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Kópavogsbær

Vefstjóri – jákvæður snillingur óskast

Við leitum að jákvæðum og skipulögðum einstaklingi sem leiðir verkefni á sviði vefþróunar. Verkefnin eru mjög fjölbreytt allt frá því að aðstoða og kenna á lausnirnara ke á lausnirnar nna á lausnirn
sem við erum með í notkun og upp í allsherjar endurskoðun á stefnu okkar í vefmálum.

Starfið heyrir undir upplýsingatæknideild en auk samstarfsmanna þar mun vefstjórinn 
eiga í samstarfi við fjölmarga starfsmenn í mörgum ólíkum deildum og stofnunum 
Kópavogsbæjar. Starfið kallar á sjálfstæð vinnubrögð, mjög góða samskiptahæfileika og 
gott skipulag verkefna. Við leggjum áherslu á formlega verkefnastjórnun og gott samstarf 
við alla okkar samstarfsaðila.

Helstu veflausnirnar okkar byggja nú á eftirfarandi kerfum: Ytri vefir í Eplicu, innri vefur í 
SharePoint, íbúagátt í OneSystems og ráðningarkerfi í SAP frá Applicon. 

Starfsaðstaða upplýsingatæknideildar er í Fannborg 2 en þar og í Fannborg 4-6 hefur 
yfirstjórn stjórnsýslunnar í Kópavogsbæ aðsetur. Starfsandinn er góður á meðal 
starfsmanna og gott samstarf er á milli ólíkra deilda og sviða. Hér störfum við í þágu allra 
íbúa Kópavogsbæjar og við hjálpumst að við að leysa verkefnin okkar sem best úr hendi. 
Starf vefstjóra er mikilvægur hlekkur í þessu stóra tannhjóli og hann eða hún mun koma til 
með að hafa töluverð áhrif á þjónustu okkar við íbúa.

Menntunar og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Færni í mannlegum samskiptum
Gott skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði og útsjónarsemi í lausnum
Reynsla og góður árangur við vefþróun
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun

Umsóknarfrestur er til 30. mars 2014.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingimar Þór Friðriksson, 
forstöðumaður upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, í síma 570-1582
eða á  ingimar@kopavogur.is

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

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

Markó Partners seeks a senior associate in corporate finance to help develop a fast growing 
international seafood advisory boutique.  

For more information:
Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

To submit your application please 
visit www.hagvangur.is

Submission deadline  
is March 24, 2014. 

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

Main responsibilities include:
• Seafood industry, fisheries and aquaculture analysis
• Mergers and acquisitions
• Investment and project valuations
• Project management, presentations, negotiations

Requirements:
• University degree and corporate finance experience
• Strong computer skills
• Multilingual skills strongly preferred
• Professional, organised and driven to develop professionally
• Excellent communication skills, delivering clear and concise content

Senior Associate in Corporate Finance 

Markó Partners is a research and advisory boutique focused on the seafood industry and the maritime sector.  
Our business is based on industry expertise and extensive network within the international seafood industry. Hence, 
Markó has been responsible for several large scale and prestigious transactions where the company enjoys the trust 
and confidence of industry players as well as financial services focused on the industry.

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknirLinux sérfræðingur
Óskum eftir að komast í samband við Linux                     
sérfræðinga sem vilja nýjar áskoranir í starfi.

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

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Óskum eftir að komast í samband við reynda                
C++ forritara. Reynsla af rafrænni greiðslumiðlun er 
sérstaklega áhugaverð.   

C++ forritun



| ATVINNA | 

Staða aðstoðarskólastjóra við Öldutúnsskóla  
er laus til umsóknar. 
 
Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli þar sem 530  
nemendur stunda nám.  Hornsteinar skólastarfsins eru 
virðing, virkni, vellíðan.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn  
til að taka þátt í að stjórna og leiða gott, faglegt samstarf  
og hafa að leiðarljósi að gott skólastarf má ávallt bæta. 
Skólinn hefur í áraraðir haft á að skipa góðu fagfólki og  
þar ríkir jákvæðni og góður starfsandi.
Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu og skapandi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni og hugmyndafræði Olweus. Eins er skólinn 
á grænni grein og hefur flaggað Grænfánanum fjórum  
sinnum, síðast í mars 2014.
Umsækjandi þarf að hafa leiðtogahæfileika og góða og 
víðtæka þekkingu á skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn. 
Menntunar- og hæfniskröfur
      •  Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
      •  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar æskileg.
      •  Frumkvæði og samstarfsvilji.
      •  Góðir skipulagshæfileikar.
      •  Hæfni í mannlegum samskiptum.
      •  Reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi.
      •  Reynsla og/eða þekking á SMT-skólafærni og Olweus.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf  
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.
 
Allar upplýsingar um stöðuna veitir Valdimar Víðisson, 
skólastjóri í síma 555 1546/664 5898 eða í gegnum netfangið  
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is 
Umsókn ber að skila á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar,  
Linnetsstíg 3, 220 Hafnarfjörður.  
Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2014
 
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um stöðuna.  Laun og kjör eru 
samkvæmt samningum KÍ og launanefndar sveitarfélaga. 

Sviðsstjóri fræðsluþjónustu

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar  
 Aðstoðarskólastjóri

Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra á gæðadeild
Landspítala. Starfið er laust frá 1. maí 2014 eða eftir 
samkomulagi.

Hlutverk gæða- og sýkingavarnardeildar er að veita 
forystu, leiðsögn og umgjörð um öryggis- og gæðamál 
spítalans í samvinnu við önnur svið og stuðla þannig að
bættri þjónustu við sjúklinga.

Verkefni gæða- og sýkingavarnardeildar eru m.a.;  Gæði 
klínískrar þjónustu, úttektir, eftirlit og umbætur, atvika-
skráning vegna sjúklinga, úrvinnsla, umbætur og eftirfylgni, 
kvartanir og kærur, fagleg þróun sjúkraskrár, sýkingarvarnir 
og efling opinnar gæða- og öryggismenningar.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Umsjón og úrvinnsla gagna úr gagnagrunni atvikaskráninga
» Þátttaka í gæða- og þróunarverkefnum deildarinnar í

samvinnu við yfirlækni
» Þátttaka í vísindastarfi og gæðarannsóknum

Hæfnikröfur
» Menntun á sviði heilbrigðisvísinda sem nýtist í starfi
» Reynsla af gæðastjórnun og/eða verkefnastjórnun
» Góð tölvufærni og þekking á rafrænum kerfum Landspítala
» Góð færni í mannlegum samskiptum 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 31. mars 2014.
» Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
» Með umsókn skal leggja fram náms- og starfsferilskrá

ásamt gögnum um vísindavinnu og ritsmíðar. Jafnframt
skal leggja fram afrit af prófskírteinum og starfsleyfi.

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

» Upplýsingar veitir Elísabet Benedikz, yfirlæknir, netfang
ebenedik@landspitali.is, sími 543 1000.

GÆÐA- OG 
SÝKINGAVARNARDEILD 

Verkefnisstjóri

Lyf- og skurðlækningasvið bjóða nýútskrifuðum hjúkrunar-
fræðingum upp á sérstakt starfsþróunarár. 

Skipulag þess er með þeim hætti að hjúkrunarfræðingur 
ræður sig í 80-100% starf á deild innan lyf- eða skurð-
lækningasviðs. 

Samhliða starfinu er skipulögð fræðsla í formi fyrirlestra og 
umræðufunda og einnig markviss stuðningur, handleiðsla 
og ráðgjöf. Gera má ráð fyrir að um 10% af starfshlutfalli 
viðkomandi sé helgað starfsþróun.

Starfsþróunarárið hefst formlega þann 1. október nk. og
lýkur í byrjun júní 2015. Áætlað er að 30 hjúkrunarfræðingar 
verði teknir inn, 15 frá hvoru sviði.

Markmið starfsþróunarársins
» Auka nýliðun hjúkrunarfræðinga á Landspítala
» Styrkja og efla faglegar áherslur og fjölbreytni í hjúkrun
» Stuðla að auknum gæðum hjúkrunar

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 7. apríl 2014.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af

prófskírteinum og hjúkrunarleyfi.
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum

gögnum og viðtölum.
» Upplýsingar veita Þórdís Wium, mannauðsráðgjafi skurð-

lækningasviðs, thordisw@landspitali.is, sími 824 5625 og
Þórgunnur Hjaltadóttir mannauðsráðgjafi lyflækningasviðs,
torghjal@landspitali.is, sími 824 5625.

LYF- OG SKURÐLÆKNINGASVIÐ 

Starfsþróunarár hjúkrunarfræðinga

Störf hjúkrunarfræðinga á heila-, tauga- og bæklunar-
skurðdeild eru laus til umsóknar. Störfin eru laus frá 1. maí 
2014 eða samkvæmt samkomulagi.

