
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Kruðerí Kaffitárs leitar að fagmanni á sviði matargerðar sem vill taka þátt í að gera matinn okkar og 
kökurnar frábærar og hollar fyrir kroppinn. Við viljum gera allt frá grunni og úr góðum hráefnum. 

Okkur vantar konu/mann í hópinn sem hefur gaman af því að fást við framleiðslu, vöruþróun, 
gæðaeftirlit, stjórnun og annað sem nauðsynlegt er til að gera Kruðerí að framsæknu og flottu
matvælafyrirtæki. 

Ef þér finnst við áhugaverð þá endilega sendu okkur umsókn. Við hlökkum til að heyra frá þér.

Upplýsingar veitir:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 27. apríl. 

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

manns. Áherslur fyrirtækisins eru bragðgóður og hollur matur gerður frá grunni fyrir gesti á kaffihúsum 
Kaffitárs og aðra sælkera. Rekjanleiki og upplýsingar um það sem er í vörunum skiptir okkur máli og 
sömuleiðis að þróa framboð kaffihúsa í takt við hollari lífsstíl. 

Landsbréf óska eftir að ráða traustan og drífandi framkvæmdastjóra í ábyrgðarmikið 
og krefjandi starf. Leitað er að einstaklingi sem getur leitt áframhaldandi vöxt félagsins í 
samstarfi við sterkan og reynslumikinn hóp framúrskarandi sérfræðinga á fjármálamarkaði.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 21. apríl. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.
 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
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Menntunar- og hæfniskröfur
• Öflugur leiðtogi og stjórnandi
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Góð þekking og reynsla af samningatækni
• Mikil greiningarhæfni

• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á fjármálamarkaði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Próf í verðbréfaviðskiptum
• Gott vald á íslensku og ensku
• Áhugi á íslensku samfélagi og hagsmunum þess

Framkvæmdastjóri Landsbréfa hf.

sem rekstrarfélag verðbréfasjóða. Félagið er dótturfélag Landsbankans og annast 
rekstur verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða auk eignastýringar, 
með yfir 100 milljarða kr. í virkri stýringu. Nánari upplýsingar er að finna á landsbref.is
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Framtíðin býr í fólkinu

www.hagvangur.is

Samkeppnisforskot framtíðarinnar mun að stórum hluta 
snúast um að tryggja sér hæfasta starfsfólkið og búa því 
kjöraðstæður til að blómstra í starfi.



Microsoft sérfræðingur
Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustu-
fyrirtæki landsins með sögu sem nær allt til 
ársins 1999.  Í dag er fyrirtækið í hópi fimm 
stærstu hýsingar- og internetfyrirtækja á 
landinu með stóran og fjölbreyttan hóp 
fyrirtækja í viðskiptum. Fyrirtækið er með 
ISO27001 gæðavottun.

Fjölnet ehf. er í eigu Tengils ehf. sem hefur 
starfað í 27 ár.  Hjá Tengli starfa yfir 40 
starfsmenn og er fyrirtækið með starfsemi á 
þremur stöðum á landinu.

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

Fjölnet ehf. á Sauðárkróki óskar eftir að ráða Microsoft sérfræðing til starfa.

Í starfinu felst rekstur miðlægra tölvukerfa, bæði innri- og hýsingarumhverfa, ásamt samskiptum og 
samvinnu við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur

Mjög góð þekking á Microsoft stýrikerfum er nauðsynleg og Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP er 
æskileg
Lágmark þriggja ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá upphafi til enda ásamt hæfileikum til að starfa 
með öðrum
Þekking á MS Exchange, Windows Server, Terminal Server, MS Lync, MS Sharepoint, Powershell, MS SQL 
og IIS er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
.NET hugbúnaðarþróun

Verkfræðingur - fjarskipti

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

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Prófanastjóri - hugbúnaðarlausnir

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Microso� Dynamics  
CRM forritari
Landsbankinn óskar eftir CRM forritara á Rekstrar- og upplýsingatæknisvið bankans. 
Upplýsingatækni sinnir krefjandi verkefnum fyrir allar deildir bankans og býður upp á 
spennandi vinnuumhverfi og tækifæri fyrir öfluga einstaklinga. 

Helstu verkefni

 » Þátttaka í viðamikilli innleiðingu  
á Microsoft Dynamics CRM kerfi  
hjá Landsbankanum.

 » Unnið er í teymum þar sem Agile 
verktækni er höfð í fyrirrúmi.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Reynsla og góð þekking á CRM.

 » Reynsla af sambærilegum 
innleiðingum hérlendis eða erlendis.

 » Þekking á Javascript, Sql Server  
og Reporting Services er kostur.

 » Reynsla af .Net og C# er æskileg sem  
og reynsla af samþættingu. 

 » Frumkvæði, fagmennska og rík 
þjónustulund.

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Guðni 
B. Guðnason, forstöðumaður 
Upplýsingatækni í síma 410 7001 og 
Ingibjörg Jónsdóttir mannauðsráðgjafi  
í síma 410 7902.

Umsókn merkt „Microsoft Dynamics 
CRM forritari“ fyllist út á vef bankans, 
landsbankinn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk.
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Málarar
Óskum eftir lærðum málurum í vinnu.  Menn með mikla 

reynslu koma einnig til greina.
Umsóknir sendist á netfangið litalausnir@gmail.com

Hlynur sf. óskar að ráða smiði 
til vinnu við viðhald og viðgerðir.
Upplýsingar veitir Pétur í síma 8652300  
eða á netfangið hlynursf@internet.iss

Fjárfestingartækifæri  
í ferðaþjónustu 

Hefurðu áhuga á því að fjárfesta  
í afþreyingu í ferðaþjónustu ? 

Fyrirliggjandi starfssamningar liggja 
fyrir. Reyndir aðilar í rekstri. 

Áhugasamir vinsamlegast sendið rafpóst  
á hofudborgin@hofudborgin.is fyrir  

miðvikudaginn 16. apríl. Fullum trúnaði heitið.

S: 511 1144
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www.unak.is

LEKTOR
Í STJÓRNUN
Háskólinn á Akureyri auglýsir lausa 100% 
stöðu lektors í stjórnun við viðskiptadeild 
viðskipta- og raunvísindasviðs.

Háskólinn á Akureyri 
stuðlar að jafnrétti 
kynjanna og hvetur konur 
jafnt sem karla til að 
sækja um laus störf.

Nánari upplýsingar um 
star ð gefur gmundur 
Knútsson, forseti viðskipta- 
og raunvísindasviðs, 
sími 460-8615, netfang: 
ogmundur@unak.is.

Nánari upplýsingar 
um star ð má 
nna á heimasíðu 

Háskólans á Akureyri,                                
www.unak.is og 
á Stafatorgi,                   
www.stafatorg.is,                    
númer 201404/221. 

Leitað er að sérfræðingi á öllum sviðum stjórnunar, 
en þó sérstaklega á sviðum almennrar stjórnunar, 
skipulagsgerðarfræða, mannauðsstjórnunar, 
þekkingarstjórnunar og forystufræða. 

Umsækjendur skulu vera með grunnmenntun í 
viðskiptafræðum og sterkan grunn í aðferðafræði 
rannsókna. Helstu verkefni eru kennsla og rannsóknir á 
ýmsum sviðum stjórnunar við viðskiptadeild.

Umsóknarfrestur er 
til 12. maí.

Miðað er við að 
viðkomandi geti ha ð störf 

1. ágúst 2014.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Umsækjandi skal hafa þekkingu og reynslu í 
samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi 
starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti 
dómnefndar, eða með doktorspró  frá viðurkenndum 
háskóla.

 Kennslureynsla á háskólastigi og reynsla af 
vísindastörfum teljast nauðsynleg.

 Stjórnunarreynsla úr atvinnulí  eða opin erum rekstri 
er æskileg.

 Umsækjandi skal sýna fram á hæfni til að kenna 
og  stunda rannsóknir á einhverju af ofantöldum 
sviðum stjórnunar. Víðtæk þekking á öðrum sviðum 
viðskiptafræða er einnig æskileg. 

 Kra st er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum, 
samstarfslipurðar og skipulagshæfni.

 Við mat á umsóknum er tekið mið af hversu vel 
viðkomandi uppfyllir þar r viðskiptadeildar. 

| ATVINNA | 

Secretary  
for the EU Delegation
The Delegation of the European Union to Iceland is seeking to 
recruit a Secretary to provide secretarial and administrative  
support to the Delegation. The person we look for should 
among others have the following qualifications:

• Secondary education (giving access to University studies);
• Secretarial experience for a company, organisation  

or public body of at least 5 years;  
• Experience in an Embassy and /or an International  

organisation as asset;
• Fluent in Icelandic and English; 
• Excellent written and oral communication skills 
• Computer skills

For more information on requirements for the post and 
tasks to be performed by the Secretary please consult: http://
eeas.europa.eu/delegations/iceland/about_us/vacancies/
index_en.htm

Please e-mail your application letter including standard CV  
before 2nd May 2014 (English only) to: 
DELEGATION-ICELAND@eeas.europa.eu

EUROPEAN UNION

DELEGATION TO ICELAND

Laust er til umsóknar starf sjúkraliða á sýkingavarnadeild.

Hlutverk sýkingavarnadeildar LSH er að veita forystu, leiðsögn
og umgjörð um sýkingavarnir og stuðla þannig að öruggu
umhverfi fyrir sjúklinga og starfsmenn.

Helstu verkefni sýkingavarnadeildar eru:  
Sýkingavarnir og viðbrögð vegna sýkinga á LSH, skráning
á sýkingum meðal sjúklinga, fræðsla, upplýsingamiðlun
og eftirfylgd og að stuðla að auknu öryggi sjúklinga og 
starfsmanna Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Almenn ritarastörf og umsýsla
» Þátttaka í upplýsingaöflun og úrvinnslu gagna
» Þátttaka í fræðslu og verkefnum deildarinnar
» Umhverfissýnataka og önnur verkefni í samráði við 

deildarstjóra

Hæfnikröfur
» Sjúkraliðamenntun
» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
» Góð færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki eru 

mikilvægir þættir

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 28. apríl 2014.
» Starfið er laust frá 1. júní 2014 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 80 -100% eða eftir samkomulagi.
» Umsókn fylgi starfsferilskrá og afrit af prófskríteinum.
» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og

viðtölum.
» Upplýsingar veitir Ásdís Elfarsdóttir, deildarstjóri, netfang

asdiself@landspitali.is, sími 543 1000.

SÝKINGAVARNADEILD
Sjúkraliði 

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Lögfræðingur – Lánamál ríkisins

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi 28. apríl næstkomandi. Umsóknir gilda 
í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf í Seðlabanka Íslands fyrir aðila sem hefur metnað til að ná árangri í starfi. Við ráðningar í 
störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björgvin Sighvatsson forstöðumaður, lánamál ríkisins, bs@cb.is

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í lánamál ríkisins. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð 
í Reykjavík.

Verkefnin eru vegna umsýslu Seðlabankans með lánamálum ríkissjóðs, Ríkisábyrgðasjóði og endurlánum ríkisins. Þau snúa 
að skjalagerð og lögfræðilegri ráðgjöf ásamt ýmsum öðrum verkefnum sem tengjast þessu. Í því felast mikil samskipti við 
ráðuneyti og aðrar innlendar stofnanir. Umsjón með greiðslu krafna á hendur Ríkisábyrgðasjóði og innheimtu þess sem greitt 
er vegna ríkisábyrgða t.d. með kröfugerð í þrotabú föllnu bankanna í samvinnu við lögfræðistofur. Ritun lögfræðilegra álits-
gerða. Lögfræðileg og töluleg skoðun krafna sem berast Ríkisábyrgðasjóði. Skjalagerð vegna töku erlendra lána ríkissjóðs og 
samskipti við erlendar lögfræðistofur vegna þess. 

Hæfnikröfur

löggjöf á fjármálamarkaði er æskileg

og riti

brögðum
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Sérfræðingur í Fjárstýringu
Íslandsbanki býður alhliða fjármálaþjónustu. Hjá bankanum starfa um 1.000 starfsmenn. 
Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna 
fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu. 

Hlutverk Fjárstýringar er fjármögnun starfseminnar með útgáfu skráðra skuldabréfa á 
innlendum og erlendum mörkuðum og stýring lausafjár-, gjaldmiðla- og vaxtaáhættu bankans. 

