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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Microsoft sérfræðingur
Fjölnet ehf. er eitt elsta Internetþjónustufyrirtæki 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. 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
t Góð þekking og/eða reynsla af rekstri Microsoft kerfa og vottun t.d. MCSE eða MCITP er æskileg
t Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna verkefni frá upphafi til enda ásamt hæfileikum til að starfa
með öðrum
t Þekking á MS Exchange, Windows Server, Terminal Server, MS Lync, MS, Powershell, MS SQL og IIS er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 2. juni 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.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Sérfræðingur
í Bakvinnslu lífeyrissjóða
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Bakvinnslu lífeyrissjóða Landsbankans.
Bakvinnsla lífeyrissjóða annast umsýslu og uppgjör lífeyrissjóða í umsjón Landsbankans
og er deildin hluti af Viðskiptaumsjón bankans.

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

»

Uppgjör lífeyrissjóða og bókun safna.

»

»

Skýrslugerð til FME.

»

»

Eftirlit með gengisskráningu.

»

Önnur tilfallandi verkefni.

»
»
»

Landsbankinn

Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði.
Góð þekking og haldgóð reynsla
af bókhaldi, uppgjörum og
afstemmingum.
Góð þekking á verðbréfum
og verðbréfaútreikningum.
Góð þekking á Excel er skilyrði
og þekking á Navision er kostur.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Margrét
Sigurbjörnsdóttir deildarstjóri í síma
410 7118 og Guðrún Kvaran hjá Mannauði
í síma 410 7906. Umsókn merkt
„Sérfræðingur í Bakvinnslu lífeyrissjóða“
fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.
Umsóknarfrestur er til og með
miðvikudeginum 4. júní næstkomandi.

Frumkvæði, nákvæmni og geta til
að vinna undir álagi.

landsbankinn.is

410 4000

L A N D S B A N K I N N, K T . 4 7 1 0 0 8  0 2 8 0

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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ENGLISH SPEAKING FAMILY IN GARÐABÆR ICELAND
SEAKS NANNY AND HOUSE HELP.
Q Full time job is offerd
and possible start from
15th of June 2014.
QWorking day 8 to 9
hours.
QExperience with small
children is required.

QDriving-lisence and
experience of driving.
Q To have ability to live
in the house for few
days in a month.
QC.V. and
recomendation
required.

QClean criminal record.
Please send application to julia.justdeco@gmail.com
marked „Job Iceland“ in subject

ENSKUMÆLANDI FJÖLSKYLDA Í GARÐABÆ
LEITAR EFTIR BARNFÓSTRU OG HÚSHJÁLP
Q100% vinna

Sölustjóri í Frakklandi

QÞarf að geta haﬁð
störf fyrir 15. júní.

Icelandair óskar eftir að ráða sölustjóra á skrifstofu félagsins í París. Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu
af makaðs- og sölumálum sem og almennum stjórnunarstörfum.

QGilt ökuskirteini og
reynsla af akstri
nauðsynleg.

Skrifstofa Icelandair í París er ábyrg fyrir sölu- og markaðsmálum í Frakklandi, sem og frönskumælandi hluta
Sviss og Belgíu. Sölustjóri í Frakklandi heyrir undir svæðisstjóra Icelandair í Evrópu, sem staðsettur er í
Frankfurt.
Starfssvið:
Q Þróun söluáætlana fyrir Frakkland og stýring á
framkvæmd þeirra
Q Greining á sölutölum og markaðsupplýsingum
Q Vinnsla á markaðs- og söluskýrslum
Q Ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini og
samstarfsaðila
Q Greining á þörfum og tækifærum innan sölusviða
Q Dagleg starfsmannastjórnun á skrifstofunni í París

Hæfniskröfur:
Q Háskólamenntun í viðskipta- eða markaðsfræði
Q Framúrskarandi söluhæfileikar og færni í
greiningarvinnu
Q Reynsla af markaðs- og sölumálum er nauðsynleg
Q Leiðtogahæfilekar og starfsmannastjórnun
Q Gott vald á frönsku og ensku
Q Góð tölvufærni
Q Reynsla af flug- og ferðaþjónustu er kostur

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð
að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að hafa góða samskipta- og skipulagshæfileika þar sem starfið krefst þess að
viðkomandi sé með mörg mismunandi verkefni í gangi á hverjum tíma. Viðkomandi þarf að vera söludrifinn og
trúverðugur og hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Ferðalög á vegum fyrirtækisins fylgja starfinu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir:
Starfsmannasvið Icelandair I starf@icelandair.is
+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 1. júní 2014

Q Hrein sakaskrá.

QReynsla af umönnun
ungbarna.
Q Góð laun fyrir réttu
manneskjuna.
Q Óskað er eftir
starfsferilskrá og
meðmælum.

Vinsamlega sendið umsókn með tölvupósti til:
julia.justdeco@gmail.com merkt „job iceland“ í subject.

Aðalsafnaðarfundur
Fríkirkjunnar í Reykjavík
Verður haldinn í Fríkirkjunni
mánudaginn 2. júní kl. 20:00

Dagskrá:
Skýrsla safnaðarráðs.
Skýrsla Forstöðumanns/Fríkirkjuprests.
Reikningar safnaðarins lagðir fram.
Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf
Önnur mál.
Safnaðarráð Fríkirkjunnar í Reykjavík
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Lausar stöður hjá
Grundarfjarðarbæ
Í Grundarﬁrði er mikill metnaður fyrir skólastarﬁ
og var skólastefna Grundarfjarðar samþykkt nú í vor.
Gott samstarf er milli skóla í sveitarfélaginu. Í Grundarﬁrði er
Fjölbrautaskóli Snæfellinga og áhugi er á frekara samstarﬁ
milli grunnskólans og fjölbrautaskólans.
Umsóknum um störﬁn skal fylgja greinargott yﬁrlit yﬁr menntun,
fyrri störf, ábendingar um meðmælendur og annað það sem
umsækjandi telur máli skipta.

Nánari upplýsingar veitir Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri,
í síma 430 8500 eða með því að senda fyrirspurnir á
bjorn@grundarfjordur.is
Umsóknarfrestur er til 10. júní nk.

SkÓlastjÓRi

LeikskÓlastjÓRi

GRUNNSKÓLA GRUNDARFJARÐAR
Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starﬁ skólans,
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu
í samstarﬁ við skólanefnd og bæjarstjórn. Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum og er reiðubúinn
að leita nýrra leiða í skólastarﬁ.

LEIKSKÓLANS SÓLVALLA
Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans,
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu í
samstarfi við skólanefnd og bæjarstjórn. Leitað er að einstaklingi
sem hefur skýra sýn í skólamálum og er reiðubúinn að leita
nýrra leiða í skólastarfi.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
s +ENNSLURÏTTINDI OG KENNSLUREYNSLA É GRUNNSKØLASTIGI ER SKILYR¡I
s &RAMHALDSMENNTUN É SVI¡I STJØRNUNAR ER SKILEG
s &RUMKV¡I METNA¡UR SKIPULAGSHFNI OG LEI¡TOGAHlLEIKAR
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
s ,EIKSKØLAKENNARAMENNTUN OG KENNSLUREYNSLA ER SKILYR¡I
s &RAMHALDSMENNTUN É SVI¡I STJØRNUNAR ER SKILEG
s &RUMKV¡I METNA¡UR SKIPULAGSHFNI OG LEI¡TOGAHlLEIKAR
s (FNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM

Í Grunnskóla Grundarfjarðar stunda tæplega 100 nemendur
nám. Talsvert er um samkennslu árganga sem hefur skapað
áhugaverð tækifæri. Skólinn er vel búinn tækjum og hann er
í fararbroddi grunnskóla á landinu í spjaldtölvuvæðingu.

Leikskólinn Sólvellir er tveggja deilda leikskóli með 60
nemendur frá eins árs til sex ára aldurs. Skólinn starfar eftir
viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldisfræði. Unnið
er með lífsleikniefni og ferlimöppur eru fyrir hvern nemanda.

Arctic Fish er móðurfélag fullvinnslufyrirtækisins Arctic Odda á Flateyri og eldisfyrirtækisins Dýrfiskur hf. 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.
Arctic Odda ehf á Flateyri vantar hressan og sprækan vinnslustjóra/stýru og eru verkefnin bæði fjölbreytt og skemmtileg. Það þarf að hugsa vel um starfsfólkið og útdeila verkefnum til þess. Það þarf
að taka við afla frá útgerðum bæjarins, gera úr honum verðmætar afurðir og koma þeim á viðeigandi
markað. Það þarf að vinna úr spriklandi ferskum silungnum sem systurfyrirtæki okkar Dýrfiskur framleiðir fyrir
okkur af mikilli snilld. Og það þarf, í samráði við Jónsa skipstjóra, að skipuleggja sókn Jóhönnu G ÍS-56 sem rekin
er af systurfélagi okkar Vestfirðingi ehf. Þetta þarf allt að gera með bros á vör og mikilli vinnugleði.
Við bjóðum upp á vinnslu í gömlu húsi en með frábæru starfsfólki sem kann sitt fag, við bjóðum
upp á dásamlega náttúru en Önundarfjörður er einn fegursti fjörður landsins og við bjóðum upp á
bæjarfélag með marga byggðakjarna sem allir hafa sinn sjarma. Þú þarft að bjóða upp á þekkingu
í sjávarútvegi og góða reynslu sem nýtist í starfi ásamt kunnáttu til að nýta hráefnið sem best og
virða gæðaferla. Svo skemmir ekki fyrir að hafa létta lund og vilja til að taakast á við áskoranir.
Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600

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

Umsóknarfrestur er til 3.júní
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
t.is
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Sölumenn óskast
Leitum að sölumönnum bæði á einstaklingssviði og með
reynslu á fyrirtækjasviði.
Góð laun í boði fyrir harðduglegt fólk.
Áhugasamir sendi uppl. á: sales@salesehf.is

Skoðunarmaður á rafmagnssviði
Vegna aukinna verkefna leitar BSI á Íslandi
eftir skoðunarmanni á rafmagnssviði.
Meðal verkefna sviðsins eru:
Að skoða virki með málspennu:
• Yﬁr 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
• Til og með 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
Hæfniskröfur:
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af skoðunarstörfum kostur.
Allar upplýsingar eru meðhöndlaðar sem trúnaðarupplýsingar.
Frekari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu BSI www.bsiaislandi.is

Skipholti 50c/ 105 Reykjavík

Lausar stöður dýralækna
... hugum að velferð dýra og öryggi matvæla.

