.

Bergholt 8 - 270 Mosfellsbær  

Fallegt 183,6 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr við 
Bergholt 8 í Mosfellsbæ.  Eignin skiptist í stóra stofu, gott 
eldhús m/borðkrók, 4-5 svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús og geymslu ásamt bílskúr. Eignin er mikið endurnýjuð að 
innan. Hellulagt bílaplan og stór timburverönd. V. 43,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Nýtt á skrá

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

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

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

Hlégerði 20
Opið hús sunnudag á milli 15:00 og 16:00

Fallegt einbýli á vinsælum stað í vesturbæ Kópavogs. 
Frábært fjölskylduhús sem hefur verið töluvert endurnýjað 
og vel við haldið. Húsið er fallegt utan sem innan. Eldhús 
og stærra baðherbergið nýlega endurnýjað. Stærð 245,8fm. 
V. 65,5m.   Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

Akrasel 221 0 9 
Reykjavík

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Verð:  71,5 millj.

OPIÐ HÚS
Laugardag 8. mars 14:00 - 15:00

Glæsilegt einbýlishús

Aukaíbúð í hluta neðri hæðar

Góður garður með pöllum

Jeppabílskúr

Góðar stofur og vandaðar innréttingar

4ra herb/2ja herb

Allar nánari upplýsingar veitir

Halldór I. Andrésson
löggiltur fasteignasali

sími: 897-4210
halldor@miklaborg.is

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

Eignin skiptist í vandaða 100 fm. íbúð og 
132 fm. skrifstofurými, samtals 232,3 fm. 
á 2. hæð.

Nánari lýsing:
Nýleg þriggja herbergja íbúð með parketi 
og flísum á gólfum. 
Vandaðar innréttingar, suðursvalir.

Í skrifstofurými eru fimm parketlagðar 
skrifstofur, tvö salerni, gangur og móttaka 
með skenk.

Þrjú bílastæði í bílageymsluhúsi fylgja.
Samþykktar teikningar liggja frammi þar 
sem gert er ráð fyrir tveimur íbúðum. 

Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Kristján Baldursson hdl. 
og löggiltur fasteignasali  

PÓSTHÚSSTRÆTI 13 - MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK 

FRÁBÆR STAÐSETNING Í HJARTA BORGARINNAR. MIKLIR MÖGUEIKAR.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR KNÚTUR SÖLUSTJÓRI Í SÍMA 694-4217, knutur@trausti.is

www.trausti.is

org.isLágmúla 4  www.miklabor

Við leitum að...

Ég er með 
kaupanda að 

400-500 fm húsi 
í Garðabæ 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson,
pp ý g

sölufulltrúi 

sími: 775-1515
jassi@miklaborg.is



NÝBÝLAVEGUR 50 – 200 KÓP

Opið hús sunnud. 9. mars kl. 14.30 – 15.00
- Vel skipulögð og endurnýjuð 69,4 fm 3ja herb. 
- Nýlega viðgerðt hús í Kópavogi.  
- ÍLS lán yfirtakanleg u.þ.b. 16,6 millj.  
- Íbúðin er með aukaherbergi.
- V. 21,5 millj.

GAUKSRIMI - 800 SELF.

- 97.5 fm raðhús í grónu hverfi.
- Tvö rúmgóð svefnherbergi. 
- Nýleg eldhúsinnrétting, gott skipulag.
- Hentar vel sem útleigueining.
- V. 18.9 millj.

BERGSTAÐASTRÆTI 60 – 101 RVK
 

Opið hús mánud. 10. mars kl. 17.30 – 18.00
- Snyrtileg 224,8 fm íbúð á tveim hæðum.
- Sjö herbergi og var áður gistiheimili.
- Tvær stórar stofur.
- Eign með mikla möguleika
- V. 64.9.- millj.