Nánari upplýsingar veitir Ósvaldur Knudsen, forstöðumaður Fjárstýringar, 
osvaldur.knudsen@islandsbanki.is, sími 440 2788. Tengiliður á mannauðssviði 
er Sigrún Ólafsdóttir, sigrun.olafs@islandsbanki.is, sími 440 4172.  

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.
Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl.

Helstu verkefni:
• Umsjón með útgáfuferlum og reglulegar uppfærslur  
 á útgáfurömmum vegna skráðra skuldabréfa
• Samskipti við eftirlitsaðila og skjalagerð í tengslum 
 við víxla- og skuldabréfafjármögnun 
• Stýring á tryggingarsöfnum vegna útgáfu 
 sértryggðra skuldabréfa
• Gerð kynningarefnis, skýrslugerð og greining
• Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Greiningarhæfni talnaskilningur og nákvæmni
• Hæfni til að flytja og rökstyðja mál á fundum
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
• Skipulagshæfni og hæfni í mannlegum samskiptum

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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Aðstoðarskólastjóri
Grunnskólinn í Stykkishólmi óskar eftir 

að ráða aðstoðarskólastjóra. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf 1. ágúst 2014. 

Aðstoðarskólastjóri 
  •  er staðgengill skólastjóra.
  •  vinnur með skólastjóra að daglegri stjórnun og  
      skipulagningu skólastarfsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  •  Kennsluréttindi í grunnskóla.
  •  Kennslureynsla í grunnskóla.
  •  Leikni í mannlegum samskiptum og færni í að              
      umgangast börn og unglinga.
  •  Stjórnunarreynsla æskileg eða framhaldsnám 
      í stjórnun.
  •  Góð þekking á sérkennslu/stoðþjónustu væri    
      æskileg.
  •  Skipulagshæfni, stundvísi og frumkvæði.
  •  Góð tök á íslenskri tungu í ræðu og riti.
 
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna  
Skólastjórafélags Íslands. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar  
Svanlaugsson skólastjóri í síma 433 8177 eða 864 8864, 
gunnar@stykk.is 
 
Skriflegum umsóknum skal skilað til skólastjóra 
fyrir 30. apríl 2014.

stykkishólmur 
 Bærinn við eyjarnar

 
www.stykkisholmur.is

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ
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Húnaþing vestra

Staða aðstoðarskólastjóra  
Grunnskóla Húnaþings vestra

Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla 
Húnaþings vestra er laus til umsóknar. 
 
Menntunarkröfur: 
  •  Kennaramenntun og rét tindi t il kennslu 
     í grunnskóla
  •  Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða 
     uppeldis- og menntunarfræða æskileg
 
Hæfniskröfur:
  •  Frumkvæði og samstarfsvilji
  •  Góðir skipulagshæfileikar
  •  Hæfni í mannlegum samskiptum
  •  Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða 
     í skólastarfi
  •  Sveigjanleiki og víðsýni í star fi og samskiptum
  •  Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og            
     skólaþróunar æskileg
  •  F jölbrey t t reynsla af kennslu og vinnu með       
     börnum og unglingum
  •   Reynsla og/eða þekking á Byrjendalæsi og 
     Orð af orði kostur
 
Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014. 
 
Einnig eru lausar til umsóknar tvær  
tímabundnar stöður kennara við skólann. 
 
Nánari upplýsingar um ofangreindar stöður er 
hægt að finna á www.hunathing.is 
eða hjá skólastjóra, Sigurði Þór Ágústssyni,
s. 8625466, siggi@hunathing.is.

Grunnskólakennarar takið eftir!

Einstakt tækifæri býðst nú til að kenna við minnsta skóla 
landsins, Finnbogastaðaskóla, sem staðsettur er  
í Árneshreppi á Ströndum.  
Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2014. 

Sláðu til og hringdu í Elísu skólastjóra 
í síma 451-4032/691-7697 finnbs@ismennt.is  
eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001. 

Umsóknarfrestur rennur út 26. apríl.

Óskar eftir bifvélavirkja í almennar viðgerðir

Íslenskumælandi og góð enskukunnátta.
Góð laun fyrir góðan bifvélavirkja.

Umsókn skal senda á lilja@bfo.is
Frekari upplýsingar veitar á staðnum eða í síma 567-7360

Auðarskóli í Dölum
Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 
fyrir skólaárið 2014 -2015.  Um er að ræða almenna 
kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og 
myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.  
Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli 
staðset tur í Búðardal.  Í starfinu er lögð áhersla á 
leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum 
nemendahópum.  Aðstaða nemenda og starfsmanna 
til leiks og starfs er með ágætum.  
Nánari upplýsingar umskólann má finna  
á www.audarskoli.is 

Menntun og hæfniskröfur:  
   •  Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
   •  Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
   •  Áhugi á kennslu og skólastarfi 
   •  Góð samskiptahæfni
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.

Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 899 7037 eða á net fanginu   
eyjolfur@audarskoli.is   
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á 
sama net fang.   

Umsóknarfrestur er til 28. april 2014.

ht.is

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á auglýstum störfum 
til þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT
Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, þar sem fyrir 
er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa. Lykilatriði er að umsækjendur eigi gott 
með að vinna undir álagi, hafi ríka þjónustulund og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð. 
Hvetjum konur sérstaklega til að sækja um.

LAGERSTARFSMAÐUR / BÍLSTJÓRI
Óskum eftir lagerstarfsmanni í fullt starf. Helst koma þeir til greina sem búa yfir 
öguðum vinnubrögðum, nákvæmni og skipulagshæfileikum í bland við jákvætt 
hugarfar. Viðkomandi þarf að vera líkamlega hraustur og eiga gott með að vinna í 
samvinnu við hóp samstarfsmanna á lager. Æskilegt að viðkomandi hafi meirapróf 
eða áhuga á að taka slíkt próf.

Heimilistæki var stofnað árið 
1962 og er í dag leiðandi 
fyrirtæki í sölu á raf- og 
heimilistækjum á Íslandi. 
Starfræktar eru 7 verslarnir 
um land allt undir merkjum 
Heimilistækja. 

Boðið er upp á vandaðar 
vörur frá fjölda virtra 
framleiðanda á borð við 
Philips, Whirlpool, Kenwood, 
Denon, Nikon, NAD, DeLonghi, 
Braun, Panasonic, Beko 
og Vestfrost.

AKADEMÍSK STAÐA Á SVIÐI MENNTUNAR,
UPPELDIS- OG ÞROSKASÁLFRÆÐI VIÐ
SÁLFRÆÐISVIÐ HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Háskólinn í Reykjavík leitar að akademískum starfsmanni til að byggja upp og stunda rannsóknir á sviði menntunar, 
menntastefnu og uppeldis- og þroskasálfræði. Sérstök áhersla er lögð á viðfangsefni sem tengjast stefnu og starfsemi 
menntastofnana á leik- og grunnskólastigi. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið
ákvarðað út frá formlegu hæfismati.

STARFSSVIÐ:
Akademískur starfsmaður mun stunda rannsóknir, leiðbeina 
nemendum í rannsóknarverkefnum og sinna kennslu á 
sálfræðisviði, ásamt öðrum verkefnum sem tengjast námi 
innan deildarinnar. Starfið veitir viðkomandi tækifæri til þess 
að hafa áhrif á þróun rannsókna og kennslu á fagsviðinu
við háskóla sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf
að leiðarljósi.

HÆFNISKRÖFUR:
•  Doktorspróf (í sálfræði, þroskasálfræði, kennslufræði
   eða tengdum greinum). 
•  Reynsla af kennslu á háskólastigi.
•  Umsækjendur skulu vera virkir rannsakendur sem birt hafa
   fræðigreinar á ritrýndum vettvangi. 
•  Sérstaklega er sóst eftir því að umsækjendur hafi náms-
   og starfsreynslu á sviði menntunar- eða skólasálfræði,
    þroskasálfræði eða skyldum sviðum sálfræðinnar.
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Frekari upplýsingar um sálfræðisvið má finna á hr.is/salfraedi. Þar að auki svarar dr. Kamilla Rún Jóhannsdóttir, forstöðumaður 
grunnnáms í sálfræði (kamilla@ru.is) og dr. Þóranna Jónsdóttir, deildarforseti (thoranna@ru.is), fyrirspurnum um starfið.

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum ru.is/lausstorf. Með umsókn skal fylgja ferilskrá, skrá yfir birt 
rannsóknarverk, lýsing á rannsóknarsviði og áætlun í rannsóknum, upplýsingar um kennsluferil og um þrjá aðila sem veitt
geta meðmæli. Eintak af allt að þremur áhrifamestu ritrýndum birtingum umsækjanda má einnig fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2014. Gert er ráð fyrir að viðkomandi muni hefja störf í ágúst 2014.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og
samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum 
tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. 
Nemendur háskólans eru um 3400 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Afgreiðsla í apóteki
Lyfjaver ehf óskar eftir starfsmanni til afgreiðslustarfa  
í apóteki.  Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustu-
lund og hreint sakavottorð.  Lágmarksaldur er 20 ár.  
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.  Umsóknir 
ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið alli@lyfjaver.is  
fyrir 22. apríl n.k. 

Við Stóru-Vogaskóla vantar kennara í  
náttúrufræði, smíði, textílmennt  
og í almenna kennslu á yngsta stigi.  
Einnig vantar sérkennara.
Menntunarkröfur:  kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is 

 
Heilsuleikskólinn Suðurvellir

Við óskum eftir að ráða  leikskólakennara til 
starfa næsta haust.  
Nánari upplýsingar veita: 
María Hermannsdóttir leikskólastjóri og  
Oddný Baldvinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í  
síma 440-6240. Einnig er hægt að senda  
fyrirspurnir á leikskoli@vogar.is
 
Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga. 
   
 Umsóknarfrestur er til 27.apríl 2014.

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga. 

Sveitarfélagið Vogar

www.stjornumalun.is

Málarar
Vegna fjölda verkefna sem framundan eru  

óskar Stjörnumálun ehf ef tir málurum í vinnu,  
bæði er í boði framtíðarstörf og sumarstörf.
ATH: Aðeins kemur til greina að ráða menn 

með reynslu í málaraiðn.
 

Umsóknir skulu berast á ivar@stjornumalun.is, 
einnig er hægt að hringja i 869-5302

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

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
að sækja um störfin á heimasíðu Talent 
Ráðninga, www.talent.is

Krefjandi störf í boði við skemmtilega uppbyggingu

Arctic Fish er móðurfélag eldisfyrirtækisins Dýrfisk hf og fullvinnslufyrirtækisins Arctic Odda á Flateyri.

Dýrfiskur hf festi nýverið kaup á kynbótaeldisstöðvum að Fiskalóni og Bakka í Ölfusi en félagið er með seiða-
eldisstöð sína í Tálknafirði og stærsta sjókvíaeldið í Dýrafirði. Frekari stækkanir eru í burðarliðnum bæði í land- og 
sjóeldi.  Arctic Oddi á Flateyri hefur á undanförnum árum byggt upp sérhæfða vinnslu eldisafurða en er auk þess í 
vinnslu hefðbundins sjávarafla. Fyrirtækin eru í dag með yfir 50 starfsmenn og leita nú eftir að fá fleiri starfsmenn 
í vaxandi rekstur félaganna. 

Rekstrarstjóri Dýrfisks hf.
Leitum að starfsmanni með reynslu og þekkingu á bókhaldi, rekstrar-
greiningum, áætlanagerð og verkefnastjórnun.  Kostur ef viðkomandi
hefur grunn í fiskeldi og/eða fiskiðnaði. 

Starfsstöð rekstrarstjóra er á skrifstofu Arctic Fish í Sjávarklasanum í 
Reykjavík en viðkomandi þarf líka að geta unnið á öðrum starfsstöðum
félagsins. 

Stöðvarstjóri kynbótaeldis
Leitum að starfsmanni með reynslu og þekkingu á fiskeldi og þá
sérstaklega kynbótum og seiðaeldi. 

Starfsstöð stöðvarstjóra er að Fiskalóni og Bakka í Ölfusi en viðkomandi
starfar líka náið með starfsfólki annarra starfsstöðva Arctic Fish.  

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Starfsmaður í kynbótaeldi 
Leitum að starfsmanni með reynslu og/eða
þekkingu á fiskeldi. 

Starfsstöð starfsmannsins er að Fiskalóni og 
Bakka í Ölfusi.

Starfsmaður í seiðaeldi
Leitum að starfsmanni með reynslu og/eða
þekkingu á fiskeldi. 