Dýralæknir ¿VNVM~NGyPDHIWLUOLWVRJLQQRJ~WÀXWQLQJV
/DXVHUVWDèDGêUDO NQLV¿VNVM~NGyPDHIWLUOLWVRJLQQRJ~WÀXWQLQJVPHèVWDUIVVW|èiVNULIVWRIX
VWRIQXQDULQQDUt5H\NMDYtNËVWDU¿QXIHOVWPDVM~NGyPDHIWLUOLWt¿VNHOGLiVDPWVWMyUQVêVOXYDUèDQGL
LQQRJ~WÀXWQLQJGêUDRJGêUDDIXUèD0HèDOYHUNHIQDHUXUHJOXOHJDUVêQDW|NXUt¿VNHOGLYHJQD
Y|NWXQDUVM~NGyPDRJDOPHQQWHIWLUOLWÒUYLQQVODXPVyNQDXPLQQRJ~WÀXWQLQJGêUDRJGêUDDIXUèD
~WJiIDKHLOEULJèLVYRWWRUèDRJêPLVYHUNHIQLWHQJGHIWLUOLWLPHèLQQRJ~WÀXWQLQJL

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Hjúkrunaheimilið Ísafold
• aðstoð í þjónustumiðstöð
• starfsmaður í ræstingum
Leikskólinn Kirkjuból
• starfsmaður í atferlisþjálfun
Leikskólinn Hæðarból
• leikskólakennari
Hofsstaðaskóli
• námsráðgjafi
• umsjónarmaður tómstundaheimilis
Flataskóli
• íþróttakennari
• umsjónarkennari í afleysingar
Álftanesskóli
• umsjónarkennari í 4.bekk
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

(IWLUOLWVGêUDO NQLUt6XèYHVWXUXPG

PLt5H\NMDYtN

0DWY ODVWRIQXQDXJOêVLUODXVDWLOXPVyNQDUVW|èXHIWLUOLWVGêUDO NQLVt6XèYHVWXUXPG PLt
5H\NMDYtN+HOVWXYHUNHIQLRJiE\UJèIHODVWtHIWLUOLWLiVYLèLPDWY ODRJGêUDYHOIHUèDULQQRJ
~WÀXWQLQJVHIWLUOLWLPHèGêUXPKHLOEULJèLVHIWLUOLWLtVOiWXUK~VXPRJNM|WYLQQVOXPVDPVNLSWXPYLè
RSLQEHUDUVWRIQDQLUiVDPWXPVMyQPHèWLOWHNQXPPiODÀRNNXPiYHUNVYLèLXPG PLVVNULIVWRIXQQDU
8PV NMHQGXUìXUIDDèJHWDKD¿èVW|UIVHPI\UVW
8PVyNQXPVNDOVNLODèistarf@mast.isI\ULU8. júní

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu,
eftirliti, fræðslu og þjónustu við

Nánari upplýsingar á

sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki

vef Matvælastofnunar

stuðla að heilbrigði og velferð

www.mast.is

heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá

og neytendur í þeim tilgangi að
dýra, heilbrigði plantna og öryggi,
stofnuninni starfa 80 starfsmenn.
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Baadermaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða mann til að hafa y firumsjón með viðhaldi á Baadervélum í fiskiðjuveri félagsins
í Reykjavík. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af
viðhaldi Baadervéla. Menntun í vélvirkjun er æskileg.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður Gunnarsson í síma
858 105 4. Umsóknir skal senda á póst fangið
sigurður@hbgrandi.is

Bókari
Snyrtivöruverslunin Glæsibæ

Félag á byggingamarkaði óskar eftir að ráða
vanan bókara amk tímabundið í 3 mánuði

Óskar að ráða starfskraft til afgreiðslustarfa.
Hlutastarf kemur til greina. Reynsla nauðsynleg.

• Vinnutími sveigjanlegur – möguleiki á framtíðarstarfi.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfang
Snyrtivorur@simnet.is fyrir 30.maí

6W|UItìêèLQJDPLèVW|èi6H\èLV¿UèL
Álfheimum 74 • s. 568 5170

ëêèLQJDPLèVW|è XWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV yVNDU Dè UièD
ìUMi ìêèHQGXU WLO VWDUID YLè VWDUIVVW|è VHP I\ULUKXJDè
HUDèRSQDiJ~VWQNi6H\èLV¿UèLëêèLQJDPLèVW|èLQ
DQQDVWìêèLQJDU((6JHUèDVHPHUXiêPVXPVYLèXP
VYRVHPW NQLUDXQJUHLQDIMiUPiODODJDRVIUY
/DXQDNM|UHUXVDPNY PWNMDUDVDPQLQJLIMiUPiODUièKHU
UD RJ )pODJV KiVNyODPHQQWDèUD VWDUIVPDQQD VWMyUQDU
UièVLQV

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla
Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Almenn kennsla í yngri deild
Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
• Enskukennsla
• Þemakennsla(samfélagsfr., náttúrufr. og lífsleikni)
• Kennsla í sviðslistum (leiklist og dans)
• Sérkennsla
Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla
• Skólaliði
Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi
• Sérkennsla
• Skólaliði
• Kennsla í móttökudeild (50%)
• Deildarstjóri með reynslu af sérkennslu
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
• Íþróttakennsla
• Skólaliðar/baðvarsla
• Stuðningsfulltrúi
Víðistaðaskóli (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Umsjónarkennsla á yngsta stigi
• Sérkennsla
• Kennsla í upplýsinga- og tæknimennt
• Kennsla á unglingastigi í íslensku, og samfélagsfræði
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi
Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Náttúrufræðikennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á unglingastigi til áramóta
• Sérkennsla
• Dönskukennsla
Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánar á heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starfið.
Fræðslustjóri

.U|IXUWLOXPV NMHQGD
 +iVNyODSUyI
 6WDèJyèìHNNLQJitVOHQVNXRJHQVNX
 5H\QVODDIìêèLQJXP
 6DPVNLSWDOLSXUèRJJyèIUDPNRPD
 *RWWW|OYXO VL
.XQQiWWD t |èUX HUOHQGX WXQJXPiOL HU VNLOHJ VHP
RJ PHQQWXQ t KDJIU èL QiWW~UXIU èL YHUNIU èL HèD
O|JIU èL .RVWXU HU HI XPV NMHQGXU KDID UH\QVOX DI
tèRUèDYLQQX
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèM~Qt
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW i QHWIDQJLè XPVRNQ#PID
LV PHUNW ÄëêèHQGXU ³ /LWLè YHUèXU VYR i Dè
XPVyNQLU JLOGL t VH[ PiQXèL IUi ìYt Dè XPVyNQDU
IUHVWL OêNXU gOOXP XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè ìHJDU
iNY|UèXQXPUièQLQJDUKHIXUYHULèWHNLQ
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVW|U¿QYHLWD
%HUJìyU0DJQ~VVRQIUDPNY PGDVWMyULìêèLQJDPLèVW|è
YDU EHUJWKRUPDJQXVVRQ#XWQVWMULV RJ
+HOJD+DXNVGyWWLUPDQQDXèVVWMyULXWDQUtNLVUièXQH\WLVLQV
KHOJDKDXNVGRWWLU#XWQVWMULV tVtPD

Öldrunarheimili Akureyrar
Öldrunarheimili Akureyrar óska eftir hjúkrunarfræðingum,
bæði til sumaraﬂeysinga og til framtíðar. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Um er að ræða 50-100% störf þar sem unnið er á morgun-,
kvöld- og helgarvöktum, mislangar vaktir annars vegar og
næturvöktum hins vegar. Viðkomandi þarf að vera í stakk
búinn til að axla ábyrgð á hjúkrun á ﬂeiri deildum en sinni
eigin og er því farið fram á nokkra starfsreynslu.
Á Öldrunarheimilum Akureyrar fer fram fjölbreytt og
áhugaverð starfsemi sem er í stöðugri þróun. Unnið er eftir
Eden hugmyndafræðinni með áherslu á sjálfstæði, góðan
heimilsbrag og lífsgæði íbúanna.
Skipulögð fræðsla er fyrir nýtt starfsfólk.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2014

• Verður að geta hafið störf fljótlega.
Ferilskrá óskast send á box@frett.is fyrir 28. maí

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

Yfirlæknir
fyrir heilsugæslustöðina
í Laugarási!
Laus er til umsóknar starf yfirlæknis við heilsugæslustöðina
í Laugarási. Æskilegast er að viðkomandi geti hafið störf
1.október eða eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 1. júlí 2014.
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.: Almennar lækningar,
heilsuvernd, vaktþjónusta og kennsla nema.
Hæfnikröfur
- Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun
í heimilislækningum.
- Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
Starfs- og stjórnunarreynsla er metin.
- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla
af teymisvinnu.
Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands
og fjármálaráðherra.
Góður læknisbústaður er í Laugarási og umhverfið
stórfenglegt.
Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar
um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu HSu við ráðningu í starfið.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Reykdalsson framkvæmdastjóri lækninga HSu (oskar@hsu.is) í síma 8681488 og
læknarnir í Laugarási þeir Pétur Skarphéðinsson
(peturska@hsu.is) og Gylfi Haraldsson (Gylfi@hsu.is)
í síma 4805300
Umsóknir berist til Óskars Reykdalssonar, framkvæmdastjóra lækninga, HSu v/Árveg, 800 Selfossi.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi.
Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlandsundirlendinu.
Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi
með 28 legu- og dagdeildarrúm og 40 hjúkrunarrúm.
Stofnunin sinnir ennfremur heilbrigðisþjónustu á Litla Hrauni.
Alls eru um 226 stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
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Velferðarsvið

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Sjúkraliði – Heimili fyrir börn Móvaði
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts óskar eftir sjúkraliða til starfa á heimili fyrir börn, Móvaði. Á heimilinu
búa ﬁmm börn/ungmenni með mismunandi líkamlegar og andlegar fatlanir. Sólarhringsþjónusta er veitt á
heimilinu. Þjónustan miðast við að eﬂa færni, auka sjálfstæði og lífsgæði. Um er að ræða starf í dagvinnu og
starfshlutfall er eftir samkomulagi.