Boðið verður upp á sérstakt starfsþróunarár fyrir ný-
útskrifaða hjúkrunarfræðinga næsta haust í formi fyrir-
lestra, umræðufunda, handleiðslu og ráðgjafar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Hjúkrunarfræðingur ákveður, skipuleggur og veitir

hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber
ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

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 31. mars 2014.
» Starfshlutafall er 60-100% vaktavinna.
» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og

viðtölum.
» Upplýsingar veitir Dröfn Ágústsdóttir, deildarstjóri,

netfang drofna@landspitali.is, sími 824 5946.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ 
Hjúkrunarfræðingar

Forstöðumaður búsetukjarna fyrir geðfatlaða   
 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns tveggja búsetukjarna fyrir geðfatlaða í hverfi 
Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 100% starf og heyrir forstöðumaðurinn undir framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar 
Árbæjar og Grafarholts.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 411 1200 eða með því að senda fyrirspurnir á 
solveig.reynisdottir@reykjavik.is 

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

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni út frá hugmyndafræði 
 Velferðarsviðs – VSL
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri búsetukjarnanna
• Yfirumsjón með daglegri þjónustu 
• Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana  
 og framkvæmd þeirra
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd  
 starfsmannastefnu 
• Samstarf við samstarfsaðila og hagsmunasamtök 
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni 
• Þátttaka í mótun og uppbyggingu á skipulagi búsetunnar

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta eða  
 félagsvísinda, meistaranám æskilegt
• Þekking og reynsla af stjórnun 
• Þekking og reynsla af vinnu með geðfötluðum 
• Þekking og reynsla af vinnu með líkamlegar fatlanir 
 og/eða vímuefnavanda kostur
• Mikil færni í mannlegum samskiptum 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og metnaður 
 í starfi
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur 
 Reykjavíkurborgar

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

Velferðarsvið
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Sölumaður í lagnadeild / Pípulagningarmaður    
Verkefnin þín verða fyrst og fremst sala og ráðgjöf til 
viðskiptavina um pípulagnir, lagnaefni, baðtæki,  
blöndunartæki, baðinnréttingar, flísar, fúgur og tengdar 
vörur.   Iðnmenntun og/eða vöruþekking sem nýtist í þessu 
starfi er mikill kostur.   Reynsla af sölustörfum er einnig vel 
metin. Traustvekjandi, jákvæðir, ábyrgir, þjónustulundaðir og  
skipulagðir umsækjendur eru boðnir sérstaklega velkomnir.
Ekki er um fullt starf að ræða og hentar það því vel með öðrum 
verkefnum.  
 
 

Hlutastarfsmenn með iðn/vöruþekkingu  
Okkur vantar sölumenn, gjarnan iðnaðarmenn, með  
vöruþekkingu á okkar vörulínum í hluta- og helgarvinnu.   
Sveigjanlegur vinnutími og vinnumagn.   
Frekari upplýsingar finna áhugasamir inn á heimasíðu  
okkar www.bauhaus.is, undir flipanum 
Um Bauhaus/Atvinna í Bauhaus.  

Þangað skal einnig beina umsóknum. 

Umsóknarfestur er til 23. mars 2014 

BAUHAUS er ein stærsta verslanakeðjan á byggingasviði í Evrópu og rekur yfir 220 verslanir í 15 Evrópulöndum. 
BAUHAUS er frumkvöðull að hugmyndafræðinni „allt undir einu þaki“.  Markmið BAUHAUS er að geta boðið 
viðskiptavinum sínum mikið vöruúrval, faglega ráðgjöf, góða þjónustu og gæðavörur á góðu verði á einum stað. 
BAUHAUS hefur verið starfrækt í rúm 50 ár og hefur fyrir löngu sannað tilveru sína með gríðarlegu vöruúrvali, 
gæðavöru, faglegri ráðgjöf og góðri þjónustu.

Við leitum að öflugum sölumanni í viðbót við okkar frábæra hóp starfsmanna:

SKÓLASTJÓRI
Í Myndlistaskólanum í Reykjavík fer kennsla fram í sex deildum; 
barnadeild, framhaldsskóladeild, sjónlistadeild, textíldeild,  
mótunardeild og teiknideild. Nemendur í fullu námi eru 120  
talsins en um 600 sækja námskeið á hverri önn og koma um 
200 manns að kennslu og öðrum störfum innan skólans á  
hverju ári. Skólinn er sjálfseignarstofnun sem rekin er með 
skólagjöldum og framlögum frá ríki og borg. Sjá nánar um 
skólann: www.myndlistaskolinn.is

Myndlistaskólinn auglýsir laust starf skólastjóra. Leitað er að 

Starfssvið:
Skólastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri  
stofnunarinnar og ber ábyrgð á fjármálum og ráðningu starfs-
fólks. Skólastjóri starfar undir stjórn sjálfseignarstofnunar og á 
sæti í þeirri stjórn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði myndlistar, hönnunar 
eða byggingarlistar.
Kennsluréttindi, kennslureynsla eða farsæl reynsla 

Stjórnunarhæfni, reynsla af stjórnun æskileg.
Góð samskiptafærni.
Frjó hugsun, áhugi og metnaður til að ná árangri 

Umsóknir
tveimur aðilum utan skólans og einum fulltrúa stjórnar. 

 
endingu ráða skólastjóra. Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál. Ráðningarferlinu lýkur í enda apríl. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst næstkomandi en til  
greina kæmi að hefja störf fyrr. 

hann sent póst á ingibjorg@myndlistaskolinn.is

Umsóknarfrestur er til og með 28. mars nk. Umsóknum 
má skila á skrifstofu skólans Hringbraut 121 eða senda til  
mynd@myndlistaskolinn.is. Umsækjandi er beðinn um að  
leggja fram stuttan texta (1/2 – 1 blaðsíða) þar sem fram  
kemur sýn hans og hugmyndir um skólann ásamt ferilskrá og 
nöfnum tveggja meðmælenda.

… SVO VERIÐ EKKI HRÆDD VIÐ AÐ SÆKJA UM

Viltu vinna með okkur? Sendu umsókn á starf@hvitahusid.is fyrir 21. mars n.k.

Góð innsýn í hegðun fólks, þekking á því hvernig best 
er að ná til ólíkra markhópa og áhugi á markaðsmálum 
eru ótvíræðir kostir. Það er ekki síður mikilvægt að vera 
sleipur í tölfræði og hafa gaman af því að greina 
markaðsupplýsingar og fjölmiðlakannanir. 

Háskólamenntun er æskileg en reynsla sem nýtist í 
starfi skiptir ekki síður máli. 

Lipurð í mannlegum samskiptum, góð skipulagshæfni 
og þolinmæði eru klárlega æskileg karaktereinkenni. 
Annars eru allar góðar dyggðir vel þegnar.  

Við leitum eftir þaulvanri manneskju til að sjá um 
launabókhald og önnur bókhaldsstörf. Um er að ræða 
50% starf í líflegu starfsumhverfi með sveigjanlegum 
vinnutíma. 

Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu af 
launaútreikningum og almennri bókhaldsvinnu. 
Reynsla af Navision er góður kostur. 

Höfuðatriðið er að viðkomandi hafi gaman af að vinna 
með tölur en elski umfram allt að greiða fólki laun.

Birtingaráðgjafi 
– með þriðja augað

Bókari
– með allt á hreinu



Skútustaðahreppur

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

Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaða-
hrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð.  
Um lítinn leikskóla er að ræða, 15-18 börn en ágæt  
aðstaða. 
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta þjónusta 
til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,  
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,  
leikskólastjóri í síma 895-6731.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,  
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir, 
 leikskólastjóri í síma 895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, 
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn,  fyrir 21. mars n.k.

Sveitafélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Áhugaverð störf laus til umsóknar
Hjá Sveitarfélaginu Hornafirði eru eftirfarandi störf laus til umsóknar

• Staða sálfræðings Sveitarfélagsins Hornafjarðar
• Staða skólastjóra til afleysingar Grunnskóla Hornafjarðar í 2 ár 
• Staða sérkennara/þroskaþjálfa við Grunnskóla Hornafjarðar 
• Stöður starfsmanna við heimaþjónustudeild sveitarfélagsins
• Staða ljósmóður við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
• Staða almenns grunnskólakennara við Grunnskóla Hornafj.
• Stöður leikskólakennara við leikskóla sveitarfélagsins
• Staða myndmenntakennara til afleysingar Grunnskóla Hornafj. 
• Staða tónlistarkennara og aðstoðarskólastjóra Tónskóla A-Ska.
• Staða hjúkrunarfræðings eða 4 árs nema við HSSA til afleysinga
Upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.hornafjordur.is/atvinna og í síma 4708000. 

Sveitarfélagið Hornafjörður er 2200 manna samfélag þar sem sjávarútvegur, nýsköpun og ferðaþjónusta blómstrar. 
Á Höfn búa rúmlega 1700 manns,  þar er 300 nemenda grunnskóli, tveir leikskólar, tónlistarskóli og framhaldskóli. 
Þar er einnig Þekkingarsetrið Nýheimar þar sem fjölmargar stofnanir starfa með áherslu á menningu, menntun, 
nýsköpun og rannsóknir. Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, íþróttahús, líkams- 
ræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er til Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík. 

Útgáfufyrirtækið Sagaz ehf. óskar eftir að ráða sölustjóra  
í fullt starf. 
Um er að ræða krefjandi starf sem m.a. felur í sér að hafa  
yfirumsjón með ákveðnum verkefnum fyrirtækisins ásamt  
því að taka virkan þátt í sölu. 
Eingöngu kemur til greina vanur aðili sem hefur reynslu af 
sölustjórnun og sölustörfum. Kostur er ef að viðkomandi hefur 
þekkingu á rafrænum útgáfum, s.s. app forritum, þar sem öll 
útgáfa tengd ferðaiðnaði á okkar vegum er jafnframt að fara  
inn í rafrænt umhverfi. Sagaz gefur út fjölda rita á Íslandi og 
erlendis tengd ferðaþjónustu, sjá upplýsingar á heimasíðu  
okkar www.sagaz.is. 
Umsóknir sendist á umsokn@sagaz.is fyrir 23. mars nk.