Starfsstöð starfsmannsins er í Botni í Tálknafirði. 
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Netaverkstæði Fjarðanets í Neskaupstað byggir fyrst og 
fremst á þjónustu við uppsjávarflotann, framleiðslu, viðhaldi 
og viðgerðum á loðnunótum, síldarnótum og flottrollum. 
Ásamt framleiðslu á fiskitrollum og þjónustu við fiskeldi.   

Starfið felur í sér vinnu á netaverkstæði ásamt ábyrgð á  
rekstri verkstæðisins; skipulagning framleiðslu og þjónustu, 
gerð teikninga, tilboða, pantana og samskipti við viðskiptavini 
og birgja.  Starfið felur einnig í sér yfirumsjón með netaverk-
stæði Fjarðanets á Fáskrúðsfirði.  

Viðkomandi vinnur í nánu samstarfi við aðra verkstjóra 
Fjarðanets og Hampiðjuna.

Við leitum að lærðum netagerðarmanni eða manni með 
langa reynslu af veiðarfæragerð.  Við leitum að, sjálfstæðum, 
jákvæðum, og þjónustuliprum einstaklingi sem á gott með 
mannleg samskipti.  Æskilegt er að viðkomandi hafi góða 
almenna tölvukunnáttu.

Nánari upplýsingar gefur Jón Einar Marteinsson í síma 
4 700 802 eða 856 0802. Umsóknir ásamt starfsferilskrá  
skulu sendar, fyrir 30. apríl til Fjarðanets hf, Strandgötu 1, 
740 Neskaupstað eða í tölvupósti á joneinar@fjardanet.is

Fjarðanet hf rekur alhliða veiðarfæraþjónustu í Neskaupstað, Akureyri, Ísafirði og Fáskrúðsfirði. Í Neskaupstað og á Ísafirði 
rekur Fjarðanet einnig Gúmmíbátaþjónustu. Fjarðanet er eina sérhæfða fyrirtækið í þjónustu við fiskeldi á Íslandi með 
rekstri á þvottastöð og framleiðslu og sölu á fiskeldispokum og tengdum búnaði. Fjarðanet er hluti af Hampiðjan Group.

Yfirverkstjóri / Rekstrarstjóri
Fjarðanet óskar að ráða yfirverkstjóra/rekstrarstjóra  
yfir netaverkstæði sitt á Neskaupstað
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Viltu taka þátt í að byggja upp öflugt  
óháð fjármálafyrirtæki?

ALM Fjármálaráðgjöf hf. óskar ef tir að ráða öfluga 
starfsmenn í eignastýringu og  fyrir tækjaráðgjöf.  

Eignastýring
Leitað er að reynslumiklum einstaklingi á sviði  
eignastýringar (Senior) sem hefur til að bera mikinn 
metnað fyrir hönd viðskiptavina og framúrskarandi 
þjónustulund.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
Gerðar eru kröfur um háskólamenntun í viðskiptafræði, 
hagfræði eða verkfræði, eða sambærilega menntun.   
Framhaldsmenntun er kostur.  Árangursrík reynsla af 
eignastýringu eða hliðstæðum verkefnum  
á fjármálamarkaði er skilyrði.  
 
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Kristinn Egilsson,  
forstöðumaður eignastýringar.   
Umsóknir sendist á sigurdur@almfjarmal.is
 
Fyrirtækjaráðgjöf
Leitað er að aðilum sem hafa nokkura ára starfs 
reynslu í fyrir tækjaráðgjöf.Verkefni eru á sviði 
fjármögnunar fyrir tækja, lánshæfismat, verðmat  
fyrir tækja og skuldabréfa.   
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
Gerðar eru kröfur um háskólamenntun í viðskiptafræði, 
hagfræði eða verkfræði, eða sambærilega menntun.  
Framhaldsmenntun er kostur.  Óskað er ef tir aðila  
sem hefur a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í fyrir- 
tækjaráðgjöf.  
 
Nánari upplýsingar veitir Ísak S. Hauksson,  
forstöðumaður fyrir tækjaráðgjafar.  
Umsóknir sendist á isak@almfjarmal.is
Umsóknarfrestur er til og með 28 apríl, 2014.

Um ALM Fjármálaráðgjöf hf.
ALM Fjármálaráðgjöf hf. er sérhæf t verðbréfaf yrir tæki á sviði  
eignast ýringar, áhæt tugreiningar og f yrir tækjaráðgjafar.   
ALM Fjármálaráðgjöf hf. er  með star fsley f i frá F jármálaef t ir li t inu. 

Tæknimaður á skipulags-  
og byggingasviði

Skipulags- og byggingasvið Árborgar óskar eftir að ráða 
byggingatæknifræðing eða byggingafræðing til starfa  
sem fyrst. Starfið heyrir beint undir skipulags- og bygginga-
fulltrúa. 
Meðal verkefna eru:
  •  Ýmis fagleg úrvinnsla vegna byggingareftirlits  
      í samræmi við lög og reglugerðir.
  •  Undirbúningur og umsjón með framkvæmd úttekta.
  •  Skráning fasteignaupplýsinga og viðhald 
      fasteignagjaldgrunns.
  •  Skýrslugerð.
  •  Þróun Landupplýsingakerfis.
  •  Yfirferð aðaluppdrátta, sérteikninga og annarra  
      hönnunargagna.
  •  Vinna við áætlunargerð og eftirfylgni áætlana.
  •  Innleiðing gæðastjórnunarkerfis.
  •  Aðkoma að skipulagsmálum. 
Áhersla er lögð á að umsækjandi sé duglegur, geti unnið 
sjálfstætt, sé fær í mannlegum samskiptum og hafi áhuga á 
að veita skjóta og trausta þjónustu.  
Æskileg menntun og reynsla:
  •  BS-tæknifræði/verkfræðinám eða nám í byggingafræði.
  •  Reynsla af áætlunargerð, úrlausn verkefna og  
      verkstýringu á verkefnasviðinu.
  •  Þekking á og reynsla af notkun Windows-Office og Cad-             
      hugbúnaðar.
  •  Reynsla og/eða áhugi á upplýsingakerfum og rafrænum  
      lausnum í nútíma stjórnsýslu.  Konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 
Umsókn skal skilað á netfangið  
umsokn@arborg.is fyrir 25. apríl 2014. 
 
Allar upplýsingar um starfið veitir Bárður Guðmundsson, 
skipulags- og byggingarfulltrúi, í síma 4801500 á  
skrifstofutíma eða á netfanginu bardur@arborg.is
 
           Sveitarfélagið Árborg

FORSETI LAGADEILDAR HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Háskólinn í Reykjavík leitar að metnaðarfullum einstaklingi með brennandi áhuga á að leiða 
áframhaldandi þróun og uppbyggingu öflugrar lagadeildar HR. Deildarforseti ber ábyrgð á rekstri 
deildarinnar og leiðir akademískt starf hennar. Deildarforseti heyrir undir rektor og situr
í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík.

LEITAÐ ER AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:
•   Hæfni til að vinna að stefnumótun og uppbyggingu liðsheildar.
•   Doktorspróf á sviði lögfræði.
•   Reynslu af rannsóknum og kennslu á háskólastigi.
•   Reynslu af stjórnun, rekstri og mannaforráðum.
•   Hagnýta reynslu úr atvinnulífi eða af samstarfi við atvinnulífið.
•   Reynslu af alþjóðlegum vettvangi.

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

Innan lagadeildar er fengist við kennslu og rannsóknir í lögfræði. Boðið er upp á nám á BSc-, ML- og PhD-stigi.  
Um 360 nemendur stunda nám við deildina og eru fastir starfsmenn 17 talsins auk fjölda stundakennara. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Kristinn Jónsson, rektor (ari@ru.is), sími 599 6200. 

Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, ru.is/lausstorf, fyrir 5. maí 2014. Fylgigögn skal hengja við 
umsóknareyðublað en þau má einnig senda á mannaudur@ru.is eða til Háskólans í Reykjavík, Menntavegi 1,
101 Reykjavík, merkt „Starf deildarforseta“. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
 
Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við Háskólann 
í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt 
umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3400 og starfa um 230 fastir starfsmenn við 
skólann auk fjölda stundakennara.

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Starf á verkstæði
Bílaleigur AVIS og Budget leita að starfsmanni á verkstæði á leigustöð í Reykjavík.

Helstu verkefni:

Almennar hæfniskröfur:

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is 
merkt „Verkstæði“.
Umsóknarfrestur er til 18.apríl 2014.
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og 
heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með 
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og 
heilbrigðis mál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Samskip eru menntafyrirtæki atvinnulífsins 2014. Saman náum við árangri

Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl  
Vinsamlegast fyllið út almenna umsókn á samskip.is. Umsóknarfrestur er til 21. apríl 2014. Sendið einnig ferilskrá og önnur gögn með umsókninni s.s. hreint sakavottorð, ljósrit 
af báðum hliðum ökuskírteinis sem og af öllum réttindaskírteinum. Einnig ökuferilskrá sem hægt er að nálgast á næstu lögreglustöð.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Albert Harðarson flotastjóri í síma 858 8660.

Tökum það með trukki

Hæfnikröfur
• Meirapróf CE
•  Reynsla af akstri dráttarbíla æskileg
•  ADR réttindi eru kostur
•  Vinnuvélaréttindi eru kostur
•  Góður skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim

•  Þekkir eðli þjónustu og tilbúin að vinna eftir þjónustuviðmiðum
•  Býr yfir þekkingu á vélbúnaði farartækja og getur greint 
 minniháttar bilanir
•  Gott heilsufar 
• Hreint sakavottorð 
•  Stundvísi, heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

BÍLSTJÓRAR Í SUMARSTÖRF
Landflutningar - Samskip óska eftir að ráða bílstjóra í sumarstörf.  Uppistaða bílaflota Samskipa eru nýlegir Benz og Scania 
dráttarbílar af árgerð 2012-2014.  Um er að ræða 100% störf bæði í dag- og vaktavinnu.  Akstur með gáma er bæði innanbæjar 
og út á land.  Bílstjórastörf henta vel báðum kynjum.

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal 
landsmanna fyrir gæði, verðlagningu og framúrskarandi þjónustu. Við viljum vera 
stolt af starfsfólki okkar og að starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA lagerstjóri
Við leitum að lagerstjóra til afgreiðslustarfa, umsjónar með daglegum rekstri og 
birgðahaldi lagers. Áhersla er lögð á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að 
skila árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera lipur í samskiptum, hugmyndaríkur og 
fylginn sér til framkvæmda. Sjálfstæð vinnubrögð, kröfuharður og góður stjórnandi.
Starfsreynsla af sambærilegu starfi er skilyrði. 

Aldurstakmark er 20 ár. Vinnutími 08:00 – 18:30 alla virka daga, helgarvinna  
eftir samkomulagi.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

GERT

GERT (G r t

Geturðu 
GERT þetta?

Menntamálaráðuneytið

sími: 511 1144
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Langar þig að starfa sem sjónvarpsfréttamaður?
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.
Fréttastofa Stöðvar 2 leitar að fréttamanni í fullt starf.

Umsækjendur þurfa:
- að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
- að hafa gott vald á íslenskri tungu
- að vera öruggir í framkomu
- að vera færir í mannlegum samskiptum
- að geta unnið undir álagi og stundað sjálfstæð vinnubrögð

Reynsla af fréttamennsku er skilyrði.

Fyllsta trúnaðar er gætt við meðhöndlun umsókna.

Áhugasamir sendi tölvupóst á fréttastjóra Stöðvar 2, Breka Logason, breki@stod2.is
Umsóknarfrestur er til 22. apríl. 

Skipaeftirlitsmaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða skipaef tirli tsmann  
í sumarafleysingar til að hafa umsjón með viðhaldi  
togara félagsins. Viðkomandi þarf að vera  
vélfræðingur eða hafa sambærilega  menntun.   
Æskilegt að viðkomandi geti hafið stör f sem fyrst .  
 
Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is  
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jónmundsson í síma 
858 1103 eða Guðmundur Hafsteinsson í síma 858 1122 

HB Grandi hf. óskar eftir  
að ráð gæðaeftirlitsmann

HB Grandi óskar ef tir að ráða gæðaef tirli tsmann fyrir  
frysti-og ísfisktogara félagsins, en félagið gerir út þrjá 
frystitogara og fjóra ísfisktogara

Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is  
Nánari upplýsingar gefur Torfi Þ. Þorsteinsson í síma  
858 1140 eða Birkir Hrannar Hjálmarsson í síma 858 1101

Starfið felur meðal annars í sér:
•  Út tekt á afurðum frysti togara
•  Mat á gæðum og frágangi á f iski  
    af  ísf isk togurum
•  Kennsla um borð í meðferð afla  
   og vinnslu
•  Innleiðing og viðhald á gæðaker fum
•  Ýmis t il fallandi verkefni

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sjómennsku
• Færni í helstu tölvuforri tum
• Ensku kunnát ta
• Mjög góðir samskipta 
  hæfileikar 
• Háskólapróf kostur en  
   er ekki nauðsyn

Skipaeftirlitsmaður

Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára 
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um 
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum. 
Skólaárið 2014-2015 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í skól-
anum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skóla-
stefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um 
starf.  Krikaskóli er þróunarskóli með heimild Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis.
Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi 
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka 
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins 
og eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Eftirfarandi starf er laust til umsóknar:
Þroskaþjálfi með leikskólabörnum. 
Um 100% stöðu er að ræða vegna fæðingarorlofs til eins árs. 
Starfið felst í að vera liðsmaður ákveðinna barna og sinna 
einstaklingsþörfum þeirra. Um teymisvinnu er að ræða þar 
sem hver liðsmaður sinnir nokkrum börnum.

Hæfnikröfur:
Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar og/eða sérkennslu
Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg
Góð hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði
Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2014.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is.
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
krikaskoli[hjá]krikaskoli.is.

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, Þrúður 
Hjelm thrudur[hjá]krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir sviðstjóri 
Krikaskóla agusta[hjá]krikaskoli.is í síma 578-3400.

Jákvæðni – virðing – framsækni – umhyggjajj

Þroskaþjálfi 
í Krikaskóla 

Viltu vera með í að 
styrkja samstarf á 
Norður-Atlantssvæðinu?
Norræna Atlantssamstarfið leitar eftir
verkefnastjóra til starfa á aðal- 
skrifstofunni í Þórshöfn í Færeyjum.

Umsóknarfrestur: 2. maí 2014.

Nánari upplýsingar um NORA og  
um stöðuna á www.nora.fo

Nordic Atlantic Cooperation

AUGLÝSING

KENNSLUSTJÓRI 
LISTAHÁSKÓLA 
ÍSLANDS
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS 
AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM  
UM STARF KENNSLUSTJÓRA

Hlutverk kennslustjóra er að leiða stefnumótun  
á sviði kennslumála og þróunar við skólann í sam-
starfi við aðra stjórnendur. Leitað er að einstakl-
ingi sem hefur metnað í skólamálum og skilningi 
á vægi lista í samfélaginu. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka skipulags- og stjórnunarhæfileika, vera 
góður leiðtogi, lipur í samskiptum og eiga auðvelt 
með að starfa með öðrum. 

Helstu verkefni kennslustjóra: 
> Yfirumsjón með kennsluskrá, samræming 

stundaskráa og fyrirkomulag kennslu í samræmi 
við einingafjölda, námslýsingar og hæfniviðmið.

> Stefnumótun í tengslum við kennsluskrá og 
kennslufyrirkomulag til að ná fram þverfagleg-
um markmiðum skólans á fræðasviði lista.

> Skipuleggja stuðning, endurmenntun, þjálfun 
og samskipti við kennara.

> Tryggja gæði náms.

Menntunar- og hæfniskröfur:
> Meistaragráða sem nýtist í starfinu.
> Reynsla af umsjón og skipulagi kennslu.
> Þekking á háskólaumhverfi og  

uppbyggingu kennsluskrár.
> Færni í greiningu gagna.
> Mjög gott vald á íslensku og ensku hvort  

heldur sem er í ræðu eða riti.

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:
> Yfirlit yfir starfsferil, menntun og námsferil 

ásamt afriti af útskriftarskírteinum.
> Stutt greinagerð þar sem umsækjandi lýsir hug-

myndum sínum um hlutverk kennslustjóra. 

Umsóknum skal skila á aðalskrifstofu skólans 
að Þverholti 11, Reykjavík, eigi síðar en miðviku-
daginn 30. apríl. Gert er ráð fyrir að kennslustjóri 
hefji formlega störf við upphaf næsta skólaárs, eða 
1. ágúst 2014. Listaháskólinn áskilur sér rétt til að 
hafna öllum umsóknum.

Upplýsingar um starfið veita:  
Gunnhildur Arnardóttir 
gunnhildurarnar@ceohuxun.is 
og Trausti Harðarson traustihardar@ceohuxun.is

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu  

á fræðisviðinu listir. Skólinn starfar í fimm deildum; myndlistardeild, 

hönnunar- og arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild,  

og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru þrjár við Þverholt, 

Sölvhólsgötu og Laugarnesveg í Reykjavík. 
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Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru ÖRYGGI – SAMVINNA 
– FRAMSÆKNI. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu 
sjúkrahússins sem er reyklaus vinnustaður.

Laus er til umsóknar 100% staða skólastjóra Sjúkraflutningaskólans 
við Sjúkrahúsið á Akureyri. Um er að ræða dagvinnu. Viðkomandi  
þarf að geta hafið störf eigi síðar en í ágúst
 
Ábyrgðarsvið: Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu í samráð 
við fagráð skólans, vinnur fjárhags- og starfsemisáætlanir og ber 
ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi hans. Skólastjóri vinnur að  
stefnumótun skólans auk þess að veita ráðgjöf  og stuðning við 
leiðbeinendur skólans. 
 
Hæfnikröfur:  Gerðar eru kröfur um háskólapróf sem nýtist í starfi 
auk þess sem starfssreynsla á sviði sjúkraflutninga eða bráða- 
þjónustu er æskileg. Horft verður til stjórnunar- og skipulags- 
hæfileika auk þess sem áhersla er lögð á frumkvæði og metnað  
til að ná árangri í starfi 
 
Frekari upplýsingar um starfið:
Næsti yfirmaður er Hildigunngur Svavarsdóttir   
framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs sem  
gefur nánari upplýsingar í síma 4630100 eða  
netfang: hildig@fsa.is Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra
 
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl n.k.  
Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjúkrahússins eða  
www.fsa.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferils-
skrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsókn skal  
skila til Þóru Ákadóttir starfsmannastjóra, Sjúkrahúsinu á Akureyri,  
Eyrarlandsvegi, 600, Akureyri eða á netfangið thora@fsa.is 

Matreiðslumaður -  
Matsveinn - Matartæknir

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir  
starfsmanni í afleysingar sem fyrst.

   •  Unnið er virka daga og aðra hverja helgi.

   •  Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt.

   •  Skila þarf umsóknum inn fyrir 21. apríl n.k. 

     sem sendist á netfangið: eldhus@eir.is 

     eða á skrifstofu Eirar.

Eir hjúkrunarheimili – Eldhús 
Hlíðarhúsum 7,112 Reykjavík 

S: 522 5700  www.eir.is

Fjölbreytt skrifstofustarf
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum, tæknibúnaði og rekstrarvörum til íslensks 
atvinnulífs.
  
Við óskum eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til 
fjölbreyttra starfa á skrifstofu Iðnvéla, sem bætist í samstilltan 
hóp starfsmanna fyrirtækisins.  

Í starfinu felst m.a. vinna við verkbókhald og reikningagerð, 
innflutningur, tollskýrslur og samskipti við erlenda birgja, 
verðútreikningar og önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem getur 
unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum samskiptum og er 
reyklaus.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af krefjandi skrifstofustörfum, helst tengdum  

innkaupum og verðútreikningum
• Góð enskukunnátta 

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen eigi síðar en 25. apríl 
á netfangið: margret@idnvelar.is
Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

TÆKNIMENN – NOREGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðinga eða byggingar-

tæknifræðinga til starfa við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða 

fjölbreytt verkefni og þátttöku í stjórnun framkvæmda.

Hæfniskröfur:

   er skilyrði.

Meðal verkefna:

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 21. apríl næstkomandi.

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.

Bifvélavirkjar – hópstjórar

HEKLA hf. auglýsir eftir hópstjórum á bifreiðaverkstæði.

Starfslýsing: 

• Dagleg verkefnastjórnun á  
bifreiðaverkstæðum HEKLU

• Eftirfylgni á að unnið sé  
samkvæmt stöðlum  
framleiðenda

Menntunar- og hæfniskröfur: 

• Sveinspróf í bifvélavirkjun

• Meistarapróf kostur

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar  
og leiðtogahæfni

• Skipulagshæfileikar og rík  
þjónustulund

Nánari upplýsingar um starfið veita Brynjar Páll Rúnarsson verkstjóri (bpr@hekla.is)  
og Gerður B. Pálmarsdóttir gæða- og mannauðsstjóri (gbp@hekla.is).

Umsóknarfrestur er til og með 21. apríl. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is
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Meiraprófsbílstjóri óskast í sumarafleysingar

AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjóra.
Viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með eftirvagn.
Unnið er á vöktum við útkeyrslu á vörum í verslanir Haga.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is

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

einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

Iðjuþjálfi óskast til starfa 
Staða Iðjuþjálfa er laus til umsóknar. Starfið felur í sér yfirumsjón 
með þjálfun og félagsstarfi heimilismanna. Um er að ræða  
80 - 100% starf í dagvinnu. 
 
Umsóknarfrestur er til 1. mai 2014. Með umsókn fylgi upplýsingar 
um námslok og ferilskrá. 

Helstu þættir starfsins:
Umsjón með þjálfun heimilismanna
Umsjón með hópastarfi á hjúkrunardeildum
Umsjón með RAI-mælingum (raunverulegur aðbúnaður íbúa). 
Fræðsla og ráðgjöf fyrir heimilismenn og starfsfólk
Þverfagleg samvinna

Helstu kröfur:
Íslenskt starfsleyfi og löggilding
Faglegur metnaður og hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar. 

Umsóknarfrestur er til 1. mai 2014. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands 
Vinsamlega sendið umsóknir til:

Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri
Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
Árskógum 2, 
109 Reykjavík 
eða í tölvupósti; jonbjorg@skogar.is 

Hlaupagarpar! 
Hlaupahópur Stjörnunnar leitar nú að 
þjálfara til að ganga til liðs við frábæran 
hóp skemmtilegra einstaklinga. 
Hópurinn var stofnaður haustið 2012 og er í dag 
með stærri hlaupahópum landsins. Mikil fjölbreytni er 
innan hópsins sem og mikið og gott félagslíf sem 
stýrt ef af öflugri stjórn. 
Ef þú er áhugasamur og vilt kynna þér málið frekar 
þá vertu í sambandi við Odd eða Gunnar. 
oddur@nordicseafood.is s. 847 7674 eða 
gunnar@garri.is s. 696 4446

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf  eru 
framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

gaman í vinnunni

Hæfniskröfur

Umsóknir og frestur

á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 21. apríl.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Er þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 

gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf. Viðkomandi þarf 
að hafa brennandi áhuga á að selja vörur í 
veiði-, útivista-, hjóla-, skó-, og sportdeild.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) leitar eftir vef- 
og verkefnastjóra. 
Um framtíðarstarf er að ræða í 80% starfshlutfalli.

Á skrifstofu Fíh vinna 10 starfsmenn. Félagið vinnur 
að hagsmunum hjúkrunarfræðinga og eflingu og 
þróun hjúkrunar á Íslandi. Starfsmenn þess starfa fyrir 
rúmlega 3800 hjúkrunarfræðinga. 

Helstu verkefni:

    www.hjukrun.is

Hæfniskröfur:

   forritinu LISA er kostur

   máli og í myndum

   Photoshop og Illustrator

    þjónustulund

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2014. 

ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknum skal skila rafrænt á olafur@hjukrun.is 

Vef- og verkefnastjóri

12. apríl 2014  LAUGARDAGUR12
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Nr. 13 3. apríl  verð 995 kr.

GERIR LÍFIÐ

SKEMMTILEGRA!
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Skyggnst inn í líf 
Svandísar Dóru:

Árshátíð RÚV:

ÞJÓÐLEGT, 
ROKKAÐ, 
KRÖFTUGT
OG KVENLEGT!NORRÆNN SEIÐUR 

OG ÞRÍR TRÚÐAR!

„ÁTTI AÐ VERA MEIRA 
BRUSSUSEXÍ“

,,, G, LAMÚÚÚÚÚR
ÐUR ANDI!

Dásamleg 
Díana 
Klein!

Vera Sölva 
og Damon 
Younger:

EIGA VON 
Á BARNI!