FLYÐRUGRANDI - 107 RVK

- Vel skipulögð 3ja herb. 
- Íbúð er ca. 70 fm með geymslu
- Rúmgóðar svalir
- LAUS TIL AFHENDINGAR
- V. 25.9.- millj.

SÍLAKVÍSL 9 - 110 RVK.

Opið hús sunnud. 9. mars kl. 17.00 – 17.30
- Vel skipulögð 100,4 fm íbúð á 2. hæðum. 
- Sérinngangur af svölum.
- 3 góð herbergi og rúmgóð stofa.
- Getur verið laus fljótlega
- V. 30,9 millj.

HRINGBRAUT 68 - 220 HFJ.

Opið hús mánud. 10. mars kl. 18.00 – 18.30
- 119 fm. 4 herbergja íbúð þar af 27,1 fm bílskúr.
- Mjög góður staður í Hafnarfirði. 
- Húsið er mjög vel við haldið.
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu. 
- V. 27,9 millj.

MÖRKIN – 108 RVK

- Ný uppgert ca. 320 fm. verslunarhúsnæði 
- 847,8 fm. lagerhúsnæði samtals 1.167,8 fm.  
- Versun er mjög fallega innréttuð
- Næg bílastæði við eignina, góð aðkoma. 
- Tvær skrifstofur, eldhús og salerni.  
- V. 140 millj.
 

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

LÆKJARÁS 3 – 110 RVK
- Glæsilegt og mikið endurnýjað 392 fm einbýlishús á tveimur hæðum í Selásnum í Reykjavík.  
- Frábært skipulag.  Skemmtileg staðsetning. Stórar stofur og sjónvarpsstofa.  
- Fjögur - fimm svefnherbergi. Þrjú baðherbergi.  Einkar rúmgott þvottahús.  
- Tvöfaldur bílskúr.  Smekklegt og afar fallegt hús.

Tilboð óskast !

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LAUS STRAX

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS SUNNUD. 9. MARS KL. 17:00 – 18:00

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON 
sölufulltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
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.

ÞORLÁKSGEISLI 25   -  113 RVK.
-  Glæsileg 113,6 fm. vel skipulagða 4 herb. íbúð á jarðhæð, verönd, stæði í bílageymslu. 
-  Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðs., eldhús, þrjú herb. baðherb. þvottah./geymsla.  
-  Stutt í gönguleiðir við Reynisvatn og Hólmsheiðina. Örstutt á gólfvöllinn í Grafarholti.  
- Auðveld kaup.  90% áhvílandi lán.
-  V.  33,4 millj.
 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. MARS KL 15:00 - 15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. MARS KL 14:00 - 15:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

101 OG 107 RVK ÓSKAST!
 

4ra herbergja íbúð óskast  
til kaups fyrir ákveðinn viðskiptavin  

í 101 eða 107 RVK.   

Hafið samband við  
Sigurð Samúelsson  

í síma 896-2312



| FASTEIGNIR | 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunhamar fasteignasala kynnir  Brekkugötu 14 í 
Hafnarfirði einbýli á þremur hæðum samtals um 202,1 
fermetrar. Húsið er staðset t á frábærum útsýnisstað í 
suðurbæ Hafnarfjarðar allt nýlega uppger t á einstak-
lega vandaðan hát t , gegnheilt eikarparket er á öllum 
gólfum og sérsmíðaðar stí lhreinar innrét tingar . Frábær 
staðsetning. Verð 69,9 millj. Allar nánari upplýsingar 
veitir Þorbjörn Helgi s. 896-0058.