Sölustjóri 

Ert þú málari ?
Vegna aukina verkefna vantar málara 
í vinnu.Einnig vantar nema í málaraiðn.
Möguleikar á framtíðarvinnu. 
Upplýsingar í net fangi marg@simnet.is 

G Helgason ehf. 
Már Guðmundsson,  Löggiltur málarameistari.

Grafískur þúsundþjalasmiður 
óskast til starfa!

 
Við leitum að hönnuði til að sjá um auglýsingamál 
fyrirtækisins ásamt ýmsum verkefnum tengdum 

markaðssetningu og samfélagsmiðlum.

Helstu kostir sem starfsmaður þarf að búa yfir eru 
eftirfarandi: Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð, 
kunnátta á öll helstu forrit Adobe, góð íslensku- 

kunnátta, sveigjanleiki og jákvætt viðmót.

Umsóknir með ferilskrá og mynd sendist á 
netfangið atvinna@kostur.is fyrir 24. mars.

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

Ert þú
fluggáfaður?

Sérfræðingur 
í kerfisrekstri

Starfssvið

Forritari

Starfssvið

Prófari

Starfssvið

Hæfniskröfur HæfniskröfurHæfniskröfur

Sabre Airline Solutions leitar að flug-gáfuðu fólki til starfa 

Sabre

Sabre

Umsóknarfrestur er til og með 24. mars nk.

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík  Sími: 525 9100
www.sabreairlinesolutions.com
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Matreiðslumeistari  
í mötuneyti Landsbankans
Landsbankinn óskar eftir matreiðslumeistara til að leiða mötuneyti bankans. 
Mötuneytin tilheyra Rekstrar- og upplýsingatæknisviði og eru starfrækt í höfuðstöðvum 
bankans og á starfsstöðvum í Borgartúni og Mjódd.

Helstu verkefni

 » Rekstur mötuneyta bankans

 » Gerð rekstraráætlana

 » Innkaup fyrir mötuneyti bankans

 » Verkstjórn í eldhúsi

 » Yfirumsjón með veitingaþjónusta 
bankans

 » Matreiðsla og skipulagning matseðla

 » Umsjón með starfsmannamálum  
í mötuneyti

 » Skipulagning og ábyrgð á lager

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Meistarapróf í matreiðslu

 » Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð 
vinnubrögð

 » Reynsla af rekstri og starfsmannahaldi

 » Framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum

 » Hugmyndaauðgi

 » Tölvufærni

 » Lipurð, sveigjanleiki og þjónustulund

 » Áhugi á heilsu og hollu mataræði

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Elsa María 
Ólafsdóttir, deildarstjóri Reksturs- og 
þjónustu, í síma 410 7842 og Ingibjörg 
Jónsdóttir mannauðsráðgjafi  
í síma 410 7902.

Umsókn merkt „Yfirmatreiðslumaður  
í mötuneyti“ fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars. 
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Við leitum að faglærðum yfirþjóni, framreiðslumönnum og 
þjónanemum í fullt starf á líflegum vinnustað.

Almennar hæfniskröfur

Umsóknir sendist á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

YFIRÞJÓNN
FRAMREIÐSLUMENN
OG NEMAR

Tour Desk - sölumaður

Hótel Cabin er rótgróið hótel miðsvæðis í Reykjavík. 
Á hótelinu eru 252 herbergi, veitingastaður, bar, setu-

stofa og nú einnig Tour Desk. Starfsmenn Hótel Cabin 
leggja mikinn metnað í faglega og góða þjónustu.

 

Borgartúni 32   105 Reykjavík   hotelcabin.is

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótt. Vinnutími er á vöktum sem 

eru bæði á virkum dögum og um helgar. Umsóknir með mynd sendist á 

hótelstjóra á netfangið booking@hotelcabin.is og er umsóknarfrestur 

til 21. mars 2014.

Óskum eftir þjónustulunduðum starfsmanni í verslun og „Tour Desk“ á 

Hótel Cabin. Helstu verkefni eru þjónusta við gesti hótelsins, ráðgjöf og 

sala til gesta á skipulögðum ferðum og svo sala á vörum verslunarinnar. 

Hæfniskröfur

Enskukunnátta skilyrði, 

önnur tungumál kostur.

Góð almenn tölvukunnátta.

Stundvísi og heiðarleiki.

Þjónustulund á háu stigi.

Þekking á ferðaþjónustu.

Söluhæfileikar og færni 

í mannlegum samskiptum.

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

Gló leitar eftir matreiðslumanni/konu og aðstoð í eldhús. Um er að ræða sumarstarf 

og framtíðarstarf í grænu og gleðiríku eldhúsi.

Kröfur eru gerðar um að viðkomandi hafi reynslu af starfi í eldhúsi, sé jákvæður, 

kraftmikill og hafi brennandi áhuga á hollri matargerð. 

Töluð íslenska er æskileg og enskukunnátta nauðsynleg. Nánari upplýsingar gefur 

Rakel Guðmundsdóttir í netfanginu rakel@glo.is.

Umsóknir sendist á rakel@glo.is.

Gló is seeking kitchen assistants. We are looking for staff for this summer and 

beyond in our healthy, green and happy workplace. 

We expect those who apply to have experience working in 

a kitchen, to have a positive attitude, lots of energy and 

a special passion for healthy cooking.

Speaking Icelandic is a preference, and speaking English 

is a must. For more information please contact Gló 

Manager Rakel Guðmundsdóttir at rakel@glo.is. 

STARFSKRAFTAR ÓSKAST Á

YFIRNÁTTÚRULEGAN
VEITINGASTAÐ

Laugavegur 20b · Engjateigur 19 · Hafnarborg Hafnarfirði · Sími 553 1111 · www.glo.is · #gloiceland
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365 óskar eftir góðu fólki
Sölufulltrúi í söluver
Vegna mikillar eftirspurnar á sjónvarps- og fjarskiptaþjónustu 
hjá 365 óskum við eftir hressum sölumönnum og -konum. Við 
erum að leita að öflugu, kraftmiklu og skemmtilegu fólki sem 
hefur gaman af því að bjóða upp á fyrsta flokks afþreyingar- 
og fjarskiptaþjónustu hjá ört stækkandi þjónustufyrirtæki.
Í boði eru föst laun + % af sölu og því gott tækifæri fyrir 
metnaðarfullt fólk. Spennandi og fjölbreytt starf í boði fyrir 
réttan aðila. Hentugt með námi. Vinnutími er frá 17 - 21:00. 
 

Hæfniskröfur:
• Færni í samskiptum, jákvæðni, samviskusemi  
 og heiðarleg framkoma
• Reynsla af sölustörfum æskileg
• Reynsla af sölu á fjarskiptaþjónustu æskileg en  
 ekki skilyrði

Áhugasamir sæki um á 365midlar.is. Umsóknarfrestur er til 28.mars

 Rennismiður 
Vanur rennismiður (iron turner) með reynslu 
af tölvustýrðum smíðavélum óskast. Getum einnig
bætt við okkur nemum. Vélvík ehf er í fremstu röð
á sviði málmvinnslu og hefur y fir að ráða allra
nýjustu tækni í greininni. Starfsandi er mjög góður.
 
Uppl. gefur verkstjóri í síma 587 9960 eða sendið 
fyrirspurn með tölvupósti á net fangið dg@velvik.is

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

Nánari upplýsingar um störfin veitir Björn Ragnarsson. Umsóknum skal skila á 
tölvutæku formi til bjorn@benni.is. Umsóknarfrestur er til og með 24. mars n.k.
 

Hefur þú 
áhuga á bílum?
Hjá Bílabúð Benna starfa um 100 manns og hefur 
fyrirtækið stækkað ört á undanförnum árum. Til að mæta 
nýjum og spennandi verkefnum viljum við bjóða jákvæðu 
og drífandi fólki að ganga til liðs við okkur.

Verkstæðismóttaka Porsche:

Helstu verkefni:

   í samráði við deildarstjóra

Önnur störf í boði:

meðal annars í sér móttöku gesta í sýningarsal og ráðgjöf vegna bílakaupa.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Vanir hjólbarðamenn
Bílabúð Benna óskar eftir vönum og kraftmiklum hjólbarðamönnum fyrir 
komandi dekkjatörn.

Bílasala - sumarstarf

Verkstæðismóttaka - sumarstarf
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Tónlistarstjóri  
Ástjarnarkirkju

Leitað er að fjölhæfum tónlistarmanni til þess að verða 
tónlistarstjóri Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði í fullu starfi.

Ástjarnarsókn nær yfir Áslands, Ása og Vallahverfi og er 
íbúafjöldi þeirra um 7000 manns. Helgihald fer fram í kapellu 
safnaðarins á framtíðar kirkjulóð að Kirkjuvöllum 1. Leitað er að 
einstaklingi með reynslu af kirkjustarfi, frumkvæði og hugsjón 
fyrir nýsköpun helgihalds auk hefðbundinnar kirkjutónlistar.