Skálmöld sprengir 
leikhúsið:

Skref fyrir skref

NÁTTÚRULEG 
OG FALLEG
FERMINGARFÖRÐUN!

Töff tíska 
á RFF:

ERIR LÍFIÐ
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a Sölva
Damon 

gnger:

EEIIIIGGGGA
ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á BBBA
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Nr. 14 10. apríl  verð 995 kr.

VERÐUR 
BÓNORÐ Í 
BEINNI?

GERIR LÍFIÐ

SKEMMTILEGRA!

MISSTU 
HÁLFT TONN!
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Guðrún Bergmann, heilsan 

og óþolinmæðin:

Heiðar Örn 
– ofsakvíðinn, 
fordómar 
og Eurovision:

„ÉG HELD ÁFRAM 
AÐ BERJAST!“ POLLAPÖNK 

LOKAVERKEFNI Í KÍ!
Keppendur 

Biggest 
Loser:

FYRIR OG EFTIR!
Nicole Sherzinger 

kaupir íslenska 
hönnun:

Árshátíð
365:

ROKK Á 
KÖFLUM!

Birtíngur útgáfufélag óskar eftir að ráða ritstjóra fyrir tímaritið 
Séð og heyrt. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2014. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

RI 
SÉÐ OG HEYRTRR

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verslunarstjóri Vínbúðin Hveragerði 201404/242
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi Ólafsv./Grund.fj 201404/241
Lektor í náttúrulandfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201404/240
Lektor í umhverfis- og auðl.fræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201404/239
Lektor í jarðfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201404/238
Lektor í jarðeðlisfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201404/237
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201404/236
Námsráðgjafi Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201404/235
Lektorar í íslensku HÍ, menntavísindasvið Reykjavík 201404/234
Lektor í viðskiptafræði HÍ, viðskiptafræðideild Reykjavík 201404/233
Lektor í félagsráðgjöf HÍ, félagsvísindasvið Reykjavík 201404/232
Aðjúnkt í jarðfræði HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201404/231
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201404/230
Sérfræðingur í uppl.tæknimálum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201404/229
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201404/228
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201404/227
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisst. Vesturl., sjúkrahús Akranes 201404/226
Skólastjóri Sjúkraflutningaskólans Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201404/225
Kennsla og önnur störf Framhaldssk. í A.-Skaftafellssýslu Höfn 201404/224
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201404/223
Lögfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201404/222
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Hvolsvelli Vík í Mýrdal 201404/221
Lektor Háskólinn á Akureyri Akureyri 201404/220
Vélvirki/bifvélavirki Vegagerðin Reyðarfjörður 201404/219
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201404/218
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Patreksfj./Ísafj. 201404/217
Lögfræðingur IRR, yfirfasteignamatsnefnd Reykjavík 201404/216
Sjúkraliði Landspítali, sýkingavarnadeild Reykjavík 201404/215
Klínísk þjálfun Landspítali, næringarstofa Reykjavík 201404/214
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201404/213
Lögreglufulltrúi Embætti ríkislögreglustjóra Reykjavík 201404/212
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Jarðvísindadeild auglýsir laust til umsóknar starf aðjúnkts í jarðfræði

Ráðið verður í starfið tímabundið til eins árs 
og gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji 
störf 1. júlí 2014.

Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 
næstkomandi.

Upplýsingar um starfið veita 
Magnús Tumi Guðmundsson, forseti Jarð- 
vísindadeildar, í síma 525 4800 og á mtg@hi.is 
og Hreggviður Norðdahl, varaforseti deildarinnar, 
í síma 525 4800 og á hreggi@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf.

Aðjúnkt í jarðfræði

Við jarðvísindadeild stunda um 280 stúdentar nám 
í jarðfræði, jarðeðlisfræði og jarðefnafræði. 
Þar af eru framhaldsnemar um 70, bæði meistara- 
og doktorsnemar. Jarðvísindadeild er ein sex deilda 
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs. 

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands 
starfa um 300 manns við mikilvægar rannsóknir og 
fjölbreytta og metnaðarfulla kennslu á sviði 
verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er 
alþjóðlegt, enda eykst sífellt hlutfall erlendra 
nemenda og starfsmanna við sviðið.

sími: 511 1144

Yfirumsjón
með viðhaldi
á fasteignum

Starfssvið:
Yfirumsjón með viðhaldi fasteigna í 
eigu Festi og ábyrgð á viðhaldsfram-
kvæmdum sem eru framkvæmdar 
fyrir félagið.
 
Hæfnikröfur:
Æskilegt er að viðkomandi hafi 
iðnmenntun sem nýtist í starfi þar 
sem starfsmaðurinn myndi sjá um 
viðhald að einhverju leyti.
 
Umsóknarfrestur er til 27. apríl og sótt er 

um starfið á www.festi.is
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Iðjuþjálfi  
Laus er til umsóknar 100% afleysingarstaða  

verkefnastjóra iðjuþjálfa á tauga- og hæfingarsviði.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða 
samkvæmt nánara samkomulagi. 
 
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegri  teymisvinnu þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Krafist er frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum, 
skipulagshæfileika og góðrar hæfni í mannlegum  
samskiptum. 
 
Þetta er kjörið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að starfa með hæfu og 
metnaðarfullu fólki sem vinnur saman í öflugri teymisvinnu 
að því að auka færni og lífsgæði einstaklinga með skerðingu 
vegna taugasjúkdóma og fötlunar. 
 
Hæfnikröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt  
starfsleyfi og löggildingu. 
 
Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags Íslands 
og fjármálaráðherra auk stofnanasamnings Iðjuþjálfafélags 
Íslands og Reykjalundar. 
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bára Sigurðardóttir  
forstöðuiðjuþjálfi í síma 585-2153, netfang;   
baras@reykjalundur.is  og Hulda Þórey Gísladóttir 
sviðsstjóri í síma 585-2048, netfang; hulda@reykjalundur.is
 
Umsóknarfrestur er til 28. apríl 2014 
 
Umsóknareyðublað og upplýsingar um Reykjalund má finna 
á heimasíðunni  www.reykjalundur.is

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

Heilsuleikskólinn Garðasel auglýsir stöðu aðstoðarleikskólastjóra 
lausa til eins árs frá 11. ágúst 2014 – 11. ágúst 2015.
Leitað er að einstaklingi sem býr yfir  leiðtogahæfileikum, 
jákvæðni, samskiptahæfni, þjónustulund og áhuga á þróun nýjunga 
í leikskólastarfi. 
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota 
starfsheitið leikskólakennari.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf sem leikskólakennari 
• Reynsla af stjórnun æskileg 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða
• Lipurð og hæfni í samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Góð tölvukunnátta 
• Góð íslenskukunnátta 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ vegna Félags stjórnenda leikskóla.

ATVINNA
AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRI

Starfskraftur óskast í 100% stöðu aðstoðarmatráðs frá 1. júní 
2014 eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni:
• Að annast öll almenn störf í eldhúsi og þvottahúsi í samvinnu við 
matráð og leikskólastjóra leikskólans.

Hæfniskröfur:
•  Óskað er eftir sjálfstæðum, ábyrgum og jákvæðum einstaklingi 
•  Áhugi á að framreiða hollan og næringarríkan mat. Eigi auðvelt  
 með samskipti og sé tilbúinn að takast á við krefjandi og   
 skemmtilegt starf

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störf er til og með 28. apríl 2014. 

Sækja skal um störfin á vef Reykjanesbæjar 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Guðjónsdóttir leikskólastjóri 
í síma 420-3160 eða 896-5058 eða með tölvupósti á 
ingibjorg.gudjonsdottir@leikskolinngardasel.is

ATVINNA
AÐSTOÐARMATRÁÐUR
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Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employee

Education and QualificationJob description: 

April 30th 2014

Engineer with broad aircraft experience 

Ert þú að leita að fjölbreyttu 
og spennandi framtíðarstarfi?  g
EEEr
g soog 
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Hefur þú lokið háskólaprófi?fuefH (B.A./B.S./B.Ed.)
Við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er boðið upp á tveggja ára
meistaranám sem veitir þér starfsréttindi að námi loknu

» Leikskólakennari 
Menntunarfræði leikskóla M.Ed. er tveggja ára 120 eininga nám og ætlað þeim sem lokið hafa 
B.A./B.S./B.Ed. prófi. Hægt er að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur 
og vettvangsnám.

» Grunnskólakennari 
Kennslufræði grunnskóla er 120e meistaranám í náms- og kennslufræði og er ætlað þeim sem hafa
lokið bakkalárgráðu (B.A./B.S./B.Ed.) sem felur í sér að minnsta kosti 120e í kennslugrein grunnskóla.
Gráðan veitir einnig heimild til að kenna viðkomandi grein í fyrstu áföngum framhaldsskóla. Hægt er 
að velja á milli stað- og fjarnáms en skyldumæting er í staðlotur og vettvangsnám.

» Framhaldsskólakennari 
Námið er ætlað þeim sem vilja afla sér réttinda til að kenna sérgrein sína í framhaldsskóla og heim-
ildar til að kenna hana á unglingastigi í grunnskóla. Í náminu fléttast saman bóklegt nám og starfs-
þjálfun á vettvangi. Námið veitir réttindi til að kenna sérgrein í framhaldsskóla og heimild til að 
kenna hana á unglingastigi í grunnskóla. Kjarnanámskeið eru kennd í staðnámi en að öðru leyti er 
val milli stað- og fjarnáms. Námið er skipulagt í samvinnu við önnur svið Háskólans. 

Við inntöku í framhaldsnám á meistarastigi 
gildir sú meginregla að umsækjandi hafi 
lokið fyrstu háskólagráðu (B.A./B.S./B.Ed.).
Kennsla á þessum námsleiðum fer fram á 
íslensku og er kennt í staðnámi og fjarnámi.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl
Sótt er um á heimasíðu Háskóla Íslands www.hi.is

» Nánari upplýsingar veitir Sigríður Pétursdóttir 
deildarstjóri Kennaradeildar við Menntavísinda-
svið Háskóla Íslands í síma 525 5917 eða
í tölvupósti kennaradeild@hi.is
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Birtingur ehf útgáfufélag óskar eftir 
starfsmanni í símavörslu og almenn 
skrifstofustörf.
 

Starfslýsing
• Símsvörun og móttaka   
   viðskiptavina.
• Aðstoð við áskriftardeild.
• Aðstoð við reikningagerð og bókun.
• Umsjón með innkaupum
• Önnur tilfallandi verkefni.
 

Hæfniskröfur
• Góð framkoma, rík þjónustulund og 
   lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á DK 
   hugbúnaði æskileg.
• Góð kunnátta í Excel og 

RING RING

      VERÐ 1.795 KR.5  690691 050009 3. TBL. 2014

FRÍSKLEGAR 
UPPSKRIFTIR

HELENA HARSITA
KYNJAKVÓTA 

Á STYRKVEITINGAR 
TIL KVIKMYNDA

ER TÍSKA AÐEINS 
FYRIR ÚTVALDA?

UM KYNNI SÍN AF PHARRELL, 
IT GIRL-STIMPILINN OG AUGLÝSINGUNA 

SEM GERÐI ALLT VIT�UST

FULLT
B�Ð AF 

TÍSKU!

Allt það helsta 
um DIVERGENT!

Stjörnustuð!

Hár-
blástur!

Bara í Júlíu!

Júlía hitti 
Zendaya

Pepp!

STELPUR RÚLA!

Lifðu eins 
og stjarna!

sjálfsmyndirnar?

Miley

justin

gaga

 
VINNINGAR

9 771670 840005

Mileyilelee

Anna 
mælir með

N R .  3 1 6  •  4 . T B L .  •  2 0 1 4  •  V E R Ð  1 7 9 5  K R . 