· Aðstoð í eldhús á leikskólann Arnarsmára
· Leikskólakennari á leikskólann Arnarsmára
· Deildarstjóri á leikskólann Sólhvörf
· Leikskólakennarar á leikskólann Sólhvörf
· Sérkennari á leikskólann Núp
· Sérkennslustjóri á leikskólann Furugrund
· Umsjónarkennari á yngsta stig í Vatnsendaskóla
· Sérkennari í Vatnsendaskóla

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stuðningur og aðstoð við börn/ungmenni
með fötlun við allar athafnir daglegs lífs
• Sértæk umönnun
• Markmiðið er að stuðla að eðlilegu líﬁ,
aukinni félagsfærni og þátttöku í
samfélaginu

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Hæfnikröfur
• Sjúkraliðamenntun
• Starfsreynsla sem sjúkraliði
• Reynsla af starﬁ með fötluðum æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, jákvæðni og sjálfstæð
vinnubrögð

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sjúkraliðafélags Íslands.

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

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Stefanía Björk Sigfúsdóttir í síma 533-1125 eða með því
að senda fyrirspurnir á Stefania.Bjork.Sigfusdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is/storf

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

Umsóknarfrestur er til 3. júní n.k.

Kópavogsbær

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

kopavogur.is

Upplýsingar veitir:
Smáralind er stærsta verslunarmiðstöð landsins, full af spennandi verslunum og
veitingastöðum og frábærri afþreyingu. Verslunarmiðstöðin er rúmlega 62.000 m2
þar sem saman koma um 100 rekstraraðilar sem bjóða upp á margvíslega verslun
og þjónustu. Þúsundir manna sækja Smáralind heim daglega sem er grunnur
blómlegra viðskipta í verslunarmiðstöðinni.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 2. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is.

Þjónustufulltrúi
Smáralind óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í þjónustudeild. Helstu verkefni eru að veita
viðskiptavinum og verslunum framúrskarandi þjónustu og huga að snyrtilegu umhverfi og
öryggi í húsinu. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn.
Hæfniskröfur
• Rík þjónustulund og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum og færni til að starfa vel í hóp
• Sjálfstæði, metnaður og frumkvæði í starfi
• Geta til að vinna undir álagi og taka á óvæntum uppákomum
• Heiðarleiki og samviskusemi

• Stundvísi og nákvæmni í verki
• Góð kunnátta í íslensku í ræðu jafnt sem riti
• Almennur skilningur á ensku
• Almenn tölvukunnátta, Navision kostur
• Gott líkamlegt ástand og almenn reglusemi

25 ára lágmarksaldur, hreint sakavottorð og reykleysi eru skilyrði. Smáralind leggur áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til starfa.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veita:
PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja-, skattaog lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu
neti sjálfstæðra fyrirtækja. Fyrirtækið er þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini við að auka
verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur. Gildi PwC eru fagmennska, þekking og samvinna.

Við stækkum og styrkjum hópinn

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 1. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is. Einkunn
skal fylgja umsókn.

PwC á Íslandi ætlar að bæta við starfsmannahópinn vegna aukinna umsvifa. Fagmennska,
metnaður og starfsgleði einkennir starfsmannahóp PwC. Fyrirtækið býður starfsmönnum
starfsþróun og tækifæri bæði hér heima og erlendis.

Lögfræðingur
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntun og hæfniskröfur

• Félagaréttur
• Skattaráðgjöf

• Háskólamenntun á sviði lögfræði
• Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfileiki til að vinna í teymi og í samvinnu við aðra
• Brennandi áhugi og lausnamiðuð hugsun
• Reynsla af skattamálum kostur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

7

BARNASPÍTALI HRINGSINS
Sérfræðilæknir

VÍFILSSTAÐIR
Hjúkrunarfræðingar

Laust er til umsóknar starfs sérfræðilæknis í barnalækningum við Barnaspítala Hringsins. Starfið er laust frá
1. október 2014 eða eftir nánara samkomulagi.

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga á hjúkrunardeild
á Vífilsstöðum. Deildin sem er 42 rúma deild á þremur
hæðum er hluti af Landspítala. Þar eru sjúklingar sem hafa gilt
færni- og heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.
Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
Fastar næturvaktir koma til greina.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við viðkomandi yfirlækni
» Þátttaka í staðarvöktum og gæsluvöktum samkvæmt
vaktafyrirkomulagi
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor

Hæfnikröfur
»
»
»
»
»

Íslenskt sérfræðileyfi í barnalækningum
Íslenskt sérfræðileyfi í taugalækningum barna
Leiðtogahæfileikar
Samskiptahæfni
Reynsla af kennslu og vísindastörfum

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 16. júní 2014.
» Starfshlutfall er 50%.
» Upplýsingar veitir Ragnar Grímur Bjarnason, yfirlæknir,
netfang ragnarb@landspitali.is, sími 825 5067.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,
reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, Dómhildi Árnadóttur, mannauðsráðgjafa,
LSH Stjórn kvenna- og barnasviðs 21D Hringbraut.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.
» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í
starfið byggir einnig á þeim.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði
við skjólstæðing og bera ábyrgð á meðferð
» Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
Faglegur metnaður
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
»
»
»
»

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2014.
Störfin eru laus frá 1. júlí 2014 eða eftir samkomulagi.
Umsókn fylgi afrit af hjúkrunarleyfi og prófskírteinum.
Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri,
iingibjo@landspitali.is, sími 824 5769 og Þórdís
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is,
sími 824 5480.

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með reynslu af
viðgerðum til starfa á verkstæði Suzuki Bíla hf.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
og hafið störf sem allra fyrst.
Áhugasamir sendið
tölvupóst með ferilskrá
á stefan@suzuki.is

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.
Nánari upplýsingar gefur Þorkell Diego yﬁrkennari,
thorkell@verslo.is eða í síma 5 900 600. Umsóknarfrestur er
til 26. maí og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá til
Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á
netfangið thorkell@verslo.is.
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1250 nemendur. Skólinn er bekkjarskóli
en nemendur ljúka prófum í viðkomandi námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið
á milli fjögurra mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum.
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög tæknivæddur og er
aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

Skólarnir fylgja sameiginlegum matseðli í takti við Næringarstefnu Skóla ehf. en hlaut það verkefni tilnefningu til Orðsporsins
2014. Kjör kennara eru samkvæmt sérsamningi Skóla við Félag
leikskólakennara.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Hamravellir,
Hafnarfirði
Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf
• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum starfsmanni
í 100% starf
• Aðstoðarmatráði í 87,5% starf
Heilsuleikskólinn Hamravellir er fimm deilda leikskóli
með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Gunnarsdóttir skólastjóri,
sími 424-4640.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/

Vanur kranamaður óskast
Eykt ehf óskar eftir öflugum kranamanni með réttindi til að stjórna
byggingakrana til starfa sem fyrst vegna byggingar hótels við
Höfðatorg. Mikil vinna framundan.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar eykt@eykt.is
undir „Atvinna“ fyrir 30. maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4437

Heilsuleikskólinn Kór,
Kópavogi
Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% starf
• Þroskaþjálfa í 100% starf eða hlutastarf
• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum starfsmanni
í 100% starf eða hlutastarf
• Aðstoðarmatráði í 75% starf
Heilsuleikskólinn Kór er sex deilda leikskóli með um 120 börn.

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Tvö stöðugildi.

Við leitum að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir og hugmyndafræði
leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og umhyggjusömum
samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér
jákvæð viðhorf í dagsins önn.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sveitarfélagið Ölfus

Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að ráða
kennara til þess að kenna líffræði og
efnafræði næsta skólaár.

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja ríka
áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.

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.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Hefur þú áhuga
á heilsueflandi skólastarfi?

Grunnskólakennari óskast
Grunnskólinn í Þorlákshöfn óskar eftir að ráða
tónmenntakennara fyrir næsta skólaár.
Um er að ræða kennslu í 50 % stöðu.

Nánari upplýsingar veitir Bjarney K. Hlöðversdóttir skólastjóri,
sími 570-4940.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/

Ungbarnaleikskólinn Ársól,
Reykjavík
Auglýsir eftir:
• Aðstoðarskólastjóra
• Deildarstjóra í 80%-100% starf
• Leikskólakennara eða uppeldismenntuðum starfsmanni
í 100% starf
Ungbarnaleikskólinn Ársól er tveggja deilda leikskóli
með um 50 börn.

Launakjör samkvæmt samningi KÍ.
Allar nánari upplýsingar veita Halldór Sigurðsson,
skólastjóri halldor@olfus.is og Jón H. Sigurmundsson, aðstoðarskólastjóri, jon@olfus.is
Síminn er 480-3850.
Upplýsingar um skólastarfið eru einnig á
heimasíðu skólans: http://skolinn.olfus.is
Skólastjóri

Nánari upplýsingar veitir Berglind Grétarsdóttir skólastjóri,
sími 563-7730.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á http://skolar.is/Starf/
Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir í Hafnarfirði, Háaleiti á Ásbrú í Reykjanesbæ,
Kór í Kópavogi, Krókur í Grindavík
og Ungbarnaleikskólinn Ársól í Reykjavík.