Starfsskyldur eru m.a.
• tónlistarflutningur við vikulegt helgihald
• æfing og efling kirkjukórs og barnakórs
• stuðningur við barna- og æskulýðsstarf

Tónlistarstjórinn starfar náið með sóknarpresti að mótun helgi-
halds og safnaðarstarfs komandi ára með sérstakri áherslu á 
barna- og unglingastarf.

Nánari upplýsingar veita séra Kjartan Jónsson sóknarprestur,
kjartan.jonsson@kirkjan.is og Geir Jónsson formaður 
sóknarnefndar geirj@ms.is.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til Ástjarnarkirkju, Kirkju-
völlum 1, 221 Hafnarfirði, Merkt “Tónlistastjóri Ástjarnarkirkju” 
fyrir 1. apríl n.k.

Forstöðusjúkraþjálfari 
Laus er til umsóknar staða forstöðusjúkraþjálfara á 
Reykjalundi endurhæfingarmiðstöð SÍBS frá 1. maí 

2014 eða samkvæmt nánara samkomulagi. Um er að 
ræða 100% stöðu við stjórnun og klínískt starf.  

Forstöðusjúkraþjálfari gegnir leiðandi hlutverki í sínum 
faghóp um fagleg málefni, framþróun og endurmenntun. 

Hann  annast daglegan rekstur sjúkraþjálfunardeildarinnar 
og leiðir skipulagningu starfa innan meðferðarteyma og 

þvert á meðferðarteymi þar sem það á við.
 
Hæfniskröfur eru: 
     •  Íslensk löggilding sem sjúkraþjálfari 
     •  Víðtæk reynsla af klínisku starfi og stjórnun
     •  Leiðtogahæfileikar, jákvætt viðmót og góð hæfni  
         í mannlegum samskiptum
     •  Brennandi áhugi á öllum þáttum sjúkraþjálfunar
 
Umsókn skal fylgja staðfestar upplýsingar um nám 
og fyrri störf ásamt stuttri lýsingu á því hvers vegna  
sótt er um stöðuna.
 
Umsóknarfrestur er til 29. mars 2014.

Umsókn skal skilað til Guðbjargar Gunnarsdóttur,  
mannauðsstjóra gudbjorg@reykjalundur.is 

Upplýsingar um starfið veitir Sigrún Benediktsdóttir,  
forstöðusjúkraþjálfari sigrunben@reykjalundur.is 
 í síma 585 2160 og Guðbjörg í síma 585 2143 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
 Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
sölufulltrúa / ráðgjafa sem er til í að verða einn af 
okkar úrvals sérfræðingum í þeim raf- og rafeinda- 
tækjum sem fyrirtækið selur.
Starfið felst í ráðgjöf, sölu og þjónustu raf- og 
rafeindatækja, sbr. aðgangskerfa (fyrir hótel, fyrirtæki 
og einstaklinga), dyrasíma, rafsegla, rafeindastýrðra 
læsinga ofl.

Vélar & verkfæri ehf. var stofnað árið 1942 en á sér 
sögu aftur til ársins 1919. Fyrirtækið er rótgróið og 
traust fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið Framúr- 
skarandi fyrirtæki í 4 ár í röð. Fyrirtækið selur 
hágæðavörur frá leiðandi framleiðendum í heiminum 
sbr. Assa, Abloy, Chamberlain / LiftMaster, Dorma, Eff 
Eff, Siemens ofl.

Hæfniskröfur:
• Sveinspróf á sviði rafeindavirkjunar 

eða rafvirkjunar er æskilegt
• Gott vald á ensku. Vald á Norðurlandamáli 

(sænsku, dönsku eða norsku) er kostur
• Góð tölvukunnátta
• Geta til að vinna sjálfstætt og skipulega 

undir álagi, þjónustulund, góð framkoma, 
stundvísi og frumkvæði.

• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
• Hreint sakavottorð

Umsóknir með ferilskrá sendist á 
starf@vv.is fyrir 25. mars

Ráðgjafi, opinn fyrir tækni

Þjónustufulltrúi 
í þjónustuveri
Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir 
starfskrafti með ríkan þjónustuvilja.
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Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir öflugum liðsmanni til starfa í almennt 
þjónustuver fyrirtækisins. Þjónustuver Orkuveitunnar þjónustar viðskiptavini 
Orkuveitunnar, Orku náttúrunnar, Gagnaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu 
Mosfellsbæjar.

Þjónustuverið skiptist í almennt þjónustuver og tæknilegt þjónustuver.
 
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Ráðgjöf og úrlausn erinda viðskiptavina
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf og/eða sambærilegt nám/reynsla
• Þjónustuvilji og færni í mannlegum samskiptum
• Tölvufærni
• Góð enskukunnátta
• Kostur að viðkomandi sé pólsku- eða rússneskumælandi
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Orkuveitan er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið 
hefur að markmiði að vera í 
fremstu röð hvað snertir 
öryggi og vinnuumhverfi og 
möguleika starfsfólks til að 
samræma vinnu og 
fjölskylduábyrgð. 

Umsóknarfrestur er til og með 
26. mars 2014.
Umsjón með ráðningunni 
hefur Birna Bragadóttir, 
starfsþróunarstjóri OR.  

Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Sótt er um á: www.or.is
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HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Laus staða sjúkraþjálfara við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Staða sjúkraþjálfara er laus til umsóknar. 
Starfið er fjölbreytt og felur í sér auk hefðbundinnar 
sjúkraþjálfunar, kennslu í hóptímum, fræðslu fyrir 
dvalargesti, útigöngur og þátttöku í þverfaglegu 
teymisstarfi. Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði, vera 
lipur í mannlegum samskiptum og samstarfsgóður.
HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu 
á að auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og 
heilsuvernd í umræðu og verkum.  

Möguleiki er á húsnæði á staðnum, einnig er 
starfsmannarúta til og frá Rauðavatni Rvk.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  

Nánari upplýsingar veitir Aldís Eyjólfsdóttir 
starfsmannastjóri aldis@hnlfi.is

Umsóknarfrestur er til 23. mars. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til: HNLFÍ - 
starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 Hveragerði  
eða aldis@hnlfi.is.

The British Embassy in Reykjavik has an  
immediate vacancy for a Chef to plan and cater  

for official functions at the Ambassador’s  
Residence. The vacancy is a part time position. 

The British Embassy of fers an international  
environment which is challenging and  

change-oriented, competitive salaries and  
learning & development opportunities. 

For fur ther information, please visit the  
British Embassy Reykjavík ´s website  

www.gov.uk/government/world/iceland
The closing date for applications is 30 March 2014.pp

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar eru 
á heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til 
1. apríl 2013

GARÐYRKJUDEILD
Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr. 
Flokkstjórar fyrir garðyrkju, hafa umsjón með garðyrkjuhópum og 
umsækjendur um flokkstjórnarstörf skulu vera 22 ára og eldri.

GRASSLÁTTUR
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 eða fyrr. 
Flokkstjóri fyrir slátt, hefur umsjón með sláttuhóp 
og tækjabúnaði, umsækjandi um flokkstjórnarstöðu 
skal vera 22 ára og eldri.

SKÓLAGARÐAR 
Leiðbeinendur við skólagarða.
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun. 
Umsækjendur skulu vera 22 ára og eldri.

Nánari upplýsingar gefur garðyrkjustjóri 525 8579 smarig@gardabaer.is

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
Almenn verkamannavinna
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1996 og fyrr.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður þjónustumiðstöðvar 525 8587 
sigurdurhaf@gardabaer.is

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2014

SUMARÁTAK
Störf í sumarátaki 
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Hægt er að sækja um, í skógræktarhópa, í skapandi hóp, aðstoðarstarf í 
stofnunum, aðstoð með fötluðum og á sumarnámskeiðum og 
aðstoðarstörf hjá félögum í Garðabæ. Takmarkaður fjöldi er tekin í vinnu 
hjá skapandi hópi, félögum og stofnunum bæjarins.

Flokkstjórar fyrir atvinnuátakshópa, skulu vera 22 árs og eldri. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun.

Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri 525 8588, erlabil@gardabaer.is 
og mannauðsstjóri 525 8508, vilhjalmur@gardabaer.is.

VINNUSKÓLI
Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- og/eða 
verkmenntun og séu 22 ára og eldri.

Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður vinnuskóla 
í síma 590 2570

SUMARSTÖRF
HJÁ GARÐABÆ

KJÖTIÐNAÐARMAÐUR
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk. 

Frekari upplýsingar um starfið gefur Oddur Árnason í síma: 896 3003

Sláturfélag Suðurlands er 107 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. 
Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og þar eru auk skrifstofu, markaðs- og 
söludeildir. Á Hvolsvelli er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt 
frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann, eða manneskju með 
mikla reynslu í kjötiðn, í starf flokksstjóra í kjötvinnslu félagsins á Hvolsvelli. Þar 
rekur SS stærstu kjötvinnslu landsins en þar starfa nú um 160 manns í metnaðarfullu 
og drífandi umhverfi. Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi með 
stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Vinnutími er frá 7–15.