NÚTÍMA-FUNKIS
RUT HELGADÓTTIR 
Á GLÆSIHÚS Í GARÐABÆ

HARPA ÁRNADÓTTIR 
OG BJÖRN ZOËGA 

BÚA FALLEGA

MIREYA SAMPER 
BÝR FRUMLEGA

SMART LJÓSMYNDARI 
Í GRINDAVÍK

BAGGALÚTUR 
OG FIÐLUSMIÐUR 

LIST SEM FEGRAR 
HEIMILI Í HLÍÐUNUM

BOGADREGIN OP 
Í RISÍBÚÐ

ÆVINTÝRAHEIMUR 
SÓLVEIGAR 

HÓLMARSDÓTTUR

ÍSLENSKUR 
LANDSLAGS-

ARKITEKT 
Í KÖBEN

NÝTT ÞEMA 

STOFUR OG 
BORÐSTOFUR

9 
ÓLÍK 

INNLIT

MATUR OG VÍN

4. tbl. 2014, verð 1.795 kr.m.vsk.

www.gestgjafinn.is

LAMB OG KALKÚNN 
UM PÁSKANA

VEISLUBLAÐ

5 690691 160005

MATARBOÐ HJÁ 
SÆLKERANUM 
HALLVEIGU RÚNARS

GIRNILEGIR OG FLJÓTLEGIR 
SMÁRÉTTIR Í VEISLUNA

WONTON

FROÐA 
SLÁÐU UM ÞIG HEIMA

EINFALDLEGA 
EFTIRRÉTTIR

ÚTSKRIFTARÁRGANGUR HÚSMÆÐRASKÓLANS ´64
- HELDUR KAFFIBOÐ

EGG Í ÖLL MÁL

KRUÐERÍ MEÐ 
SÚKKULAÐIHNETUSMJÖRI

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast 
sendar á karl@birtingur.is

Ertu skipulagður einstaklingur  
semhefur áhuga á að byggja upp  

lítinn klúbb á landsbyggðinni?
Knat tspyrnudeild Skallagríms leitar að verkefnastjóra 
sem er tilbúinn að sinna fjölbrey t tu og skemmtilegu 
starfi í Borgarbyggð. Verkefnastjórinn kemur að  
skipulagningu innra star fs deildarinnar og sér um 
afmörkuð verkefni sem tengjast star fsemi knat t- 
spyrnudeildar. Knat tspyrnudeild Skallagríms
starfar undir merkjum Fyrirmyndarfélags ÍSÍ.
 

Leitað er að starfsmanni sem:
   • hefur góða skipulagshæfileika og frumkvæði
   • getur unnið sjálfstæt t og í samstarfi við aðra
   • hefur reynslu af íþrót tum og/eða starfi íþrót tadeilda
   • getur þjálfað yngstu knat tspyrnuiðkendurna
   • hefur áhuga á að vinna með börnum og unglingum
   • hefur áhuga á hreyfingu og heilbrigði
   • er einstaklega skemmtilegur

Eftir farandi þættir eru ótvíræðir kostir:
   • að vera með stúdentspróf, íþrót takennaramenntun   
      og/eða háskólagráðu sem ný tist í star fi
   •  að hafa reynslu af star fi með börnum og unglingum
 
Starfsvið verkefnastjóra tekur meðal annars til:
   • að framkvæma aðgerðaáætlun um að fjölga 
      iðkendum knat tspyrnudeildar Skallagríms
   • að skipuleggja og fylgja ef tir innra star fi 
      deildarinnar ásamt þjálfurum og stjórn
   • að taka þát t í og sinna fjáröflunum
   • að halda utan um daglegan rekstur deildarinnar
 
Konur jafnt sem karlar eru hvat tar til að sækja um  
star fið.Nánari upplýsingar veitir formaður Knat tspyrnu-
deildar Skallagríms, Ívar Örn Reynisson í síma
6952579 og ivar@menntaborg.is.
 
Umsóknum skal skilað á net fangið  
ivar@menntaborg.is fyrir  2. maí næstkomandi. 
Ráðið verður í stöðuna frá 1. júní  eða ef tir nánara 
 samkomulagi.

Nánari upplýsingar á  rsk.is

Áformað er að ríkisskattstjóri hafi umsjón með framkvæmd leiðréttinga 
á höfuðstól fasteignaveðlána og ráðstöfun séreignarsparnaðar til lækk-kk
unar á höfuðstól fasteignaveðlána. Verkefnið er viðamikið og verður 
tímabundið til 15 – 24 mánaða. Vegna þess er í undirbúningi að ráða til 
RSK viðbótarmannafla til að annast þessa framkvæmd.
Stofnuð hefur verið ný sjálfstæð eining sem mun hafa á hendi umsjón með framkvæmd 
leiðréttinga á höfuðstól verðtryggðra fasteignaveðlána einstaklinga og ráðstöfun sér-
eignarsparnaðar inn á höfuðstól þeirra í samræmi við lög og reglugerðir þar að lútandi. 
Starfsmenn munu framan af sinna leiðbeiningagjöf og aðstoð við umsækjendur á um-
sóknartímanum, en síðar úrvinnslu og afgreiðslu umsókna og eftir atvikum öðrum 
verkefnum.

Starfsmenn ríkisskattstjóra eru um þessar mundir 250 á níu starfsstöðvum, þar af um 150 
í aðalstöðvum í Reykjavík en verkefnið verður vistað þar. 

Menntunar- og hæfnikröfur

Haldgóð háskólamenntun 
Mjög gott vald á rituðu máli
Að geta greint aðalatriði frá aukaatriðum
Hæfni til að skýra forsendur ákvarðana
Frumkvæði
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
Jákvæðni og lipurð í samskiptum
Góð almenn tölvukunnátta 

Frekari upplýsingar veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir starfsmannastjóri í síma 442 1151.

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

Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl 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.

Fyrirvari:  Áformað ráðningarferli ræðst endanlega af lögum frá Alþingi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhannes Egilsson í síma 590 2000. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til johannes@benni.is 
Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl n.k.

Bifvélavirki á 
þjónustuverkstæði

Helstu verkefni:

drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með þægilegt viðmót og ríka 

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Dagvinna, hlutastarf
Lyngás

Þroskaþjálfi, félagsliði og stuðningsfulltrúi óskast  
til starfa í 50% stöður í Lyngás, Safamýri 5. 
Vinnutíminn er frá 8.30-12.30 og æskilegt er  
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst .

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

Upplýsingar veita Valgerður Unnarsdót tir í síma  
553-8228 og Erna Einarsdót tir í síma 414-0500  
á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á  
valgerdur@styrktarfelag.is og 
erna@styrktarfelag.is. Upplýsingar um félagið má 
nálgast á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Bílaraf í Hafnarfirði óskar eftir að 
ráða til sín öflugan starfsmann til 

framtíðarstarfa á spennandi vinnustað

Strandgata 75 ,220 hafnafjörður

Um er að ræða viðgerðir á bílum og ferðavögnum, 
ásamt afgreiðslu í móttöku og síma
Gerð er krafa um eftir farandi hæfni:
   •  bifvélavirki eða góð reynsla af ýmiskonar  
      viðgerðum
   •  góð, almenn samskiptahæfni
   •  Almenn tölvukunnát ta
   •  vandvirkni og samviskusemi
   •  íslenskukunnát ta

Umsóknir sendist á netfangið  diddi@bilaraf.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Deildarstjóri á leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari á leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri á leikskólann Baug

· Leikskólakennari á leikskólann Baug

· Leikskólakennari í íþróttasal á leikskólann Baug

· Deildarstjóri á leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf 

· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka

· Iðjuþjálfi hjá félagslegri heimaþjónustu

· Sérfræðingur í tímabundið starf í barnavernd

· Sérkennari í sérdeild í Álfhólsskóla

· Þroskaþjálfari á heimili fyrir fatlaða

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is

Málarar
Óskum eftir lærðum málurum í vinnu.  Menn með mikla 

reynslu koma einnig til greina.
Umsóknir sendist á netfangið litalausnir@gmail.com

Geysir Glíma leitar e�ir starfsfólki 
í heilsárs- og sumarvinnu!

Starfsfólk
óskast!

Hlökkum til að 
heyra frá ykkur!

Umsókn ásamt ferilskrá 
með mynd skal senda á 
     geyser@geyser.is 
fyrir 18.apríl nk.

Starfssvið
� Kaffibarþjónar
� Þjónar / aðstoð í sal
� Aðstoð í eldhús
� Starfsfólk í ísbúð 

Hæfniskröfur
� Rík þjónustulund 
   og jákvæ� viðmót
� Getur unnið sjálfstæ� 
   sem og í heild
� Stundvís, snyrtilegur 
   og heiðarlegur
� 18 ára og eldri 

Geysir Glíma veitingarhús        Geysir – 801 Haukadalur

kopavogur.is

Kópavogsbær

Iðjuþjálfi óskast 
í félagslega 
heimaþjónustu  

Megin verkefni félagslegrar heimaþjónustu er 
að efla notanda til sjálfsbjargar og sjálfræðis 
og gera honum kleift að búa sem lengst á eigin 
heimili við sem eðlilegastar aðstæður. Um er 
að ræða 50% starf iðjuþjálfa.

Menntunar- og hæfniskröfur

·Háskólamenntun í iðjuþjálfunarfræði

·Færni í mannlegum samskiptum, 
þjónustulund og skipulagsfærni

·Reynsla af starfi með öldruðum og/eða í 
félagsþjónustu er æskileg

Helstu verkefni

· Innleiðing á iðjuþjálfun í félagslega 
heimaþjónustu Kópavogsbæjar

·Efla og viðhalda færni og heilsu til 
sjálfstæðrar búsetu

·Mat og endurmat á þjónustuþörf 
umsækjanda um félagslega heimaþjónustu

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Iðjuþjálfafélags Íslands.  

Umsóknarfrestur er til og með  22. apríl 2014

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhildur
Þengilsdóttir, deildarstjóri þjónustudeildar aldraðra, 
í síma 570-1500, eins má beina fyrirspurnum á
póstfang:  svanhildur@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

Matreiðslumaður -  
Matsveinn - Matartæknir

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir  
starfsmanni í afleysingar sem fyrst.

   •  Unnið er virka daga og aðra hverja helgi.

   •  Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt.

   •  Skila þarf umsóknum inn fyrir 21. apríl n.k. 

     sem sendist á netfangið: eldhus@eir.is 

     eða á skrifstofu Eirar.

Eir hjúkrunarheimili – Eldhús 
Hlíðarhúsum 7,112 Reykjavík 

S: 522 5700  www.eir.is

Skrifstofu- og verkefnastjóri óskast  
til starfa hjá netöryggis fyrirtæki.

Við óskum eftir skrifstofu- og verkefnastjóra til starfa  
í fullt starf.Ábyrgðarsvið er umsjón með daglegum resktri  
og umsjón skrifstofu starfa, umsjón með verkefnum og  
samskipti við samstarfsaðila, yfirsýn yfir bókhald og  
fjármál, símavarsla og upplýsingagjöf til ytri aðila.   
Eiginleikar sem óskað er eftir: 
Sjálfstæð vinnubrögð, góð samskipti, skipulagshæfni  
til stýringar á verkefnum og langlundargeð til að tryggja  
framgöngu stærri verkefna, snyrtimennska og almennir  
eiginleikar til að takast á við fjölbreytt verkefni og krefjandi 
umhverfi. Nauðsynlegt er að geta tekist á við  
og skilið hugtök í tölvubransanum og er reynsla þaðan  
mikill kostur ásamt bókhaldskunnáttu.

Frekari upplýsingar um okkur er hægt  
að nálgast á www.npi.is.
Stutt umsókn með CV óskast send á work@npi.is
Öllum umsóknum verður svarað.

sími: 511 1144

AUGLÝSINGASTJÓRI 
ÓSKAST

      VERÐ 1.795 KR. 5  690691 050009 3. TBL. 2014

FRÍSKLEGAR 
UPPSKRIFTIR

HELENA HARSITA
KYNJAKVÓTA 

Á STYRKVEITINGAR 
TIL KVIKMYNDA

ER TÍSKA AÐEINS 
FYRIR ÚTVALDA?

UM KYNNI SÍN AF PHARRELL, 
IT GIRL-STIMPILINN OG AUGLÝSINGUNA 

SEM GERÐI ALLT VIT�UST

FULLT
B�Ð AF 

TÍSKU!

Allt það helsta 
um DIVERGENT!

Stjörnustuð!

Hár-
blástur!

Bara í Júlíu!

Júlía hitti 
Zendaya

Pepp!

STELPUR RÚLA!

Lifðu eins 
og stjarna!

sjálfsmyndirnar?