Kranamenn óskast

Gröfu- og tækjamaður

Óskum eftir að ráða vana kranamenn í vinnu.
Mikil vinna fyrir vana menn.

Vanan gröfu- og tækjamann vantar
í hellulagningar og lóðafrágang.
Mikill vinna í boði fyrir vana menn

Upplýsingar veitir Ingi í síma 693-7366

Upplýsingar veitir Jón Hákon í síma 693-7319.

Hugbúnaðarhetjur óskast
Við erum að stækka þróunarteymið og erum að leita að fjölhæfu hugbúnaðarfólki.
Við vinnum samkvæmt agile verklagi og beitum nútímalegum aðferðum við þróun lausna.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
• Þekking og a.m.k. 3 ára reynsla af HTML5, CSS3, Jquery/Javascript, python, auk bakendaþróunar,
s.s. ws, rest, json og sql. Ruby on Rails er kostur.
• Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð.
Í boði er:
• Líflegt og fjölbreytt starf hjá fyrirtæki í stöðugri sókn.
• Einstakt tækifæri að taka þátt í að byggja upp nýtt fjarskiptafyrirtæki með nútíma aðferðum.
• Að verða öflugur liðsmaður í samhentum hópi í hugbúnaðardeild.
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Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið starfsumsokn@365.is. Umsóknarfrestur er til 31. maí 2014

Leitum að viðmótsforritara
hjá Vefþróun Símans
Um er að ræða fjölbreytt starf í góðu og skapandi teymi með flottum
vefhönnuðum og forriturum. Viðkomandi þarf að hafa gott auga fyrir
hönnun og brennandi áhuga á faginu, vera víðsýnn og fróðleiksfús,
fljótur að tileinka sér nýja þekkingu, en fyrst og fremst fús til að taka
þátt í þróun nýrra lausna og margvíslegra spennandi verkefna.

Menntun og reynsla:
• Menntun sem nýtist í starfi og/eða mikil
reynsla á þessu sviði
• Reynsla af vefforritun skilyrði
• Þekking á Agile aðferðafræðinni kostur
• Góð enskukunnátta skilyrði

Persónueinkenni:
• Frumkvæði og framsýni
• Sjálfstæði og öguð vinnubrögð
• Mikil samskiptalipurð og hæfni til að
vinna í hópi
• Heilindi, jákvæðni og vinnusemi

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní nk.
Fyrirspurnir berist til Halldóru Jónsdóttur (halldoraj@siminn.is).
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is

Ó. Johnson & Kaaber ehf

Waldorfskólinn og Waldorﬂeikskólinn Ylur í Lækjarbotnum óska eftir leikskóla- og grunnskólakennara til
starfa næsta haust. Kynni af Waldorfuppeldisfræði
eru æskileg.

óskar eftir sölumanni til starfa.

Starfið felst í kaf fiþjónustu og sölu til f yritækja
og stofnanna.
Viðkomandi þarf að vera drífandi og skipulagður
auk þess að vera góður í mannlegum samskiptum. Got t væri ef viðkomandi hefði reynslu af
f yrir tækjaþjónustu og/eða reynslu af kaf fiþjónustu.

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16
ára barna og byggir starﬁð á uppeldisfræði Rudolf
Steiner. Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og
bóklegt nám. Í skólanum eru um 80 börn við leik og
störf.

Þeim sem hafa áhuga er bent að leggja inn
umsókn og ferilskrá á póst fang ooj@ojk.is
Fullum trúnaði heitið.

Skólinn er staðsettur 10 km austur af Árbæ í fallegum
dal með ævintýralegu umhverﬁ.
Umsóknarfrestur er til 1. júní og öllum umsóknum
verður svarað eftir þann tíma.
Umsóknir og fyrirspurnir sendist á waldorf@simnet.is
(grunnskóli) og ylur@simnet.is (leikskóli)
sími: 511 1144

Verkstjóri og rafvirki
á rafmagnsverkstæði
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða verkstjóra og rafvirkja á rafmagnsverkstæði félagsins.
Verkstjóri sér um daglega verkstjórn rafvirkja á rafmagnsverkstæði auk almennra rafvirkjastarfa.
Rafvirkjar sjá um daglegan rekstur, viðhald og nýlagnir í dreifikerfinu, þar með talið í spennistöðvum og
aðveitustöðvum félagsins. Þá sjá rafvirkjar um viðhald og eftirlit með rafbúnaði í húsnæði og dælustöðvum
félagsins og rafbúnaði iðnstýrikerfa.
Starf verkstjóra heyrir undir yfirverkstjóra á framkvæmdasviði.
Starf rafvirkja heyrir undir verkstjóra á rafmagnsverkstæði.
Norðurorka hf. rekur vottað gæðakerfi og er hluti þess öryggisstjórnunarkerfi raforkudreifingar sem m.a.
felur í sér reglubundna skoðun á öllum rekstrarhlutum dreifikerfisins.

Verkstjóri
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t%BHMFHWFSLTUKØSOSBGWJSLKB

t3Bý§OGS§JOHVSF§BSBGWJSLKBNFJTUBSJ

tÈUUUBLBÓÈUMBOBHFS§PH
skipulagningu verka

t3FZOTMBBGWFSLTUKØSOFSLPTUVS

Auk verkstjórnarstarfa tekur verkstjóri þátt í almennum störfum rafvirkja samanber lýsingu á starfs- og ábyrgðarsviði og
hæfniskröfum þeirra (sjá lýsingu hér fyrir neðan).

Rafvirki
Starfs- og ábyrgðarsvið

Menntunar- og hæfniskröfur

t"MNFOOTUÚSGWJ§SBGWFJUV

t4WFJOTQSØGÓSBGWJSLKVO

t&GUJSMJU WJ§IBMEPHUFOHJOHBSÓrafveitu

t3FZOTMBBGWJOOVWJ§IÈTQFOOVWJSLJPH
- tengingar er kostur

t/âGSBNLWNEJSÓSBGWFJUV

t"MNFOOUÚMWVLVOOÈUUB

t6QQMâTJOHBHKÚGWFHOBMBHOB
t"MNFOOSBþBHOBWJOOBÓGBTUFJHOVNPH
dælustöðvum félagsins
t#BLWBLUJSÓSBGWFJUV



t½LVQSØG
t'SOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t.FUOB§VS GSVNLW§JPHTKÈMGTU§JÓWJOOVCSÚH§VN

Kerhólsskóli, leikskóladeild
• Leikskólakennara vantar í 100% stöðu
og fáist ekki leikskólakennari verður
ráðið annað háskólamenntað fólk eða
leiðbeinendur.
• Þroskaþjálﬁ óskast í 100% starf.
Kerhólsskóli er sameinaður leik- og grunnskóli með
heildarfjölda um 54 nemendur á aldrinum 1. árs upp í
8. bekk. Skólinn er Grænfánaskóli og leggur áherslur á
einstaklingsmiðað nám, umhverﬁsmennt- og náttúrufræði,
útikennslu, list- og verkgreinar. Kerhólsskóli ﬂytur í nýtt
húsnæði haustið 2014 og spennandi vinna bíður þess að
deildirnar ﬂytja undir sama þak.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra ekki síðar en mánudaginn 16. júní nk.
Nánari upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson skólastjóri
í síma 482-2617, 863-0463 eða sigmar@kerholsskoli.is;
Heimasíða skólans: http:/www.kerholsskoli.is

Brammer, established in 1920, is Europe’s largest distributor of industrial
Maintenance, Repairs and Operations products, with over 3.5 million products and
an extensive distribution network that supplies high quality reliable parts from the
world’s leading manufacturers. We employ over 3,500 people across 19 European
countries, therefore giving us a strong local presence and the ability to add value
to customers small and large, local and pan-European,through the technical
expertise of our people.

2014 Brammer European
Graduate Programme
Do you have a bachelor’s degree in engineering
or business management, resilience to thrive in a
fast-paced environment, excellent language and
customer service skills? Would you like to embark
on a commercial or functional role where you’ll gain
experience and knowledge into various areas of
business during a two-year programme involving
four different six-month rotations including ﬁeld and
ofﬁce work and an opportunity to do one rotation in
another European country? Then you could be just
the person we need to join our European Graduate
Programme.

What will you be doing?
• Working on a variety of projects where you’ll
learn by challenging yourself in every way
possible
• Gaining experience and improving broader
business knowledge in areas such as Key
Accounts, Finance, Supply Chain &
Purchasing, Customer Service, Marketing and IT
• Bringing a fresh and unique perspective
to our business on a pan-European stage
• Beneﬁtting from regular progress reviews
with a coach and mentor

What skills and experience will you need?
Meginhlutverk Norðurorku hf. er að þjónusta heimili og atvinnulíf með vinnslu og dreifingu á heitu vatni og neysluvatni, rekstri
dreifikerfis raforku og rekstri fráveitu.
Norðurorka hf. rekur rafveitu og fráveitu á Akureyri, hitaveitu og vatnsveitu á Akureyri, Hrísey, Eyjafjarðarsveit og á Svalbarðsströnd.
Þá rekur Norðurorka hitaveitu á Ólafsfirði, Hörgársveit, Grenivík og í Fnjóskadal.

6NTKØONF§SÈ§OJOHVOOJIFGVS#BMEVS%âSGKÚS§(baldur@no.is)
Upplýsingar um starfið veitir Vigfús Ingi Hauksson yfirverkstjóri í síma 460-1358
eða netfangið ingi@no.is.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní. Vinsamlega takið skýrt fram í umsókn hvort sótt er um bæði störfin eða annað hvort.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á netfangið baldur@no.is.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum.