STARFSLÝSING

• Aðstoðarmaður verkstjóra og staðgengill
• Skipulagning framleiðslu
• Umsjón með verkefnum og starfsfólki
• Móttaka á hráefnum og skráning
• Eftirlit með þrifum
• Eftirfylgni með gæðakröfum SS

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun og reynsla í kjötiðn
• Skipulagshæfileikar
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á fólki og stjórnun
• Mikill faglegur áhugi
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Laus deildarstjórastaða við Laus deildarstjórastaða við
leikskólann Hlíð Mosfellsbæ

Leikskólakennari í stöðu deildarstjóra óskast við 
leikskólann Hlíð í Mosfellsbæ frá maí 2014 eða 
samkvæmt nánara samkomulagi.

Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að 
ráða fólk með aðra uppeldismenntun.

Hlíð er 100 barna leikskóli staðsettur í miðbæ 
Mosfellsbæjar og stutt er í fjölbreytta náttúru.
Upplýsingar um störfin veita Jóhanna S.Hermannsdóttir 
leikskólastjóri í síma 8612957 og Ása Jakobsdóttir 

pp ý g

aðstoðarleikskólastjóri í síma 8693263
Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2014. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og reynslu 
skulu sendar á netfangið hlid@mos.is 
Launakjör eru samkvæmt samningi Mosfellsbæjar 
við Félag leikskólakennara eða Starfsmannafélag 
Mosfellsbæjar. 
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Öryggisverðir
óskast
115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í verslunarþjónustu á Akureyri. 

Skilyrði: 

– Hreint sakavottorð

– Íslenskukunnátta

– 20 ára lágmarksaldur 

– Góð þjónustulund

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 

115@115.is. Nánari upplýsingar um starfið 

veitir Friðrik í síma 5 115 115

115 Security 

Austurbakka 2, 101 Reykjavík

115 Security er ungt og framsækið fyrirtæki sem þjónustar fyrirtæki, stofnanir og 
einstaklinga. Starfsmenn félagsins eru um 100 og búa yfir áralangri reynslu í 
mannaðri gæslu, uppsetningu og sölu á myndavéla- og öryggiskerfum ásamt 
brunakerfum, brunaúttektum og aðgangsstýringum.
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115 Security auglýsir eftir öryggisvörðum í verslunarþjónustu.
Skilyrði: 
– Hreint sakavottorð
– Íslenskukunnátta
– 20 ára lágmarksaldur
– Góð þjónustulund
 

Umsóknum með mynd og ferilskrá 
má skila á staðnum eða með 
tölvupósti 115@115.is.  
 
115 Security
Austurbakka 2, 101 Reykjavík 
(Harpa tónlistarhús)

Seltjarnarnesbær         

www.seltjarnarnes.is 

LAUST STARF
Grunnskóli Seltjarnarness

Grunnskólakennari óskast í afleysingar  
á miðstigi vegna forfalla (tímabundin ráðning). 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  
Nánari upplýsingar veitir Ólína Thoroddsen 
skólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 
Umsóknir sendist rafrænt á net fangið  
olina@grunnskoli.is eða grunnskoli@grunnskoli.is 
 
Í samræmi við jafnrét tisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvöt t til að sækja um 
auglýst störf. 
 
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í  
heildstæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í  
tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir  
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir  
nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 100 
nemendur. Nánari upplýsingar um skólann má finna 
á vefnum www.grunnskoli.is
 
Umsóknarfrestur er til 28. mars 2014. 
  
Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

Læknir óskast í Mörk
Óskum eftir að ráða lækni 

í 20-40% vinnu á Mörk hjúkrunarheimili.

Vaktir eru sameiginlegar með Grund og eftir  
samkomulagi.

Upplýsingar veitir Helga Hansdóttir yfirlæknir  
í síma 5601700. Netfang helga.hansdottir@morkin.is

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem  
EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi.   
Heimilismenn og starfsfólk vinna saman að því að 
skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla 
er lögð á sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og 
þátttöku þeirra.

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisvörð til starfa.
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti í 
verslun Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti olafur@hagkaup.is fyrir 24. mars 2014.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum
og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt
starfi sínu sem best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 25 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í SMÁRALIND

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú unun af því að þróa nýjar og snjallar 
hugbúnaðarlausnir bæði af eigin rammleik og í liði með 
öðrum? Finnst þér að alltaf sé til góð lausn á öllum 
verkefnum? Þá gæti starf hugbúnaðarsérfræðings hjá 
hugbúnaðarþróun Vodafone verið rétta starfið fyrir þig.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er
að finna á vodafone.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með
23. mars 2014.

Vodafone
Góð samskipti bæta lífið
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Snyrtifræðingur óskast til starfa á  
Snyrti, nudd og fótaaðgerðarstofunni  

Líkama og sál í Mosfellsbæ
Um er að ræða 50 % starfshlutfall, með möguleika á meiri 
vinnu fyrir duglegan einstakling. 
Vinnutími er frá kl: 14-18 alla virka daga. Aðeins faglærðir 
koma til greina.
Áhugasamir hafið samband á fanney@likamiogsal.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 

einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Hjúkrunarfræðingar –  
hjúkrunarnemar -Sumarafleysing 

Hjúkrunarfræðingar – hjúkrunarnemar óskast til sumarafleysinga. 
Allar vaktir í boði og starfshlutfall eftir samkomulagi. 

Helstu kröfur:
 •  Sjálfstæð vinnubrögð. 

Helstu þættir starfsins:
Sér um daglega hjúkrun og verkstjórn á deildum í samvinnu  
við hjúkrunardeildarstjóra.

Vinsamlega sendið umsóknir til:
Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2, 
109 Reykjavík 
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is 

Óskum ef tir övönum vévélalamamannnnii íí fufulllltt ststararf.f.
Reynsla faf véléla- og bíbílalaviviðgðgererðuðumm erer m mikikilill l kostur

UUmsósóknknirir s senendidistst á á n netet fafangngiðið  elvar@glg eipnir.is

Seljaskóli 
Seljaskóli óskar eftir að ráða  
kennara í eftirfarandi stöður  
fyrir skólaárið 2014 – 2015

Kennara á yngsta stig 
(almenn kennsla og skólaíþróttir)

Kennara á unglingastig 
(íslenska, danska, samfélagsfræði og náttúrufræði)

Tónmenntakennara

Hæfniskröfur
• Kennsluréttindi
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Faglegur metnaður 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum

Í Seljaskóla eru 580 nemendur. Lögð er áhersla á 
Byrjendalæsi, Orð af orði og að styrkja jákvæða 
hegðun (PBS). Seljaskóli er Grænfánaskóli. 

Nánari upplýsingar um starfið veita; 
Þórður Kristjánsson, netfang:  
thordur.kristjansson@reykjavik.is,  

Margrét Árný Sigursteinsdóttir, netfang:
margret.arny.sigursteinsdottir@reykjavik.is, 

Guðrún Guðmundsdóttir, netfang: 
gudrun.gudmundsdottir2@reykjavik.is.  

Símanúmer í Seljaskóla er 4117500
Frá Tónlistarskóla Kópavogs

Námsbraut í rytmískri tónlist hefur göngu sína  
við skólann á skólaárinu 2014-15.

Kennarar óskast í hlutastarf í eftirtöldum greinum:
Píanó/hljómborð

Rafgítar
Rafbassi
Slagverk

Vinsamlegast skilið umsóknum ásamt ferilskrá fyrir 24. mars á  
skrifstofu skólans eða á netfangið tonlistarskoli@tonlistarskoli.is

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri.

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

777-2121 eða pipslf@gmail.com
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Forstöðumaður Námsmatsstofnun Reykjavík 201402/143
Skólameistari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201402/142
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201402/141
Lektor HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild Reykjavík 201402/140
Sérfræðingur í upplýsingatækni Ríkisendurskoðun Reykjavík 201402/139
Hjúkrunarfræðingur LSH, lyf- og skurðlækningasvið Reykjavík 201402/138
Læknaritari LSH, kvenna- og barnasvið Reykjavík 201402/137
Verkefnastjóri LSH, gæða- og sýkingavarnardeild Reykjavík 201402/136
Vélamaður Vegagerðin Reyðarfjörður 201402/135
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi Grundarfjörður 201402/134
Deildarstjóri LSH, rannsóknarkjarni Reykjavík 201402/133
Viðskiptafræðingur LSH, fjármálasvið Reykjavík 201402/132
Sjúkraliðar - sjúkraliðanemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201402/131
Hjúkrunarfræðingar LSH, heila-, tauga- og bækl.sk.d. Reykjavík 201402/130
Skrifstofumaður LSH, erfða- og sameindalækn.fr.d. Reykjavík 201402/129
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi Ólafsvík 201402/128
Geðlæknir á Litla Hrauni Heilbrigðisstofnun Suðurlands Eyrarbakki 201402/127

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingi til starfa hjá Skrifstofu reksturs og umhirðu. 
Um er að ræða starf  í Verkbækistöð 1, Skrúðgarðar Reykjavíkur. Skrúðgarðar sjá meðal annars um að sinna skrúðgörðum 
borgarinnar og öllum gróðri á opnum svæðum og stofnanalóðum borgarinnar.

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

Menntunar og hæfniskröfur

 eða sambærileg menntun. 