Miley

justin

gaga

 
VINNINGAR

9 771670 840005

MileyM lM ll

Anna 
mælir með
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NÚTÍMA-FUNKIS
RUT HELGADÓTTIR 
Á GLÆSIHÚS Í GARÐABÆ

HARPA ÁRNADÓTTIR 
OG BJÖRN ZOËGA 

BÚA FALLEGA

MIREYA SAMPER 
BÝR FRUMLEGA

SMART LJÓSMYNDARI 
Í GRINDAVÍK

BAGGALÚTUR 
OG FIÐLUSMIÐUR 

LIST SEM FEGRAR 
HEIMILI Í HLÍÐUNUM

BOGADREGIN OP 
Í RISÍBÚÐ

ÆVINTÝRAHEIMUR 
SÓLVEIGAR 

HÓLMARSDÓTTUR

ÍSLENSKUR 
LANDSLAGS-

ARKITEKT 
Í KÖBEN

NÝTT ÞEMA 

STOFUR OG 
BORÐSTOFUR

9 
ÓLÍK 

INNLIT

MATUR OG VÍN

4. tbl. 2014, verð 1.795 kr.m.vsk.

www.gestgjafinn.is

LAMB OG KALKÚNN 
UM PÁSKANA

VEISLUBLAÐ

5 690691 160005

MATARBOÐ HJÁ 
SÆLKERANUM 
HALLVEIGU RÚNARS

GIRNILEGIR OG FLJÓTLEGIR 
SMÁRÉTTIR Í VEISLUNA

WONTON

FROÐA 
SLÁÐU UM ÞIG HEIMA

EINFALDLEGA 
EFTIRRÉTTIR

ÚTSKRIFTARÁRGANGUR HÚSMÆÐRASKÓLANS ´64
- HELDUR KAFFIBOÐ

EGG Í ÖLL MÁL

KRUÐERÍ MEÐ 
SÚKKULAÐIHNETUSMJÖRI

Umsóknarfrestur er til 
og með 21. apríl 2014.

Farið verður með 
allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.



| ATVINNA | 

ÚTBOÐ
LANDSPÍTALI FOSSVOGI 

ÚTVEGGIR OG GLUGGAR A-ÁLMU  
ÚTBOÐ NR. 15643 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Landspítala, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við allsherjar viðgerðir og  
endurbætur á ytra byrði suðurhliðar A-álmu Landspítala  
í Fossvogi. 

Gera á við steypu- og múrskemmdir útveggja, brjóta 
niður svalir og endursteypa að miklu leyti. Endursmíða 
svalahandrið og setja upp. Gera á við harðviðarglugga og 
hurðir, 42 stórum furugluggum þarf að skipta út fyrir nýja 
litaða álglugga og gera við aðra, gler verður endurnýjað. 
Þá verður sett jöfnunarlag á útveggi og þeir ásamt köntum 
og svalaloftum, steinaðir í heild sinni.

Helstu magntölur eru: 
 
  •  Algluggar             42             stk.
  •  Einangrunargler  500           m2 
  •  Svalahandrið        76             m 
  •  Endursteypa          10             m3 
  •  Steining             650           m2 

Vettvangsskoðun verður haldin föstudaginn 11. apríl  
kl. 10:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar  
en 31. október 2014. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkis-
kaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðju-
deginum 8.apríl 2014. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkis- 
kaupum þriðjudaginn 29. apríl kl. 14:00 að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.
 
 FRAMKVÆMDASÝSLA RÍKISINS

ÚTBOÐ  Á ENDURBÓTUM  

OG VIÐBYGGINU LEIKSKÓLA 

Sveitarfélagið Flóahreppur auglýsir útboð á 

endurbótum og viðbyggingu við leikskólann 

Krakkaborg, Þingborg.

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur það þeim  
reglum sem um þau gilda.

Um er að ræða verulegar endurbætur á núverandi  
leikskólahúsnæði ásamt byggingu 245,8 m2 viðbyggingar.

Innifalið í tilboði skal vera allt sem til þarf að ljúka verkinu 
eins og það er skilgreint í útboðsgögnum.

Verklok eru 19. desember 2014.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt.  Senda þarf beiðni á 
tölvupóstfangið floahreppur@floahreppur.is  með nafni, 
kennitölu, heimilisfangi og síma bjóðanda.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Flóahrepps, Þingborg fyrir 
kl. 12.00 mánudaginn 28.apríl 2014, en þá verða þau opnuð 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar veitir undirrituð,  
floahreppur@floahreppur.is eða í síma 480-4370.

Margrét Sigurðardóttir, sveitarstjóri Flóahrepps

Skálholt
Bújörðin Skálholt auglýst til ábúðar
Kirkjuráð íslensku þjóðkirkjunnar, f.h. kirkjumálasjóðs, 
auglýsir lausa til ábúðar jörðina Skálholt, landnúmer 167166, 
Biskupsstungum, sveitarfélaginu Bláskógabyggð. Ábúðar-
samningur verður til fimm ára frá og með 1. júní 2014, með 
möguleika á framlengingu.  

Ábúðarsamningnum fylgir starf ráðsmanns á Skálholtsstað, 
sem gerður verður sérstakur ráðningarsamningur um. 

Sjá nánari upplýsingar á kirkjan.is

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi Útboð 
 
1. Kaup á vörubifreið með krókheysi
 Opnun tilboða miðvikudaginn  30. apríl 2014 kl. 11:00

Útboðsgögn afhent hjá:
Umhverfi og framkvæmdir 

Norðurhellu 2 

Hafnarfirði

Frá og með mánudeginum 14. apríl á kr. 2.000.- fyrir hver 
tilboðsgögn. 
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.
Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.

Umhverfi og framkvæmdir
 Hafnarfjarðarbær.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Gönguleiðir skólabarna 2014, útboð nr. 13226.
• Leikskóla- og skólalóðir: Fallvarnar- og yfirborðsefni,  
 útboð nr. 13180.
• Fossvogsskóli, endurgerð lóðar 2014,  1. áfangi, 
 útboð nr. 13184.
• Ölduselsskóli, endurgerð lóðar 2014,  1. áfangi, 
 útboð nr. 13185.

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

GLÆSILEGT ATVINNUHÚSNÆÐI  
Á AKUREYRI TIL LEIGU  

STRANDGATA 3
258 m2 húsnæði til leigu á besta stað í miðbæ Akureyrar, 
við Ráðhústorgið.Inngangar og útstillingagluggar bæði  
að austan og vestan. Mjög sýnilegt öllum sem fara um 
miðbæ Akureyrar. Húsnæðið er innrét tað sem fata- 
verslun , en áður hefur verið rekin veitingarstaður í  
eigninni.  Stór og sólrík verönd framan við húsnæðið  
gefur mikla möguleika, og næg bílastæði eru  í grennd.

Upplýsingar gefur Aðalsteinn Árnason  
í síma 666 1077 eða á vgj@nett.is

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

Garðabær, auglýsir eftir tilboðum í byggingu 
2ja hæða viðbyggingar við Hofsstaðaskóla, 
Skólabraut 5 í Garðabæ, ásamt með 
breytingum innandyra í núverandi 
skólabyggingu og frágangi aðliggjandi lóðar 
umhverfis viðbyggingu.

Byggingin er staðsteypt 2ja hæða 
skólabygging með flötu einangruðu og 
dúklögðu þaki, pússuð að utan og einangruð 
og pússuð að innan.  Byggingunni skal skilað 
fullbúinni að utan sem innan 1. ágúst 2015.

Helstu stærðir:
 • Grunnflötur byggingar 605 m²
 • Heildarstærð 1140 m²
 • Mótafletir 3.700 m²
 • Steinsteypa 650 m³
 • Steypustyrktarjárn 48 tonn

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum 
sem eru rafræn og verða aðgengileg á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is frá 
þriðjudeginum 15. apríl nk. 

Tilboðum skal skilað eigi síðar en 20. maí 
2014 kl 11:00 á Bæjarskrifstofur 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, Garðabæ, þar 
sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐSAUGLÝSING
HOFSSTAÐASKÓLI  
4. ÁFANGI

ÚTBOÐ
Göngustígur og stofnlagnir í Fellabæ

Hitaveita Egilsstaða og Fella óskar eftir tilboðum í verkið GÖNGUSTÍGUR OG STOFNLAGNIR Í FELLABÆ. 
Verkið felst í lagningu á 580 m löngum göngustíg samhliða endurnýjun á 750 m af stofnlögnum hitaveitu 
og vatnsveitu meðfram hringvegi frá Smiðjuseli að Lagarbraut í Fellabæ ásamt 250 m af öðrum lögnum.    

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Hitaveitu Egilsstaða og Fella, Einhleypingi 1, 
700 Egilsstöðum, frá og með miðvikudegi 9. apríl 2014, eða samkvæmt samkomulagi. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu HEF, www.hef.is. 

Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 30. apríl 2014 kl. 14:00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Ársfundur
Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka 

Íslands boðar til ársfundar  
þriðjudaginn 29. apríl 2014 kl. 17.00  

á Grand Hótel, Háteigi A. 

Dagskrá:
Skýrsla stjórnar. 

Tillaga að breytingum 
 á samþykktum sjóðsins.

Önnur hefðbundin ársfundarmál.
 

Allir sjóðfélagar eiga rétt á setu á ársfundi með málfrelsi  
og tillögurétti. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. 

Stjórnin.

kopavogur.is

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í malbiksviðgerðir á götum í Kópavogi og malbikun stíga og  gangstétta  
2014  og  2015.

Í verkinu fellst að gera við skemmd malbiksslitlög á götum í Kópavogi og malbikun á gangstéttum og stígum í 
nýbygginga hverfum í Kópavogi.

Helstu verkliðir eru:
 Fræstar viðgerðir 
 Malbikssögun  
 Malbikun viðgerðra flata
 Malbikun gangstétta og stíga

Verkinu skal að fullu lokið 30. september ár hvert.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld  á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogsbæjar Fannorg 2  frá og með þriðjudeginum 
15. apríl 2014.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 6. maí 2014 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta.

ÚTBOÐ  
MALBIKUN OG VIÐGERÐIR Á GÖTUM Í KÓPAVOGI 2014 - 2015  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Með vísan til 24. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með 
sér mengun eða mengandi starfsemi, mun tillaga að  starfsleyfisskilyrðum fyrir neðangreint fyrirtæki  
liggja frammi hjá Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 1. hæð, frá 14. apríl  til 14. maí 2014.

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
    1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn og starfsmenn tengdrar 
        eða nálægrar starfsemi.
    2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir óþægindum vegna mengunar.
    3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar. 
 
Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir aðilar:
Athugasemdir skulu vera skriflegar og sendast Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur,  
Umhverfis- og skipulagssviði, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, í síðasta lagi 14. maí 2014.

Auglýsing á starfsleyfistillögu vegna bensínstöðvar með metangasafgreiðslu.

Fyrirtæki/gildistími starfsleyfis í árum        Almenn skilyrð       Sértæk skilyrði       Reglugerð 785/1999      Staðsetning

Olíuverzlun Íslands hf. / 12 ár           X                                 X                   X                           Álfheimar 49

Í boði eru m.a. stórar lóðir í Hellna- og Kapelluhrauni,
sem veita fyrirtækjum aukna möguleika til 
uppbyggingar í framtíðinni. Tímabundin afsláttarkjör.

Allar upplýsingar um lóðir, stærðir og lóðaverð er að 
finna á www.hafnarfjordur.is. Á vefnum er einnig að
finna skipulagsuppdrætti, skilmála og upplýsingar. 

Fyrirspurnir sendist á lodir@hafnarfjordur.is.

Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að skapa gott og aðlaðandi 
starfsumhverfi fyrir fyrirtækin í bænum. Bærinn vill stuðla að nýrri 
atvinnuuppbyggingu en styrkleiki atvinnulífs Hafnarfjarðar felst í reynslu 
og þekkingu á stóriðju, iðnaði, hafnarstarfsemi, framleiðslu- 
og þekkingariðnaði, ferðaþjónustu og verslun og þjónustu.

ATVINNULÓÐIR 
EINN BESTI STAÐUR

HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

SAMFÉLAGSSJÓÐUR EFLU

Samfélagssjóður EFLU var stofnaður árið 2013 í tilefni af 40 
ára afmæli fyrirtækisins. Markmið sjóðsins er að láta gott af 
sér leiða og er hlutverk hans að veita styrki til verðugra 
verkefna. EFLA styður uppbyggjandi og jákvæð verkefni í 
samfélaginu. 

Umsóknum skal fylgja greinargóð lýsing á markmiði eða 
viðfangsefni, þó ekki meira en ein síða að lengd.

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 1. maí 
næstkomandi. Allar nánari upplýsingar og leiðbeiningar 
vegna umsókna má finna á efla.is.

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

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
eftirfarandi tillögur að breytingum á 
deiliskiplagi í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010.  