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

• A degree in Science, Engineering, Business
Management or International Marketing
• A genuine interest in the manufacturing industry
• Lots of energy, drive and ambition, a high degree
of accuracy and excellent attention to detail
• Fluent Icelandic and English

What can you expect in return?
If you share our passion and want a challenging
career that will take you as far as you want to
go, we’ll offer you a competitive salary, ongoing
training, pension and genuine group wide career
development opportunities.
If you feel you have the passion for the role, meet
the application criteria and share in our passion
for success, please send your CV in English to
hr@brammer.biz and brynja.vignisdottir@brammer.biz, HR in Iceland.
Application Deadline is Friday 6th June 2014

Kársnesskóli
auglýsir

Trésmiðir
Einar P. & Kó óskar eftir að ráða trésmiði til starfa.
Góð verkefnastaða framundan
og mikill fjölbreytileiki verkefna.
Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf fljótlega

Við Kársnesskóla eru laus staða tónmenntakennara. Um er að ræða tónmenntakennslu
og/eða kórstjórn að hluta.
Ŀ Mögulegt er að skipta stöðunni á milli tveggja
kennara eða fleiri:
1.Tónmenntakennsla á yngsta stigi
um það bil 16 kennslustundir - hlutastarf
2.Tónmenntakennsla á miðstigi
um það bil 10 kennslustundir - hlutastarf
3.Tónmenntakennsla á miðstigi um það bil 10
kennslustundir og kórstjórn – hlutastarf
4.Tónmenntakennsla á yngsta og miðstigi 100%
staða
5.Eingöngu kórstjórn – hlutastarf

Áhugasamir sendi inn umsóknir á helgi@epogko.is

Waldorf kennari óskast
Waldorfskólinn Sólstaﬁr í Reykjavík
auglýsir lausa stöðu bekkjarkennara
á miðstigi.
Skólinn er sjálfstætt starfandi almennur
grunnskóli sem hefur að leiðarljósi
aðferðafræði waldorfstefnunnar í starﬁ sínu.

Ŀ

Nánari upplýsingar á solstaﬁr@waldorf.is

Laus er staða dönskukennara á unglingastigi –
100% staða

Umsóknarfrestur er til 5. Júní 2014.
Upplýsingar gefur skólastjóri, Guðrún Pétursdóttir skólastjóri í síma 570-4100 og 898-4107.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja
um störfin.
Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Framkvæmdastjóri Samtaka
sveitarfélaga á Vesturlandi

Áhugasamir einstaklingar skulu senda inn umsókn
fyrir 31. maí til:
Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi
Bjarnarbraut 8
310 Borgarnesi
Merkt: Framkvæmdastjóri
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Gunnar Sigurðsson
formaður SSV í síma 893 5563.

kopavogur.is

SKESSUHORN 2014

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) auglýsa eftir
framkvæmdastjóra. SSV eru samtök sveitarfélaga á
Vesturlandi og sjá um nokkra sameiginlega málaﬂokka og
hagsmunamál sveitarfélaga á starfssvæðinu sem nær frá
Hvalfjarðarbotni til Gilsfjarðarbotns. Verkefni SSV eru
fjölbreytt, snúa að hagsmunum svæðisins og bættum
búsetuskilyrðum. Leitað er að einstaklingi sem unnið getur
sjálfstætt og hefur frumkvæði í störfum. Æskilegt að umsækjandi haﬁ þekkingu á sveitarstjórnarmálum og
rekstri og sé með háskólamenntun.

Kópavogsbær

Lausar stöður við
Lágafellsskóla Mosfellsbæ
Vegna fjölgunar nemenda, nýs útibú við skólann sem og
tímabundinna leyfa vantar kennara við við skólann frá
og með næsta skólaári.
Meðal kennslugreina eru
Umsjónarkennsla á yngsta og miðstigi, 80% - 100 %
starfshlutfall. Um er að ræða bæði tímabundnar stöður
og fastráðningu.
Sérkennsla. Um tvær 100% stöður er að ræða, annars
vegar aﬂeysingu í 1 ár og hins vegar fastráðningu við
sérdeild skólans.
Íþróttakennsla, 80 – 100% starfshlutfall.
Einnig viljum við ráða til starfa:
Þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa í 100% starf.
Húsvörð í 100% starf frá og með 1.ágúst eða samkvæmt
samkomulagi.

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir að ráða duglegan og hressan
sölumann í fulltstarf/hlutastarf í
verslunina Golfbrautina, Ármúla 40.
Við leitum að einstaklingi með gott
hugmyndaflug, söluhæfileika, frumkvæði
og áhuga á golfi.
Umsækjandi þarf að geta hafið störf strax.

Deildarstjóra við leikskóladeild 5 ára barna við útibú
skólans, Höfðaberg, leikskólakennaramenntun æskileg.
Starfshlutfall 100%.
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STARFSMAÐUR
ÓSKAST Í TÖLVUDEILD
GARÐABÆJAR
Leitað er að starfsmanni í notendaþjónustu við tölvubúnað bæjarins og
ýmis önnur fjölbreytt verkefni sem koma
inn á borð deildarinnar.
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og samskiptahæfni
til að vinna með fjölbreyttum hóp
starfsmanna Garðabæjar er skilyrði
• Fjölbreytt reynsla og þekking á sviði
upplýsingatækni, tölvurekstrar og
notendaþjónustu
• Góð almenn þekking á
tækniumhverfum og uppbyggingu
netkerfa
• Vottuð færni í upplýsingatækni (s.s.
Microsoftgráður) eða önnur menntun
sem nýtist í starfi
Umsóknarfrestur er til 6. júní 2014

Matráð við útibú skólans að Höfðabergi,
100% starfshlutfall.
Nánari upplýsingar um störﬁn er að ﬁnna á www.mos.is
og www.lagafellsskoli.is
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.
Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri.
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og
umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið johannam@
lagafellsskoli.is.
Umsóknarfrestur um störﬁn er til 6. júní 2014.

Umsókn/ferilskrá skal senda á netfangið:
golfbrautin@golfbrautin.is .
Umsóknareyðublöð fást einnig á staðnum.
Umsóknarfrestur er til 30. maí.

Staða skólastjóra við Reykhólaskóla,
laus til umsóknar.

Vinsamlegast sækið um með því að fylla
út umsókn um starfið á ráðningarvef
Garðabæjar.
Nánari upplýsingar veitir: Vala Dröfn
Hauksdóttir í síma 5258500, netfang:
vala@gardabaer.is
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

www.gardabaer.is

Golfbrautin • Ármúla 40

24. maí 2014 LAUGARDAGUR
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Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn fer
með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hans stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðlabankinn
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

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar

6HèODEDQNLËVODQGVyVNDUHIWLUDèUièDNHU¿VVWMyUDtQRWHQGDDèVWRèYLèXSSOêVLQJDW NQLìMyQXVWXiVYLèLUHNVWXUVRJVWDUIVmannamála.
8SSOêVLQJDW NQLìMyQXVWDDQQDVWìUyXQUHNVWXURJYLèKDOGiW|OYXNHUIXPRJKXJE~QDèLEDQNDQViVDPWDèVWRèYLèQRWHQGXU

Auglýst er eftir píanókennara til aﬂeysingar í 80%
stöðu næsta skólaár 2014 – 2015
Um er að ræða kennslu í grunn-, mið- og framhaldsnámi.

8PHUDèU èDVWDUIVKOXWIDOOPHèVWDUIVVW|èt5H\NMDYtN

Umsóknum skal skilað fyrir 15. júní n.k.
á tonhaf@hafnarfjordur.is

.HU¿VVWMyULtQRWHQGDDèVWRè

Frekari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 664 5882.
Helstu verkefni:
 1RWHQGDìMyQXVWD
 8SSVHWQLQJRJYLèKDOGiKDQGW NMXPW|OYXRJ
hugbúnaði notenda.
 8PVMyQPHèSUHQWXUXPRJ|èUXPW NMDE~QDèLWHQJGXP
tölvukerfi bankans.

Hæfniskröfur:
 ) UQLtPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJIUDP~UVNDUDQGL
þjónustulund.
 9LèHLJDQGLPHQQWXQtW|OYXRJXSSOêVLQJDW NQL
Microsoft-gráður kostur.
 *yèDOPHQQìHNNLQJiW|OYXPRJW|OYXNHUIXP
 *yèìHNNLQJi0LFURVRIW:LQGRZVVWêULNHUIXPRJ
Microsoft notendahugbúnaði.
 5H\QVODDIQRWHQGDìMyQXVWXQDXèV\QOHJ
 ëHNNLQJi0LFURVRIW6\VWHP&HQWHU&RQILJXUDWLRQ
Manager er kostur.
 + IQLWLODèVWDUIDVMiOIVW WWRJtKySL

Seðlabankinn leitar að starfsmanni með metnað, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og áhuga á að takast á við krefjandi
YHUNHIQL%DQNLQQEêèXUXSSiPM|JJRWWVWDUIVXPKYHU¿RJJyèDP|JXOHLNDiHQGXUPHQQWXQVtPHQQWXQ
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVW|UILQYHLWLU$UQDU)UH\U*XèPXQGVVRQIRUVW|èXPDèXUXSSOêVLQJDW NQLìMyQXVWXtVtPD
Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi þriðjudaginn 10. júní næstkomandi.
Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun
bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

Stofnun

Staður

Nýdoktor
Nýdoktor
Doktorsnemi
Þýðandi á ensku
Doktorsnemi
Lektor í stjarneðlisfræði
Hjúkrunarfræðingur
Verslunarstjóri
Sérkennari
Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraliði
Aðstoðarmaður í aðhlynningu
Hjúkrunarfræðingur
Kerfisstjóri
Félagsráðgjafi
Kennari í fata- og textílgreinum
Dómvörður/öryggisvörður
Kennari í íslensku
Yfirlæknir almennra skurðlækninga
Kennarar
Hjúkrunarfræðingur
Eftirlitsdýralæknir
Dýralæknir fisksjúkdómaeftirlits o.fl.
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðingur, afleysing
Sérfræðilæknir
Yfirlæknir fyrir heilsugæslustöðina
Hjúkrunarfræðingar
Starfsmaður í virkni
Pípulagningamaður
Dönskukennari
Aðstoðarskólameistari