Garðyrkjufræðingur hjá Skrifstofu reksturs og umhirðu

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð

að honum gróðurlega séð, t.d. klippingar, plantanir á trjám, 
runnum og sumarblómum, endurnýjun á beðum, viðhaldi, 
grasslætti, bekkjum, tunnum, ruslatínslu, og margt fleira. 

kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 30.03.2014

Sækja skal um starfið á innri vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Laus störf” – Garðyrkjufræðingur í 
Skrúðgörðum Reykjavíkur.

gudny.arndis.olgeirsdottir@reykjavik.is atli.marel.vokes@reykjavik.is.
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Matreiðslumaður  
með sveinsréttindi

Veitingastaðurinn Vocal í Keflavík óskar 
eftir að ráða matreiðslumann til starfa 
 
Unnið er á vöktum 2-2-3 

Við erum að leita að einstaklingi sem er:
   •  Með brennandi áhuga á faginu
   •  Skipulagður og drífandi
   •  Góður í mannlegum samskiptum 
 
Nánari upplýsingar um starfið er  
hjá Bergþóru í síma 695-6434 
 
Umsóknir skulu berast til  
bergthora@icehotels.is
 
Umsóknarfrestur er til 25. mars 2014.

Á Icelandair Hótel í Keflavík er VOCAL, stórglæsilegur  
og fágaður fyrsta flokks veitingastaður sem býður upp  
á framúrskarandi þjónustu og glæsilegan matseðil

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Umhverfissvið Kópavogs auglýsir

Deildarstjóri gatnadeildar
Deildarstjóri gatnadeildar ber ábyrgð á rekstri gat-
nadeildar, í því felst meðal annars ábyrgð á götum, 
vatnsveitu, fráveitu, opnum svæðum, lóðum og leiks-
væðum. Hann ber ábyrgð á sorp-hirðu, mengunar-
málum, vinnuskóla, sumarvinnu og vörslu bæjarlands.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf, BS í verk- eða tæknifræði
Reynsla af rekstri, framkvæmdum, áætlanagerð og 
eftirliti
Þekking í Navision, Autocad, Word og Excel
Hæfni í mannlegum samskiptum 
Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í 
vinnubrögðum

Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. apríl 2014.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Steingrímur Hauksson sviðstjóri umhverfissviðs í síma 570-1500 eða í tölvupósti steingr@kopavogur.is

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

Forstöðumann þjónustumiðstöðvar
Forstöðumaður hefur umsjón með rekstri þjónustu-
miðstöðvar Kópavogs. Hefur umsjón með rekstri og 
viðhaldi gatna og fráveitu. Hann hefur umjón með 
mengunarmálum, vörslu bæjarlands og sorp-hirðu á 
vegum þjónustumiðstöðvar.

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf, BS í verk- eða tæknifræði
Reynsla af rekstri, framkvæmdum, áætlanagerð og 
eftirliti
Þekking í Navision, Autocad, Word og Excel
Hæfni í mannlegum samskiptum 
Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
brögðum

Yfirverkstjóra í þjónustumiðstöð
Yfirverkstjóri skipuleggur og stýrir verkefnum flokkstjóou km flokkstjóra 
þjónustumiðstöðvar og hefur eftirlit með verkum þeirra. 
Fer yfir tímaskýrslur starfsmanna og reikninga verktaka. 
Sér um skráningu upplýsinga inn í skjalakerfi. Er öryggis-
vörður 

Menntunar- og hæfniskröfur
Iðnmenntun og meistararéttindi æskileg
Verkstjóramenntun/jarðlagnatækni og/eða reynsla af 
stjórnun verktaka
Aukin ökuréttind, vinnuvélapróf á stærri vélar kostur
Almenn tölvukunnátta
Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Skútustaðahreppur

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

Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaða-
hrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð.  
Um lítinn leikskóla er að ræða, 15-18 börn en ágæt  
aðstaða. 
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta þjónusta 
til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,  
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir,  
leikskólastjóri í síma 895-6731.
 
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir,  
sveitarstjóri í síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir, 
 leikskólastjóri í síma 895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, 
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn,  fyrir 21. mars n.k.
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Snyrtivöruverslun í fullum rekstri 
staðsett í hjarta miðborgarinnar ásamt 

fullkomnri vefverslun til sölu.  
Áhugasamir hafið samband á 

rekstur@gmail.com

Útboð nr. 20171
Umhirða vega og svæða 

Fljótsdalsstöðvar 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega og svæða 
Fljótsdalsstöðvar  í samræmi við útboðsgögn nr. 20171.

Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu á rekstrarsvæði 
Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og slóða að vori, lagfæra úrrennsli 
og hreinsa snjó frá mannvirkjum. Yfirfara og laga upplýsinga- og 
umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið, hellulögn og hleðs-
luveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lagfæra grjótvarnargirðingu 
utan í Kárahnjúk og sinna öðrum tilfallandi verkefnum. 

Helstu magntölur eru:
Tímavinna verkamanna      600   klst
Tímavinna vinnuvéla   1300   klst
Tímavinna vörubifreiða    570   klst
 
Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð  
yfir sjávarmáli. 
Gert er ráð fyrir að verk geti hafist í byrjun maí 2014.
 
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is  frá og með þriðjudeginum 18. mars 2014
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00 mánudaginn  31. mars  2014 þar sem þau verða 
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum  
þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboðsgögn nr. 20167
Skrokkölduvirkjun SKR-01B
 Rannsóknarboranir 2014 

Landsvirkjun óskar eftir tilboði í borun rannsóknarhola með  
kjarnatöku og lektarprófunum í tengslum við fyrirhugaða 
Skrokkölduvirkjun vestan Hágöngulóns á Holtamannaafrétti í 
samræmi við útboðsgögn nr. 20167, Skrokkölduvirkjun SKR-01B,  
Rannsóknarboranir 2014. 

Verkið felst að megin hluta í að bora allt að átta rannsóknarholur 
með kjarnatöku. Borholurnar sem eru í grennd við Skrokköldu 
verða 80 til 180 metra djúpar, alls um 1250 bormetrar. Samhliða 
borun verða gerðar lektarprófanir eins og þörf krefur.
 
Áhersla er lögð á að verkið annist starfsmenn sem hafi reynslu 
af vinnu við a.m.k. eitt sambærilegt verk á síðustu fimm  árum. 
Tækjakostur þarf að vera góður. 
 
Vinnusvæðið er að verulegu leyti ofan 750 metra hæðar yfir  
sjávarmáli. 
 
Áætluð verkbyrjun er um miðjan júlí 2014 og verklok  
1. október 2014. 
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
www.utbod.lv.is  
 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,   
fyrir klukkan 12:00  fimmtudaginn  3. apríl  2014 þar sem þau 
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum  
þeim bjóðendum sem þess óska.

Kirkjubyggingarsjóður  
– Umsóknir um styrki –

Hér með auglýsir Kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar 
eftir umsóknum um styrki vegna ársins 2014. Sjóðnum er  
ætlað að veita fjármunum til að byggja kirkjur og safnaðar-
heimili í Reykjavík, en einnig má styrkja endurbætur og 
meiriháttar viðhald á kirkjum í borginni. 

Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar 
„Kirkjubyggingarsjóður“ fyrir 4. apríl nk. 

Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina að 
henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar fram-
kvæmdir, ársreikningur 2013, ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá 
að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti. 

Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins. 

Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Karl Sigurðsson: karl.sigurdsson@reykjavik.is 
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Jóhannes Pálmason: palmason@simnet.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sandskipti 2014, hverfi 2 og 3, útboð nr. 13189.

• Sandskipti 2014, hverfi 4 og 5, útboð nr. 13190.

• Breiðholtsskóli, viðgerðir utanhúss 2014, 
 útboð nr. 13201.

• Austurbæjarskóli viðgerðir og endurbætur  
 á þaki 2014, útboð nr. 13200. 

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

Útboð

Verkfræðistofan EFLA hf, fyrir hönd bæjarsjóðs Garðabæjar, 
óskar eftir tilboðum í verkið:
SLÁTTUR OG HIRÐING Í GARÐABÆ  2014 - 2016.

Verkið felur í sér grasslátt og heyhirðu á opnum svæðum í 
Garðabæ, samtals u.þ.b. 65 hektarar. 
Sláttusvæðum er skipt í tvö útboðssvæði, þ.e. Hverfi 1 og 
Hverfi 2. Verktaka er heimilt að bjóða í hvert hverfi eða í 
bæði hverfin saman. Gerður verður samningur um verkið til 
þriggja ára. 

Útboðsgögn verða afhent 18.mars kl.10:00 á 
bæjarskrifstofu Garðabæjar, Þjónustuveri, Garðatorgi 7, 
210 Garðabæ.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofu Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, 28. mars 2014, kl. 11:00 að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

EFLA hf.  Höfðabakki 9  110 Reykjavík  Sími 412 6000  www.efla.is

Grassláttur í Garðabæ

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

Útboð
Faxa  óahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Klafastaðaland Grundartanga
Lóðir og gatnagerð

3. áfangi 2014

Verkið felst í gera lóð tilbúna til bygginga og tilheyrandi 
gatnagerð við lóðina.  Fjarlægja skal óburðarhæfan 
jarðveg, sprengja klöpp og fylla í svæði.  Einnig skal 
leggja lagnir og malbika götuna.