Nýkomið í sölu  glæsilegt 258 fm. einbýli á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum stað við 
Melhæð 4 í Garðabæ. Eignin er glæsileg að utan sem 
innan, smekklega innrét tuð með glæsilegum innrét tin-
gum og gólfefnum. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, gestasnyr tingu, þvot tahús, herbergi, 
bí lskúr og geymslu. Á efri hæð hússins eru f jögur stór 
herbergi, fataherbergi, baðherbergi og fjölskyldurými. 
Verð 85 millj. Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn 
Helgi s. 896-0058.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt tví ly f t einbýlishús með 
innbyggðum stórum tvöföldum jeppabílskúr samtals 
stærð ca. 320 fm. Húsið stendur á frábærum stað innst í 
botnlanga. Góð aðkoma og næg bí lstæði. Mjög fallegur 
garður með heitum pot ti og pöllum. Eign í sér flokki. 
Verð 93,5 millj. Allar nánari upplýsingar veitir  
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tví ly f t einbýli með 
bí lskúr samtals 260 fm. Stofa, borðstofa, arinstofa, 
sjónvarpsskáli. 4-5 stór herbergi ofl. Svalir. Hellulagt 
bí laplan. Verandir. Góð staðsetning.Verð 56 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  
s. 893-2233.

Nýkomið í einkasölu þet ta vandaða einbýlishús á 
frábærum stað í Norðurbænum. Eignin er skráð 276 fm. 
en þar af er tvöfaldur bí lskúr 56 fm. Vandaðar innrét tin-
gar. Got t skipulag. Arkitektahönnun. Glæsileg hraunlóð 
á þessum skjólgóða stað. Verð 69,5 millj. 
Allar frekar upplýsingar veitir Hilmar s. 892-9694.

Brekkugata – Hf – Glæsilegt einbýli

Melhæð - Garðabær – Einbýli

Óttuhæð - Garðabær  – Einbýli 

Suðurvangur - Hf- Einbýli 

Sævangur - Hf- Glæsilegt einbýli 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið 743,4 fm. atvinnuhúsnæði (Hafnarfjarðar 
Leikhúsið). Frábær staðsetning við hliðin á Víkingahótelinu 
og Fjörugarðinum. Leigusamningur getur fylgt.
Upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893-2233.

Til sölu við miðbæ Hafnarfjarðar
Atvinnuhúsnæði  – Leikhús

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson,
sölumaður

Stórglæsilegt og virðulegt 595,9 fm hús á horni Túngötu 
og Garðastrætis. Húsið var teiknað af Einari Erlendssyni
arkitekt fyrir Gísla J. Johnsson konsúl og kaupsýslumann frá
Vestmannaeyjum og var mikið í húsið lagt. Húsið býður uppá
mikla mögulega verðandi notkun. Tilvalið undir skrifstofur 
eða hótelíbúðir. Tvö stigahús eru í húsinu.

Stórglæsilegt og vandað 624,3 fm hús sem hefur allt verið 
endurnýjað á síðustu árum. Húsið er á fjórum hæðum með 
kjallara og risi. Kjallari og 1. hæð eru 304,1 fm og gæti hentað 
vel undir  veitingastað . Gríðarlega há lofthæð í kjallara
og 1. hæð eða um 3 metrar.

Nánari upplýsingar gefa Guðlaugur Ingi Guðlaugsson gudlaugur@eignamidlun.is  eða Kjartan Hallgeirsson kjartan@eignamidlun.is

gudlaugur@eignamidlun.is kjartan@eignamidlun.is 

Til leigu
Túngata 7, 101 Reykjavík

Grófin 1, 101 Reykjavík

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

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Haukdælabraut - raðhús

Eigum eftir þrjú miðjuhús  á tveimur hæðum á  fallegum útsýnisstað  
í Grafarholti norðan Reynisvatns.  Húsið er um 207  fm. Íbúðarrými 
175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  Að auki er gluggalaust rými um 
40 fm innaf bílskúr sem gefur ýmsa möguleika. Vel skipulagt hús.  
Afhendist tilbúið til innréttinga. Pálmar Guðmundsson byggir.  
Traustur og vandaður byggingaraðili. V: 48.5 millj.  
Nánari uppl. veitir Bogi Pétursson, lögg.fast.  s: 699-3444

8. mars 2014  LAUGARDAGUR24