HÍ, hagfræðideild og Hagfr.stofnun Reykjavík
HÍ, hagfræðideild og Hagfr.stofnun Reykjavík
HÍ, hagfræðideild
Reykjavík
HÍ, þýðingasetur
Reykjavík
HÍ, menntavísindasvið
Reykjavík
HÍ, raunvísindadeild
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Grindavík
ÁTVR Vínbúðin
Selfoss
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupsst.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Neskaupsst.
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Egilsstaðir
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Fjarðabyggð
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
LSH, geðsvið
Reykjavík
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Garðabær
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
LSH, skurðlækningasvið
Reykjavík
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Selfoss
LSH, dag- og göngud. blóð- og krb.l. Reykjavík
Matvælastofnun
Reykjavík
Matvælastofnun
Reykjavík
LSH, skilunardeild
Reykjavík
LSH, Rjóður
Kópavogur
Heilsugæslan Hamraborg
Kópavogur
LSH, Barnaspítali Hringsins
Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Laugarás
LSH, öldrunardeild Vífilstöðum
Garðabær
LSH, öldrunardeild Vífilstöðum
Garðabær
Sjúkrahúsið á Akureyri
Akureyri
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Akureyri
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Hafnarfjörður

Lagerstarfsmaður
ICEWEAR vill ráða kraftmikinn
einstakling til starfa í vöruhús
fyrirtækisins í Garðabæ.
Almenn lagerstörf og útkeyrsla
Bílpróf er nauðsynlegt!

Sendið umsóknir á netfangið
lager@icewear.is – fyrir 29. maí

Nr. á vef
201405/393
201405/392
201405/391
201405/390
201405/389
201405/388
201405/387
201405/386
201405/385
201405/384
201405/383
201405/382
201405/381
201405/380
201405/379
201405/378
201405/377
201405/376
201405/375
201405/374
201405/373
201405/372
201405/371
201405/370
201405/369
201405/368
201405/367
201405/366
201405/365
201405/364
201405/363
201405/362
201405/361

AÐALFUNDUR
Ferðamálasamtaka Íslands
Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands verður haldinn
mánudaginn 16. júní kl:13:00 í fundarsal Ferðamálastofu,
Geirsgötu 9.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Ályktanir og önnur mál.

Aðalsafnaðarfundur
Fríkirkjunnar í Reykjavík
Verður haldinn í Fríkirkjunni
mánudaginn 2. júní kl. 20:00
Dagskrá:
Skýrsla safnaðarráðs.
Skýrsla Forstöðumanns/Fríkirkjuprests.
Reikningar safnaðarins lagðir fram.
Kosning í safnaðarráð og trúnaðarstörf
Önnur mál.
Safnaðarráð Fríkirkjunnar í Reykjavík
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tilkynningar

VÍFILSSTAÐIR
Hjúkrunarfræðingar

Húsnæði óskast
fyrir erlenda nemendur

• Haustmisseri 2014
• Vormisseri 2015
• Haust- og vormisseri 2014-2015
Óskað er eftir herbergjum, stúdíóíbúðum eða íbúðum þar
sem nokkrir geta deilt aðstöðu. Húsnæðið þarf að vera búið
húsgögnum og aðgangur að fullbúnu eldhúsi og
baðherbergi.
Skrifstofa alþjóðasamskipta Háskóla Íslands hefur milligöngu
um upplýsingar um húsnæðið. Áhugasamir vinsamlegast hafi
samband fyrir 10. júní með tölvupósti á netfangið:
ask@hi.is.

PIPAR
PIPA
R \ TBWA
TBW · SÍA · 141570

Húsnæði óskast fyrir erlenda nemendur við Háskóla Íslands
skólaárið 2014–2015. Um er að ræða þrjú tímabil:

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga á hjúkrunardeild
á Vífilsstöðum. Deildin sem er 42 rúma deild á þremur
hæðum er hluti af Landspítala. Þar eru sjúklingar sem hafa gilt
færni- og heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili.
Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag er samkomulagsatriði.
Fastar næturvaktir koma til greina.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði
við skjólstæðing og bera ábyrgð á meðferð
» Skipuleggja og veita fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
» Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur
»
»
»
»

Íslenskt hjúkrunarleyfi
Jákvætt viðhorf, frumkvæði og samskiptahæfileikar
Faglegur metnaður
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
»
»
»
»

Breyting á aðalskipulagi
Dalabyggðar 2004-2016
Sorpurðunarsvæði og breyting á vegi
Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkti þann 15. apríl 2014
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Dalabyggðar 20042016. Tillagan var auglýst frá 27. febrúar til 11. apríl 2014.
Engar athugasemdir bárust en vegna ábendinga frá
Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Vegagerð var vatnsból í
farvegi Reykjadalsár, Nr. 2 – Fellsendi fellt úr aðalskipulagi
enda ekki nýtt lengur. Þá var vatnsverndarsvæði, í ﬂokki III
í farvegi Suðurár/Hundadalsár minnkað.
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulags- og byggingarfulltrúa Dalabyggðar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní 2014.
Störfin eru laus frá 1. júlí 2014 eða eftir samkomulagi.
Umsókn fylgi afrit af hjúkrunarleyfi og prófskírteinum.
Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri,
iingibjo@landspitali.is, sími 824 5769 og Þórdís
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is,
sími 824 5480.

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.

Vinnubúðir til sölu
Til sölu eru 2 vinnubúðareiningar, sem standa við Búðarhálsvirkjun með svefnherbergjum.
Hvor vinnubúðaeining er á tveimur hæðum og samanstendur af 32 Moelven tréeiningum með 44 svefnherbergjum, öll með snyrtiaðstöðu og sturtu, 2 einingar stigagangur, 4 einingar setustofur og 4 einingar fatageymslur
og þvottaaðstaða. Húsin eru með vatnsslökkvikerfi og
brunaviðvörunarkerfi og svefnrými er aðskilið frá sameiginlegu rými með brunavegg
Hægt er að skoða vinnubúðirnar eftir nánari samkomulagi.
Athugið að vinnubúðirnar verða seldir á staðnum og sér
kaupandi um niðurrif og flutning af svæðinu.
Eingöngu verða seldar heilar vinnubúðaeiningar (32 stk.)
Upplýsingar veitir:
Teitur Gústafsson
á skrifstofutíma í
síma 897 0087
Bugðufljóti 19 :: 270 Mosfellsbæ :: Sími 530 2700 :: istak.is

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

til leigu

Öryggisíbúðir til leigu í Fróðengi 1—11, Grafarvogi,
112 Reykjavík

Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri Dalabyggðar
útboð

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Steinahlíð færanlegt húsnæði,
endurgerð 2014, útboð nr. 13258
• Úrbætur í umferðaröryggismálum 2014,
útboð nr. 13250

• Betri hverﬁ 2014 – Vestur, útboð nr. 13230
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Nokkrar nýjar vandaðar þriggja
herbergja öryggisíbúðir 95 m2 til
leigu í Fróðengi 1 – 11, Grafarvogi.
Fallegir garðar og góð bílastæði.
Verslunar- og þjónustukjarninn við
Spöngina í göngufæri. Golfvöllur
Korpu, Egilshöllin, góðar göngu- og
reiðhjólaleiðir í næsta nágrenni.
Innangegnt í Borgir menningar– og
þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar,
Nánari upplýsingar í síma 522 5700
virka daga milli kl. 8 og 16 eða senda
fyrirspurnir á netfangið: eir@eir.is

Innkaupadeild

Eir, hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir, Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.

522 5700, eir@eir.is

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

www.hagvangur.is
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Viðskiptatækifæri í veitingarekstri
Um er að ræða veitingarhús / húsnæði sem er allt
hið glæsilegasta. Eldhúsið er einstaklega stórt
með miklu vinnurými og góðum tækjum. Tilvalið
til að útbúa veislur eða mat fyrir fyrirtæki.
Einstaklega gott viðskiptatækifæri með miklum
vaxtamöguleikum.
Veitingastaðurinn er staðsett miðsvæðis í
Reykjavík og er í eignarhúsnæði sem einnig
er möguleiki á því að kaupa
húsnæðið.
Tilvalið fyrir fjárfesta eða samheldna fjölskyldu
sem vilja skapa sér viðskiptatækifæri.
Áhugasamir
aðliar sendið
fyrirspurn á
bo@landmark.is

OPIÐ HÚS 25.5 OG 26.5.
MILLI 17-18:00
Einbýlishús með
rúmgóðri aukaíbúð við
Sporðagrunn í Reykjavík.
Sér inngangur í hvora
íbúð fyrir sig. Til staðar
er leyﬁ fyrir gistirekstur í
húsinu. Möguleg skipti á
minni eign.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ársalir

FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Ársalir ehf - fasteignamiðlun
533 4200 og 892 0667
Engjateig 5, 105- Reykjavík.
arsalir@arsalir.is
Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Blaðberinn
bíður þín
Hlíðasmári 8 201
2 Kópavogur sími:
s
414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali nyttheimili@nyttheimili.is

Opið
hús

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

Blaðberinn...

Sími 512 4900
landmark.is

Kleppsvegur 62 – Reykjavík - íbúð 406, 4. hæð

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

...góðar
óðð ffréttir
étti ffyrir
i umhverfið

Glæsilegt útsýni – Yﬁrbyggðar svalir - Laus við kaupsamning

Opið hús á sunnudaginn 25/5 kl. 13:30 – 14:30
Til sölu snyrtileg 3ja herb. 101,5 fm endaíbúð á 4. hæð við Kleppsveg í
Reykjavík.
Mikið og glæsilegt útsýni úr stofu, yfirbyggðar suðursvalir.
Þvottahús innan íbúðar.
Íbúðin skiptist í anddyri, 2 svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi,
Reynir Erlingsson
opið eldhús inní stofu og séreignargeymsla.
lögg fasteignasali
gsm:820-2145
Góð sameign.