Helstu magntölur:
Gröftur 13.100 m3

Fylling 6.100 m³
Fráveitulagnir                                150 m
Malbikun                                        300 m2

Verklok eru 15. júní 2014.

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Mannvits að 
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík og Garðabraut 2A, 300 
Akranesi frá og með þriðjudeginum 18. mars á 5.000 kr 
hvert eintak.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxa  óahafna, 
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík, 
þriðjudaginn, 1. apríl 2014 kl. 11:00 Ingólfur Gissurarson lgf.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús sunnud. 16. mars milli kl. 12 og 13.

Opið hús sunnud. 16. mars milli kl. 12 og 13.00

Dalsbyggð 23 - Garðabæ 

Freyjubrunnur 15 og 17 

Glæsilegt einbýli á frábærum stað.
Nýkomið glæsilegt 305 fm einbýlishús á tveimur hæðum með inn- 
byggðum tvöföldum bílskúr. Nýlega standsett að innan að mestu leiti. 
Glæsil. sérsmíðað eldhús, 6 svefnherbergi, 3 baðherbergi, möguleiki 
á aukaíbúð. Mjög góð staðsetning innst í lokaðri götu, skammt frá 
miðbænum. Eign sem vert er að skoða. Skipti skoðuð á 4ra herbergja 
íbúð. Verð 84,9 millj. Allar nánari upplýsingar veita Ingólfur Gissurar-
son S:896-5222 og Bárður Tryggvason S:896-5221.  

Við Freyjubrunn 15 og 17 í Úlfarsárdal eru tilbúin 215 fm raðhús á tve-
im-ur hæðum.  Húsin eru tilbúin til afhendingar og afhendast tilbúinn 
undir tréverk, rafmagn og hiti frágenginn, baðherbergi flísalögð og 
húsin máluð. Hús að utan fullbúið, en lóð grófjöfnuð. Verð 49,5 milj.
Heiðar s:693-3356 verður á staðnum og sýnir áhugasömum. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Virkilega vönduð og fallegt 7 herb, 253,9 fm parhús á 2 .hæðum 
ásamt innbyggðum bí lskúr á fallegum útsýnisstað.Húsið skilast 
fullbúið að utan og t ilbúið t il innrét tinga að innan skv. skilalýsin-
gu. Að innan skilast eignin með hita í gólfum og búið að flota, 
t ilbúið undir gólfefni.  Allir milliveggir uppkomnir, sandspar tslaðir 
og grunnmálaðir.  Búið að draga rafmagn í rör. Að utan er eignin 
fullbúin, hvítmáluð með öllum útiljósu, lóð fullfrágengin með 
fallegri hellulögn fyrir fram og á hlið hússins.

s. 899 8546 
sveinn@domusnova.is

Grétar Hannesson Hdl., 
Löggiltur fasteignasali. 

gretar@domusnova.is

Hálsaþing 1, 203 Kóp.
Opið hús laugard. 15.mars kl: 15:00-16:00

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
S: 820-0303
olafur@domusnova.is

OPIÐ HÚS

Fjöldi herb :  7fm2 :253,9  Verð: 55,9m

Nýbýlavegi 8, 200 Kóp Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Glæsileg lúxus íbúð á 5.hæð í vönduðu lyftuhúsi  
( 2.íbúðir á hæðinni). Tvö bílastæði í bílageymslu fylgja. 
Íbúðin er 164,6 fm. Tvö baðherb. Rúmgott alrými,  
3 svefnherb. Sérlega vandaðar innréttingar.  
Glæsileg íbúð á fallegum útsýnisstað.  Arin. Gott aðgengi.   
Eign fyrir vandláta. V.53,5 millj. Nánari uppl. veitir Hlynur 
sölumaður í síma 698-2603, íbúð 507.

Skipalón 26, Hfj-fyrir 50 ára og eldri
Opið hús í dag laugardag, frá kl. 14-14:30

Sigurður
Gunnlaugsson  
Löggiltur 
fasteignasali

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

HRAUNBRÚN 6 – 220 HFJ.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. MARS KL 15.00 – 15.30

Einstaklega fallegt og praktískt parhús á barnvænum stað í 
hjarta Hafnarfjarðar. Húsið er á tveimur hæðum ásamt risi.
Innbyggður bílskúr og sólpallur. Sjón er sögu ríkari.
Uppl. Bjarni   gsm: 895-9120  bjarni@fasttorg.is

OPIÐ HÚS

Verð 46,9 m
Herbergi: 6 - Stærð: 225,8 fm

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.



Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

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

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg 
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

KÓPAVOGSBRÚN 1  -  200 KÓP
- Glæsilegar 4-5 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
- Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.  Vandaðar innréttingar frá INN-X
- Frábær staðsetning í suðurhlíðum vesturbæ Kópavogs.  Stutt í skóla og alla
  þjónustu
- Tvær íbúðir sem eru ca. 140 fm.

V. 47,9 millj.

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

V. 25,5 millj.

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR
EFTIR 

Hafðu samband 
EGGERTRR MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS SUNNU. 16. MARS. KL. 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS - MÁNUD. 17. MARS KL 17:30-18:00

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

MELHÆÐ - 220 GBÆ

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

V. 109 millj.

ÁRSALIR 1 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 16. MARS KL. 15.00 – 15.30
- Falleg 4ra herbergja, 122,3 fm íbúð
- Jarðhæð með um 30 fm verönd
- Frábær staðsetning m.t.t. skóla og leikskóla

STAÐARBAKKI 2 – 109 RVK

Opið hús mánud. 17. mars frá 17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 162,5 fm raðhúsi með bílskúr.
- Eignin er á tveim hæðum.
- Eigendur skoða skipti í hverfinu.
- Stutt í alla þjónustu.

V.39.9.- millj.

DREKAVELLIR 40 -  221 HFJ.

Opið hús mánud. 17. mars frá 17.30 – 18.00
- 116.3 fm - 118.4 fm.  3ja herb.  íb. í litlu fjölbýli.
- Glæsileg hönnun, eignir sem vert er að skoða 
- Stutt í skóla og alla þjónustu.
- SJÓN ER SÖGU RÍKARI
Verð frá 34,2 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

SÖLUSÝNING SUNNUDAG 16. MARS KL. 14:00-14:30 

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

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

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

SÖLUSÝNING SUNNUD. 16.MARS KL. 14:00-14:30

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI

VERIÐ VELKOMIN,  AÐEINS FJÓRAR 
3JA HERB. ÍBÚÐIR EFTIR. 

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

BÓKIÐ SKOÐUN

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820



| FASTEIGNIR | 

Austurkór 43-47
Opið hús í dag, laugard. 15. mars frá kl. 13:00-14:00

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Vel skipulögð raðhús á einni hæð með bílskúr.  
Húsin eru að verða tilbúin til innréttinga og núna  
er rétti tíminn til að tryggja sér endahús!  

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

Heimili óskar eftir stóru  
einbýlishúsi í Neðra-Breiðholti,  

helst í Stekkjahverfi,  
fyrir ákveðinn kaupanda. 

 
Frekari upplýsingar gefur  

Gústaf Adolf Björnsson lgf.,  
gustaf@heimili.is / 895-7205

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

  SÓLEYJARIMI 1 – EFSTA HÆÐ

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAGINN  
TIL sýnis á sunnudag þriggja herbergja ca 100 fm íbúð á efstu hæð  í 
lyftuhúsi að Sóleyjarima 1, Reykjavík,  þar sem eru íbúðir fyrir 50 ára 
og eldri.  Sér inngangur af svölum sem eingöngu eru nýttar af þessari 
íbúð. Eins og að búa í sérbýli. Bílastæði í bílgeymslu fylgir.
Íbúðin er forstofa,  og á norðurhlið er svefnálma þar sem eru tvö  
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.  Stofan og svalir snúa í 
suður. Borðstofan er síðan fyrir framan fallega innréttað eldhús.   
Fínar innréttingar . Mikið útsýni.   
Ásett verð 32,5 milj.
Áhugasamir velkomnir milli 15.00 og 16.00 í sunnudag   
 
Bjalla nr. 44
Sölufólk Borga á staðnum

OPIÐ HÚS
Þrastarhöfði 49 - 270 Mosfellsbær 

Mjög fallegt 228,0 m2 einbýlishús með bílskúr innst í botn-
langa við óbyggt svæði við Þrastarhöfða 49 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í stóra forstofu, stóra stofu/borðstofu, eldhús 
með borðkrók, hjónasvítu með sér baðherbergi m/sturtu og 
fataherbergi, stórt barnaherbergi, baðherbergi m/sturtu, 
geymslu (nú notuð sem svefnherbergi), gott þvottahús og 
stóran bílskúr. V. 69,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

Mjög glæsilegt 321,8 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð í kjal-
lara við Ásholt 3 í Mosfellsbæ. Aðkoma er að húsinu á efri hæð, sem skiptist 
í forstofu, hol, stóra stofu með arni, eldhús, þvottahús, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og gestasalerni. Á neðri hæðinni er sér inngangur, forstofa 
með gufubaði og sturtu, 30 m2 herbergi, stigagang upp á efrihæð og tvö 
gluggalaus rými samtals ca. 60 m2. Lóðin er sérlega glæsileg með miklum 
trjágróðri og 28 m2 sólskála með heitum potti. V. 57,5 m.