1.
Tillaga að breytingu deiliskipulags 
Sjálands, Strikið 1-3
Tillagan gerir ráð fyrir því að byggingarreitur 
fjölbýlishúss breytist sem og aðkoma og 
fyrirkomulag bílastæðakjallara. 
Byggingarmagn er óbreytt.

2.
Tillaga að breytingu deiliskipulags 
Akrahverfis, hljóðvarnir við 
Hafnarfjarðarveg
Tillagan gerir ráð fyrir breytingum á 
hljóðmönum og legu göngustígs við 
Hafnarfjarðarveg á móts við Breiðakur.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 14. apríl til og 
með 26. maí 2014. Þær eru ennfremur 
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is. Þeim sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til 
þess að skila inn athugasemdum rennur út 
mánudaginn  26. maí 2014. Skila skal 
athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og 
undirritaðar.  Þeir sem ekki gera 
athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn 
frest teljast samþykkir þeim.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

AUGLÝSING UM 
DEILISKIPULAG Í 
GARÐABÆ

Save the Children á Íslandi



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

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

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

 
Laugateigur 28
FALLEG EFRI SÉRHÆÐ VIÐ LAUGATEIG  
- STÚDIÓÍBÚÐ Í BÍLSKÚR
Í 34,2 fm. bílskúr er nýuppgerð stúdióíbúð í útleigu.  
Manngengt ris með nýjum gluggum er ekki inn í heildar-
fermetratölu eignar. Verð kr. 39.900.000. Stærð. 129,4 m²

 
Ólafsgeisli 22
Glæsilegt og einstakt einbýlishús við Ólafsgeisla Reykjavík.  
Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti og er um 
glæsilega útsýniseign að ræða. Stærð. 396.2 m².  
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 
Skólastræti 5
Einstök eign í hjarta borgarinnar ! 
Um er að ræða heildareignina.  
Þetta er falleg eign á einstökum stað, sjón er sögu ríkari. 
Stærð: 261 m².  
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 
Mánabraut 1, Kóp.
Vandað einbýlishús á tveimur hæðum við Mánabraut í 
Kópavogi.Byggt var við húsið árið 2002 eftir teikningum Vífils 
Magnússonar, arkitekts, og var þá húsið nánast allt endur-
byggt, nýtt rafmagn, hiti og þakeinangrun. Stærð. 241,1 m² 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 
Bergstaðastræti 11A
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. APRÍL  
MILLI KL. 17.30 - 18.00
Falleg tveggja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað í 
miðbæ Reykjavíkur.
Verð. 22.900.000. Stærð. 57,5 m²

 
Engihjalli 25
Eignin er laus við kaupsamning. Falleg og björt þriggja 
herbergja íbúð á efstu hæð við Engihjalla 25. Stærð. 78.1 m² 
Verð. kr. 21.900.000.

 
Hringbraut 115 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  13. APRÍL  
MILLI KL. 14:00 - 14:30
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð alls 59.3 fm á 3. hæð 
(efsta hæð). Góð eign miðsvæðis í Reykjavík. Verið er að 
steina og lagfæra blokkina að utan á kostnað seljenda. 
Eignin getur verið laus við undirritun kaupsamnings.  
Stærð 59.3 m² Verð kr. 20.900.000. 

 
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. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 
Kristnibraut 71
Glæsileg og vönduð 4-5 herbergja íbúð með óhindraðri 
fjallasýn, Esjan, Skarðsheiðin ofl. Stærð. 150.1 m². 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

 
Mávahlíð 14
Eignin er laus við kaupsamning. Góð 3ja herbergja kjall-
araíbúð í Hlíðunum.Húsið var steinað að utan og skipt var 
um þak fyrir nokkrum árum.  Íbúðin er nýmáluð.  
Stærð. 71.6 m². Verð. 21.500.000

 
Blómvangur 12, Hfj.
GÓÐ EFRI SÉRHÆÐ VIÐ BLÓMVANG Í HAFNARFIRÐI.
Um er að ræða 134 m² efri hæð, auk 29,8 fm. bílskúrs í 
tvíbýlishúsi, samtals 163,8 fm. Góð eign í norðurbænum í 
Hafnarfirði. Stærð. 163,8 m² Verð. 37.000.000. 

 
Skólabraut 8 – GISTIHEIMILI
Gistiheimili í fullum rekstri. Tækifæri í ferðaþjónustu
145 m² einbýlishús, nefnt Valhöll, við Skólabraut á 
Hellissandi í Snæfellsbæ. sjá nánar: mavur.is

VIÐ ERUM TRAUSTI

Um er að ræða þrjár íbúðir í hjarta Reykjavíkur.
Eignirnar eru lausar til afhendingar við kaupsamning.
• Lokastígur 20 2. hæð    60.2 m2   Verð 23.900.000
• Lokastígur 20 3. hæð    72.7 m2   Verð 28.900.000  
• Lokastígur 20A 3. hæð 72.4 m2   Verð 28.900.000

Sérlega falleg og vel með farin þriggja 
herb. íbúð á 2. hæð, ásamt bílskúr. 

Íbúðin er 107,8 fm., auk 23,4 fm. bílskúrs, 
samtals 131,2 fm. á eftirsóttum stað í 
Reykjavík. 

Stærð. 131,2 m²

Tilboð óskast.

Guðbjörg lauk prófi sem löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og  skipasali 
árið 2006 og er með mikla reynslu 
þegar kemur að umsýslu fasteigna 
og passar því vel inn í reynslumikinn 
hóp  starfsmanna Traustans.

Lokastígur 20 og 20A, 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. APRÍL MILLI KL. 17.00 - 18.00

Sólheimar 23
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. APRÍL MILLI KL. 17.30 - 18.00

Við bjóðum Guðbjörgu velkomna til starfa

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi • s. 899 5949 • gudbjorg@trausti.is

OPIÐ HÚS
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.
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Ingileifur Einarsson Ingileg
iltur fasteignasali.Lögg

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

1.000 – 1.200 fermetrar  
óskast til leigu.

Óskum eftir 1000-1200 fm.  
skrifstofuhúsnæði til langtímaleigu  

fyrir traust og öflugt fyrirtæki,  
helst á 1. hæð með góðu aðgengi  

og innkeyrsludyrum. Æskileg  
staðsetning er miðsvæðis  
í Reykjavík, en aðrir kostir  
koma mögulega til greina.

Löggiltur fasteignasali   
Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem 
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins 

auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa  
til að annast samningagerð um íbúðar- og 

atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.  
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  

á þessu sviði. Góð föst laun í boði.  
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  

og fyrri störf umsækjenda berist   
á netfangið: gtj@fastmark.is

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.

EINBÝLI TIL SÖLU

Fasteignasala G.Ó. kynnir 
t il sölu  lí t ið og notalegt  
einbýlishús, staðset t við Kársnesbraut í Kópavogi,  
í upphafi byggt sem sumarbústaðurinn Hamingjustaðir  
árið 1946, bæt t við húsið síðar og lí t ill bí lskúr sérstæður  
byggður 1967. Í husinu er stofa með arni og útiskála,  
eit t svefnherbergi og tvö minni herbergi. Got t eldhús  
og borðstofa.Fasteignamat og lóðamat kr.28.350.000 
 og brunabótamat kr.18.693.000. Eignin er samtals að  
f latarmáli 118,4m² þar af bí lskúr 25m², lóðin er 800m².  
Komið er að allnokkru viðhaldi á eigninni.   
Ásett verð er 26.000.000,-

Upplýsingar veitir Gunnar Ólafsson lg.fs. í síma 868-4479  
eða fasteign@simnet.is   Fasteignasölu G.Ó.  

Reykjavíkurvegi 60 Hafnarfirði

OPIÐ
HÚS

Mjög góðar 3ja herb, 109-118 fm íbúðir 
á 1 og 2.hæð í nýlegu fjölbýli með lyftu. 

Annarsvegar með útgang út á 
hellulagða verönd eða góðar suður og 
austur svalir.  

Vandaðar eikar innréttignar sem og 

Þvottahús innaf íbúð. Geymsla sem og 
stæði í bílageymslu í kjallara. 

Bjartar og fallegar eignir sem geta verið 
lausar við kaupsamning. 

STÓRIKRIKI 2 
Herbergi: 3
Stærð: 109 fm,1.hæð
Verð: 29.700.000,-       

Opið hús kl 14:00-14:30

STÓRIKRIKI 2 
Herbergi: 3
Stærð: 118 fm, 2.hæð. 
Verð: 31.700.000,-         

Opið hús kl 14:45-15:15

STÓRIKRIKI 2C
Herbergi: 3
Stærð: 109 fm, 1 hæð.
Verð: 29.500.000,-        

Opið hús kl 15:30-16:00

Kaupsamningsstofan
Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

STÓRKRIKI 2, 2C - MOSFELLSBÆ

Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali.Ólafur Sævarsson

Sölufulltrúi
olafur@kaupsamningsstofan.is
S: 820 0303

Til sölu góð 3ja herbergja 93 fm. Íbúð á jarðhæð við 
Ofanleiti í Reykjavík íbúðin er með sérgarði til suðvesturs. 
Frábær staðsetning og virkilega snyrtileg eign í all staði. 
Allar nánari upplýsingar: husid@husid.is /Lúðvík Bárðarson  
s 821-6693

Ofanleiti

SUÐURLANDSBRAUT 50  
BLÁU HÚSIN Í SKEIFUNNI 

WWW.HUSID.IS • S: 513-4300 

SIGURBERGUR GUÐJÓNSSON hdl.

Sléttahraun 18, Hafnarfirði.
Opið hús sunnudaginn 13. april milli kl. 15:00-16:00. 
Sýnum húseignina nr. 18 við Sléttahraun í Hafnarfirði  
alls 287 fermetrar að stærð. Falleg eign á góðum stað.  
Húsið er laust við kaupsamning

Kvíslartunga 9 
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. apríl 
kl. 14:00-14:30

286,3fm parhús á tveim hæðum með 32,2fm bílskúr að 
Kvíslartungu 9, Leirvogstungu í Morfellsbæ. 5 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, opið eldhús 2 stofur, geymsla, þvottahús og 
bílskúr. Rúmgott og fallegt hús á góðum og rólegum.
Upp. Steinar sölufulltrúi, gsm: 661 2400

Herb. 7 Stærð: 286,3 fm Bílskúr Verð: 57.500.000

Steinar
Sölufulltrúi
661 2400

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

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

www.hagvangur.is
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Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl.  

löggiltur fasteigna- og skipasali. 
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is

Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignirnar  
og  aðrar eignir á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar:   
www.fasteignsnae.is

Til sölu glæsilegt einbýlishús  
í Stykkishólmi og hlutur  

í  Hvítabjarnarey

217 fm einbýlishús ásamt 42 fm bílskúr við Laufásveg 
í Stykkishólmi. Húsin stendur hát t  í enda götu með 
einstakt útsýni út á Breiðafjörð.  Möguleiki er að 
kaupa með húsinu helmings hlut í eyjunni sögufrægu, 
Hvítabjarnarey,  sem blasir við úr stofuglugga

SVONA Á LÍFIÐ AÐ VERA!

NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR VIÐ HRÓLFSSKÁLAMEL 10-18
Öll helsta þjónusta í göngufæri og má þar nefna sundlaug, 
líkamsrækt, heilsugæslu, verslunarmiðstöð, skóla og fagurt útivistarsvæði. 

• 10 íbúðir seldar
• Einstök borgar-, fjalla- og sjávarsýn
• Rúmgóðar svalir
• Mikil lofthæð
• Gólfsíðir gluggar
• Lyfta

• Álklæðning
• 2-5 herbergja íbúðir
• 97-310 fm íbúðir
• Stæði í bílskýli 

• Verð frá 39.990.000,-
• Afhending ágúst 2014

Reynir 
Björnsson
Sími 895-832

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Sími 824-9098

HÖFUM Í EINKASÖLU HÓTEL
REKSTUR OG FASTEIGN

Á BESTA STAÐ Í MIÐBÆÐ 
REYKJAVÍKUR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA KJARTAN OG GUÐLAUGUR  

Guðlaugur I. Guðlaugsson
sölumaður
gudlaugur@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is 

SÉRBÝLI ÓSKAST

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR  
 

REYNIR BJÖRNSSON 
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

 í síma 895-8321.

ER AÐ LEITA AÐ SÉRBÝLI MIÐSVÆÐIS  
Í REYKJAVÍK FYRIR ÁKVEÐINN KAUPANDA  

Á VERÐBILINU 60-85 MILLJ. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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