Mosabarð 6 – Hafnarfjörður – Sérhæð

IÐ
OPÚS
H

Opið hús laugardag milli kl. 13 og 13.30
S

IÐ
OP

HÚ

Nýkomin í sölu falleg 112 fm. efri sérhæð í tvíbýli. 3 góð svefnherbergi. Björt og falleg stofa. Endurnýjað baðherbergi. Fallegt eldhús
með borðkróki. Íbúð í góðu standi. Allt sér. Sérgarður. Góð eign
á góðum stað. Laus ﬂjótlega. Verð 27,9 miilj. Hlynur Halldórsson
sölumaður verður á staðnum s. 698 2603.

ÁSGARÐUR 153 - 5(<.-$9.

VERÐ: 34.900.000_675Pt
+(5%(5*,_%<**,1*$55
)$67(,*1$0$7
Fallegt raðhús á tveimur hæðum auk
kjallara. Skráð stærð er 105,7 fermetrar
HQKHLOGDUJµOIŴ¸WXUHUQRNNUXVW¨UUL
vegna stækkunar kjallara. ATH. ! Mikil
ORIWK¨²¯NMDOODUD UM¼IDOOHJVYHIQ
KHUEHUJL)DOOHJWHOGK¼VRJVWRID£
D²DOK¨²7Y¸ED²KHUEHUJL*UµLQQ
JDU²XU)DOOHJXUSDOOXURJ¼WLJH\PVOD

:!

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

TIL SÖLU

Baldursgata
101
Barðastaðir 7, 1126,Reykjavík

Opið hús laugard. 24 maí frá kl. 16.00-17.00

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4
STAKFELL.IS

535 1000

)U£E¨UIM¸OVN\OGXHLJQ£YLQV¨OXPVWD²

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir I Berta Bernburg I Grétar Haraldsson

OPIÐ HÚS LAUGARD. 24. MAÍ KL 13:00 - 13:30

DVERGABORGIR 12 - 112 RVK.

S

PIÐ

HÚ

OP

IÐ

HÚ

S

O

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja, 68,1 fermetra
íbúð á 3ju/efstu hæð í nýuppgerðu steinhúsi við Baldursgötu í Þingholtunum. Íbúðin er töluvert endurnýjuð, aðeins
3 íbúðir á stigagangi. Frábært útsýni. Suðursvalir. Húsið var
allt viðgert að utan haustið 2013. Verð: 28.8 millj.

98 fm. 4ra herb. falleg íbúð á 1. hæð með sér inngangi, sér lóð með hellulagðri verönd. Gott útsýni til vesturs. Nýmálað, nýtt harðparket. Laus strax.
Upplýsingar veitir Ómar Guðmundsson í síma 696-3559,
omar@stakfell.is
SKÚLATÚNI 2

105 RVK

stakfell@stakfell.is

OPIÐ HÚS SUN. 25. MAÍ KL. 16:00-16:30

$[HO$[HOVVRQ
/¸JJLOWXUIDVWHLJQDVDOL
D[HO#NDXSVDPQLQJVVWRIDQLV
6¯PL
.DXSVDPQLQJVVWRIDQ
6¯²XP¼ODK5H\NMDY¯N

VIÐ ERUM TRAUSTI

trausti.is • s. 546 5050

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

Smári
Jónsson

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

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

sölustjóri

lögfræðingur löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

sölufulltrúi,
löggiltur leigumiðlari

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Ólafsgeisli 22

Hörgshlíð 18
Falleg efri sérhæð, 138,3 m2 og innbyggðan
bílskúr 25,5 m2, samtals 163,8 m2 á eftirstóttum stað í Hlíðunum. Húsið er teiknað
af Sigvalda Thordarsyni arkitekt.
Stærð 163.8 m². Verð 56.500.000

Kristnibraut 71
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 27. MAÍ KL. 17.30 – 18.00
OP

IÐ

HÚ

S

Glæsileg og vönduð 4-5 herbergja
íbúð með óhindraðri fjallasýn, Esjan,
Skarðsheiðin oﬂ. Stærð. 150.1 m²
Laus við kaupsamning. Verð. 38.500.000

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. Verðtilboð óskast.

Pósthússtræti 13

Skólastræti 5

Sólheimar 23

Mánabraut 1, Kóp.

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

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

Sérlega falleg 3-4ja herbergja íbúð. Glæsileg sameign.
Íbúðin er 107,8 fm., auk 23,4 fm. bílskúrs, samtals 131,2 fm. á
eftirsóttum stað í Reykjavík. Verð. 36.900.000 kr.

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
endurbyggt, nýtt rafmagn, hiti og þakeinangrun.
Stærð. 241,1 m². Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Jöklafold 4 Efri hæð

HRAUNBÆR 78

Meðalbraut 20

Hringbraut 115

Björt og falleg eign á góðum stað í Grafarvogi, MIKIL
LOFTHÆÐ, forstofuherbergi og innangengt í bílskúr.
Stærð 177.4 fm. Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Rúmgóð og björt 5-6 herbergja íbúð á þriðju hæð
Tvennar svalir og tvenn baðherbergi 130,5 fm. þar af herbergi í kjallara 12,9 fm. með aðgengi að snyrtingu.
Stærð 130.5 m². Verð 31.400.000

Falleg 183,7 fm , 4. herbergja sérhæð á fyrstu hæð, með 29,3
fm bílskúr við Meðalbraut 20 í Kópavogi. Róleg og góð staðsetning á mög veðursælum stað, við hliðina á sundlauginni.
Stutt í frístundastarf, verslun og þjónustu. Möguleiki er á að
innrétta 17 fm herbergi í kjallara með aðgang að sturtu og
salerni. Stærð 183.7 m². Verð 44.900.000

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.

Verð kr. 20.900.000

Grænatún 10

Bergás 2 - Borgarﬁrði

Brattakinn 29, Hafnarf.

Skólabraut 8 – GISTIHEIMILI

SÉR ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ, MEÐ SÉR INNGANGI - Skipti á
smærri eign möguleg. Glæsilegt 275 fm, einbýli með sex
svefnherbergjum, frábæru útsýni og tvöföldum bílskúr
(48,6fm) á góðum stað í Kópavogi.
Stærð: 275.5 m². Verð. 59 m

Glæsilegt heilsárshús í nágrenni Grímsár í Borgarﬁrði. Hér
er um að ræða eign sem er um 90fm á 4600fm eignarlóð.
Húsið er fullbúið utan. Stærð 89.8 m². Verð 29.500.000

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

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

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is, s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
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EINBÝLI VIÐ NÁTTÚRUPERLU
Stórikriki 29 og 31 í Mosfellsbæ
Opið hús sunnudaginn 25. maí kl. 17.30 – 18.00
PIÐ

O

S

HÚ

- Stórar jaðarlóðir með suðurgörðum.
- 200 fm hús á einni hæð – 5 herbergja.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

- Afhend fullbúin án gólfefna, þó votrými flísalögð.
Sigurður
Samúelsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Magnús
Einarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

- Afhending í ágúst 2014 – mjög gott verð 59,5 millj.

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

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

KÓPAVOGSBRÚN 1, 200 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. MAÍ FRÁ KL 15:00- 15:30
PIÐ

O

S

HÚ

- Bjartar og vel skipulagðar 139 fm 3-4 herb íbúðir.
- Lúxuseign á frábærum stað, við sjávarsíðuna, sunnanmegin á Kársnesinu.
- Tvær íbúðir eftir, sem báðar snúa í austur.
- Rúmgóðar 20 fm svalir sem snúa í suður. Auðvelt að byggja yfir þær.
- VERÐ 46.9,- millj.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

Sigurður Fannar
Guðmundsson
sölufulltrúi
Sími 897 5930

Þórarinn
Thorarensen
sölustjóri
Sími 770 0309

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali



Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Haraldur
Ómarsson

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

sölufulltrúi
sími 845 8286

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim! – Þú hringir við seljum!
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OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25.maí kl 14:00 - 14:30

FÍFULIND - 201 KÓP

ÁLFABREKKA - 200 KÓP

- 4-5 herbergja íbúð á tveimur hæðum.
- 135 fm íbúð.
- Frábær staðsetning - Suður svalir.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.

- 4. herb. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi.
- 145.5 fm. Gott skipulag.
- Sérgarður með möguleika á sólpalli.
- Eignin er “nýbygging” Nýlegar innréttingar og gólfefni.
Hafðu samband

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

V. 34.9millj.

Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband
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SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

V. 41.9millj.

Sölufulltrúi. Sími 897 5930

G
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SÖLUSÝNING SUNNUDAG 25.MAÍ KL.17:00-17:30
SANDAVAÐ 11 - ÍBÚÐ 308, ÓTTAR Á BJÖLLU

MARTEINSLAUG – 113 RVK

SANDAVAÐ – 110 RVK

-Rúmgóð 4ra herb. 122 fm m/stæði
-Vandaðar innréttingar og gólfefni
-Skjólgóðar suður svalir
-Fallegt útsýni yﬁr Úlfársdalinn

-Stórglæsileg 3ja herb.126 fm endaíbúð
-Aukin lofthæð og vandaðar innréttingar
-Ca. 30 fm norð-vestur svalir, fallegt útsýni
-Lyfta og stæði í bílgeymslu
-Sérinngangur af svölum
V. 41.9.- millj

Hafðu samband

SVEINN EYLAND

V. 34.9.- millj

Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

AUÐARSTRÆTI 17 – 105 RVK

HEIÐARGERÐI 39 – 108 RVK

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

- Virkilega fallegt 205,5 fm. einbýlishús þ.a. 30,4 fm. bílskúr. 4 svefnh. og baðh. á báðum hæðum.
- Eignin hefur fengið mjög gott viðhald, búið að einangra með steinull og klæða húsið að utan.
Þak var endurnýjað fyrir nokkrum árum.
- Sólskáli með heitum potti og sturtuaðstöðu.
Hafðu samband
Samþykktar teikningar af stækkun á bílskúr.