Ásholt 3 - 270 Mosfellsbær 

VT
Sími: 537-9988 • Bíldshöfða 14 •110 Reykjavík •  www.vtfasteignir.is

 Viðskiptatengsl eru okkar fag Kristinn Tómasson   
Lögg. fasteignasali

820-6797

Trévík – Mýrdal  

Verð: 49.9 millj  Allar nánari upplýsingar veitir 
Gunnbjörn Steinarsson sölustjóri í síma: 825-6157

Til sölu fullbúið vel þekkt, yfir 35 ára gamalt trésmíðaverk-
stæði með gott orðspor, staðsett í Vík í Mýrdal.  Um er að ræða 
rekstur, vélakost og húseign sem er tæplega 1.000 fermetrar. 
Fyrirtækið er með góða verkefnastöðu og er það eina sinnar 
tegundar á svæðinu.  Eigendur hafa hug á breytingum sökum 
aldurs og eru opnir fyrir ýmsum möguleikum.. 

Frábært tækifæri fyrir réttan aðila

Línakur 6 - 210 Garðabær

Mjög glæsilegt 299,6 m2 raðhús á þremur hæðum við Línakur 
6 í Garðabæ. Stórt og rúmgott raðhús á frábærum útsýnistað á 
Arnarneshæðinni með fallegu útsýni. Í húsinu eru hjónasvíta með 
fataherbergi og baðherbergi, 4 svefnherbergi, 3 önnur baðher-
bergi, glæsilegt eldhús og stofa.  Fjölskyldurými eru stór og góð. 
Tvennar svalir eru á húsinu, garðsvalir á efstu hæð og stórar svalir 
út frá stofu og þá er gengið út á verönd á jarðhæð. V. 96,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

sími: 511 1144

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Um er að ræða gullfallegt  225 fm raðhús sem er kjallari og 2 
hæðir ásamt bílskýli. Endurnýjaðar innréttingar. Parket og flísar. 
Afgirtur suðaustur garður með góðum palli og heitum potti. 4 
svefnherbergi. Í kjallara er 3ja herbergja íbúð sem gefur góðar 
leigutekjur. Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 45,6 millj. 
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Dalsel 16  – Raðhús með aukaíbúð.
Opið hús sunnudaginn 16 mars á milli kl. 14.00 og 15.00

OPIÐ HÚS

15. mars 2014  LAUGARDAGUR18











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

trausti.is • s. 546 5050

Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
sölufulltrúi, 
lögfræðingur

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi, 
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

Skólastræti 5
Glæsileg eign í hjarta borgarinnar!
Um er að ræða heildareignina.
Þetta er falleg eign á einstökum stað,
sjón er sögu ríkari.Stærð: 261 fm.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Pósthússtræti 13
Alls er um að ræða 232 fm. í þessu fallega húsi
miðsvæðis í Reykjavík. Eignin skiptist í vandaða
100 fm. íbúð og 132 fm. skrifstofurými. Þrjú
bílastæði í bílageymsluhúsi fylgja. Möguleiki
á að leigja fleiri stæði. Samþykktar teikningar
liggja frammi þar sem gert er ráð fyrir tveimur
íbúðum. Húsinu hefur verið vel við haldið að
utan og það tekið í gegn fyrir um tveimur árum.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Bjarkarholt 5
Fjölskylduhús á frábærum stað í Mosfellsbæ.
Eignin samanstendur af einbýlishúsi á einni
hæð 134,4 fm, stór tvöfaldur bílskúr 51,2 fm
ásamt 8 fm upphitaðri geymslu á lóð. Lóðin er
2250 fm og er vel gróin. Stórt bílastæði er fyrir
fram bílskúr. Heildarstærð: 193.6 m².
Verð: 41.9 m.

Mímisvegur 2A -  101 Reykjavík
Einstök íbúð á 4.hæð í fallegu einstaklega vel
staðsettu húsi með glæsilegu útsýni yfir
borgina til suðurs. Eignin var mikið endurnýjuð
árið 2009 og er því ný að stórum hluta.
Gólfflötur eignarinnar er 150 m². Stærð. 118 m².
Verð. 50.5 m

Brattakinn 29, Hafnarf.
Sjarmerandi einbýli á tveimur hæðum á
rólegum stað við Bröttukinn í Hafnarfirði.
Húsið er á tveimur hæðum skráð 52,2 fm,
en auk þess fylgir húsinu geymsluskúr á lóð
skráður 19,1 fm. Stærð:71.3 m². Verð: 23.9 m.

Grænatún 10

Íbúð á jarðhæð með sérinngangi.
Skipti á smærri eign möguleg.
Glæsilegt 275 fm, einbýli með sex svefnher-
bergjum, frábæru útsýni og tvöföldum bílskúr
(48,6fm) á góðum stað í Kópavogi. Mögulega
tvær íbúðir en á jarðhæð er 84,9fm íbúðarher-
bergi með baðh., tveimur svefnherbergjum og
með sér inngangi. Stærð: 275.5 m². Verð. 59 m.

Gullsmári 7 Kópavogi  

fyrir 60 ára og eldri 
2ja herb. íbúð á 4. hæð miðsvæðis í Kópavogi.
Húsið er tengt við Félagsþjónustu Kópavogs og
innangengt í Gullsmára 13 sem er þjónustu-
miðstöð fyrir aldraða. Eignin er laus við kaup-
samning. Stærð. 61.6 m². Verð: 22.9 m.

Boðagrandi 1
Um er að ræða 2-ja herb. íbúð á jarðhæð í 
fjögurra hæða fjölbýlishúsi byggðu 1981.
Sérstæði í bílageymsluhúsi fylgir eigninni.
Stærð: 67.8 m². Verð: 20.9 m

Ólafsgeisli 22
Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafs-
geisla Reykjavík.  Húsið er staðsett við golfvöll-
inn í Grafarholti og er um glæsilega útsýniseign
að ræða. Seljendur íhuga skipti á minni eign.
Stærð. 396.2 m². Verðtilboð óskast

Dalshraun 5 - LÆKKAÐ VERÐ 
Tvö verslunar/þjónusturými á áberandi stað
við Dalshraun 5 í Hafnarfirði.
Selst saman eða í sitthvoru lagi.
Stærð 126fm / 141,8fm.
Verð 14.4M / 16,4M

Álfkonuhvarf 65 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. MARS KL. 17.30 - 18.00
Falleg og björt 2-3 herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi við Álfkonuhvarf í Kópavogi.
Sér inngangur og útgengt út á góðan pall. Stærð 78.7 fm. Verð 24.9 m

Álfaborgir 25 
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 19. MARS KL. 17.30 - 18.00
3ja herbergja íbúð á 3ju hæð.  Sérinngangur. Stærð. 78.9 fm
Verð: 24.490 m 

Mávahlíð 14
OPIÐ HÚS FIMMTUD. 20. MARS KL. 17.30 - 18.00.
Góð 3ja herbergja kjallaraíbúð í Hlíðunum. Húsið var steinað að utan og skipt var um þak fyrir nokkrum árum. 
Íbúðin er nýmáluð. Eignin er laus við kaupsamning.Stærð. 71.6 m². Verð. 22.9 m.

Álfaland 14
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. MARS KL. 17.30 - 18.00.
Sérinngangur – Jarðhæð. Glæsileg eign sem vert er að skoða. Húsið var byggt 1982.
Stærð: 152.8 m². Verð 45 m
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OPIN HÚS Í VIKUNNI

VIÐ ERUM TRAUSTI



Ísland Got Talent™ FremantleMedia Ltd & Simco Ltd

19:45
SUNNUDAG

Sex sjónvarpsstöðvar, internet og heimasími í þrjú ár, Tónlist.is í þrjá mánuði 
og Stöð 2 Vild á aðeins 7.990 kr. Enginn binditími fyrir internet og heimasíma! 

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift í þrjú ár!

7.990 kr. + 0 kr.

Hver verður næsta stórstjarna Íslands?
Hæfileikaríkir Íslendingar láta ljós sitt skína í Ísland Got Talent á sunnudagskvöldum.
Auðunn Blöndal er þáttastjórnandi en dómarasætin skipa þau Bubbi Morthens,
Þorgerður Katrín, Þórunn Antonía og Jón Jónsson. Ekki missa af sjónvarpsviðburði ársins,
fylgstu með á Stöð 2!

Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða 
uppsagnarfrestur er á Skemmtipakkanum. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

|  Sunnudagskvöld 19:45

„Ísland Got Talent er gargandi 
snilld. Nú er gaman að horfa 
á íslenskt sjónvarp.“
                    Björn Bússi Sigurðsson, Latabæ

„Öll fjölskyldan sat límd fyrir 
framan sjónvarpið. Get ekki 
beðið eftir næsta þætti!“
              Kolla Björnsdóttir, sjónvarpskona

„Frábærir þættir! Mikið af 
hæfileikaríku fólki á Íslandi.“
                                          Ívar Guðmundsson,
                            útvarpsmaður á Bylgjunni

Stærsti
skemmtiþáttur
allra tíma!

nuði 
síma!

ár!

ldum.
,
rði ársins,

mánaða 
gsgjald.

Þökkum frábærar 

viðtökur og minnum á 

að tilboðið gildir áfram 

sem hluti af áskrift að 

völdum pökkum.

TILBOÐIÐ

GILDIR ÁFRAM!