V. 49,9 millj.

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

OP

IÐ

ÞÓRARINN THORARENSEN

V. 57,9 millj.

sölustjóri. Sími 770 0309

BÁSBRYGGJA - 110 RVK
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KIÐÁRBOTNAR – HÚSAFELLI
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OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. MAÍ FRÁ 17.30 – 18.00

STRANDASEL 11 – 109 RVK

- 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu.
- 97.5 fm. Með góðri sérgeymslu.
- Snyrtileg íbúð í góðu standi.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.

- Björt 109,2 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúð á jarðhæð með lokuðum garði.
- Gott skipulag íbúðar.
- Stutt í alla þjónustu.
V.26.9.- millj.

V. 28.9millj.

- Mikið uppgerður, bjartur og nútímalegur sumar
bústaður í vinsæla og veðursæla Húsafelli.
- Bústaðurinn er umlukinn gróðri, niðurinn frá Hvítá
berst inn um glugga, lóðin er prýdd hrauni,
mosa og lyngi.
V. 11,9 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

Hafðu samband

EGGERT MARÍUSON

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

ÞÓRARINN THORARENSEN

sölufulltrúi. Sími 690 1472

Sölufulltrúi. Sími 897 5930

sölustjóri. Sími 770 0309



Sveinn Eyland

Magnús Einarsson
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AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA PIÐ
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SÖLUSÝNING SUNNUDAG
25.MAÍ KL.16:00-16:30

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb.
h b Íbúðir
Íbúð á glæsilegum
l
l
m
útsýnisstað.
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: MAÍ – DES 2014.

Sími 512 4900
landmark.is

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

SKIPALÓN 5 - 220 Hafnarfirði
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* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

OPIÐ HÚS

Rúmgóðar suðvestursvalir

FRUM - www.frum.is

í dag laugardag kl. 14 – 15
Sölumenn verða á staðnum

FRÁBÆR STAÐSETNING – verslun og þjónusta í göngufæri

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nýjar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
Glæsileg hönnun frá ASK Arkitektum.
Stærðir frá 69,5 fm til 153,8 fm.
16 íbúðir með sér stæði í bílgeymslu.
Lyfta í sameign.
Mynd-dyrasími.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Innréttingar og hurðir frá Parka ehf.
Eldhústæki eru frá Gorenje.
Sérgeymsla í kjallara fylgir öllum íbúðum.
Húsið er klætt með álklæðningu að utan.
Afhending í júli - ágúst 2014.
Verð frá 23,0 – 46,0 millj.

Söluaðilar:

Traustur verktaki
– FM-hús ehf.

Sími 520 7500

Sími 520 2600

www.hraunhamar.is

www.as.is

Sími 699 5008

Sími 512 4900
landmark.is

Landmark leiðir þ
þig
g heim!

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

Hannes Steindórsson

Þórunn Gísladóttir

Sölustjóri
Sími 699 5008

Löggiltur fasteignasali
Sími 699 5008

Þórarinn Thorarensen

Íris Hall

Sölustjóri
Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali
Sími 770 0309

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Sölumaður
897 1401

3
herb
rb.

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

Héðinn
Sölumaður
848 4806

71,1
m2.

OPIÐ
HÚS

Hildur
Sölumaður
663 4539

Par
Parh
a ú
úss

Ingimar
Fasteignasali
519 5501

519 5500

Margrét
Sölumaður
691 3555

266,4
m2.

Stefán
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

4
herb
herb.

Úlfar
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Skrifstofustjóri
519 5500

110,9
11
m2.

Opið hús mánudaginn 26. maí kl 17:30 - 18:00

Opið hús sunnudaginn 25.maí kl 15:30 - 16:00

Opið hús mánudaginn 26.maí kl. 18:00-18:30

Holtsgata 33 - 260 Reykjanesbær

Egilsgata 30 - 101 Reykavík

Burknavellir 17c - 221 Hafnarfjörður

Falleg 71,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð.
Einkabílastæði í bakgarði.
Tvíbýlishús.
Eftisvótt staðsetning.
Útgengt í garð frá stofu.

Vandað 266,4 parhús að meðtöldum 40,9 fm bílskúr.
Húsið er á 3 hæðum.
séríbúð í kjallara.
Skjólsæll garður í rækt.
Húsinu hefur verið vel við haldið.

Falleg 110,9 fm, 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð.
Íbúðin snýr í suður með fallegu útsýni yﬁr hraunið og
svölum í suður.
Verð 29,9 millj.

Verð: 69.900.000

Verð: 29.900.000

Verð: 25.900.000
OPIÐ
HÚS

5
herb.

Úlfar
Fasteignasali
897 9030

133,5
m2.2

OPIÐ
HÚS

3
herb
h
e

Úlfar
Fasteignasali
897 9030

132,1
m2.

OPIÐ
HÚS

4
herb.

135,8
m2.

Opið hús mánudaginn 26.maí kl. 19:00-19:30

Opið hús þriðjudaginn 27. maí kl. 18:00-18:30

Opið hús þriðjudaginn 27. maí kl. 19:00-19:30

Breiðvangur 18 - 220 Hafnarfjörður

Funalind 15 - 201 Kópavogur

Fellahvarf - 203 Kópavogur

Góð 133,5 fm 5 hebergja endaíbúð á fyrstu hæð í fjölbýli á
barnvænum stað.
Íbúðin er skráð 116 fm henni fylgir 17,5 fm
herbergi í kjallara.
Þvottahús innaf íbúð.

Vönduð 132,1 fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð,
með bílskúr í litlu fjölbýli.
Þrefalt gler í gluggum.
Stutt á alla þjónustu.

Frábært útsýni úr bjartri íbúð
Stutt í útivist og skóla
Stærð 135,8 fm
3 svefnherbergi

Verð: 29.800.000

Verð: 34.500.000

Hildur
Sölumaður
663 4539

3
herb.

4
herb.

Hildur
Sölumaður
663 4539

94,5
m2.

Hildur
Sölumaður
663 4539

Stefán
Sölumaður
781 5151

Verð: 29.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb.

94,5
m2.

Opið hús sunnudaginn 25. maí kl. 16-17.00

Stekkjarbyggð 650 - Fnjóskárdalur

Berjabraut 12 - 270 Kjós

Kiðjaberg 810 – lóð 119

Sumarhús – einstaklega fallegt og vel staðsett sumarhús
með miklu útsýni
Fullbúið
Allt innbú getur fylgt
Svefnaðstaða fyrir 8-12 manns

Sumarhús – fallega innréttað með stórkostlegu útsýni.
Fullbúið
Allt innbú getur fylgt.

Sumarhús á eignarlóð með stórum pöllum og heitum
potti, 3 svefnherbergi og stórt svefnloft.
Fjöldi herbergja 4
Avefnpláss fyrir 9-12 manns

Verð: 28.500.000

Verð: 26.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882

Þóra
Fasteignasali
777 2882

24
247
2
4
m2.2

Verð: 29.900.000
Einbýlis
Ein
Einb
ýl ýl
hús

Þóra
Fasteignasali
777 2882

170,0
m2.

Undraland 6 - 108 Reykjavík

Álmakór 7-9 – 203 Kóp

Skeljatangi 8 - 270 Mosfellsbær

Fallegt 247 fm einbýli að Undralandi 6.
Stór fallegur garður
Bíður upp á marga möguleika
Góð staðsetning.

Vel skipulögð 152 fm parhús að Álmakór 7-9
Afhendist tilbúið undir tréverk
Vel staðsett, stutt í þjónustu.
Bílskúr 27,3 fm

Einbýlishús á einni hæð, 170,0 fermetra timbur hús.
Þrjú svefnherbergi, rúmgóðar stofur,
góð suðurverönd og bílskúr.

Tilboð óskast.

Héðinn
Sölumaður
848 4806

Héðinn
Sölumaður
848 4806

Verð: 47.900.000

Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447

UDQJXUVU¯NVDODVXPDUK¼VD
9DQWDUHLJQLU£VNU£0LNLOVDOD
)U¯V¸OXVNR²XQǩ)DJOHJOMµVP\QGDWDND
(IWLUI\OJQLǩUDQJXU
+DI²XVDPEDQGQ¼QD-µQ5DIQ9DOGLPDUVVRQ
/¸JJIDVWHLJQDVDOL
6H²DMRQUDIQ@YDOKROOLV

Opið virka daga frá kl. 9-17
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

SUMARHÚS Á SUÐURLANDI
Flúðir - Heitur pottur, stór verönd

Fallegt 84,8 fm sumarhús rétt við Álftavatn

Notalegt 60fm sumarhús v. Kjóabraut. Heitt og kalt vatn ásamt
rafmagni tengt húsi. Stutt er á golfvöllinn og alla þá þjónustu sem í
boði er á Flúðum. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi m. sturtu
með nuddi og gufu. Stofa og eldhús í opnu rými, útgengt á verönd.
Til viðbótar við uppgefna fermetra bætist 6 fm skúr á lóð sem verður
tengdur við rafmagn.

Höfum tekið í sölu fallegt
g 84,8 fm sumarhús við Selmýrarveg
ý
g rétt við
Álftavatn í Grímsnes og Grafningshreppi. Húsið sem er með þremur
svefnherbergjum er mikið endurnýjað. Byggt var við það 2007 og á
sama tíma var það endurnýjað að innan og utan. Endurnýjað eldhús
og baðherbergi, 100 fm verönd með heitum potti. Svefnloft að hluta.
Hitaveita,eignarland og fallegt umhverfi. Húsið selst með öllum
sem í því er.

V. 18,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Verð 27,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Eignarland - Gott verð

Snorrastaðir - Laugarvatn

47 fm hús á 1 hektara eignarlandi við Hæðarenda í Grímsnesi.
Tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými með
gegnheillri furu á gólfi. Kalt vatn og rafmagn tengt við hús. Heitt
vatn er komið á svæðið.

45 fm sumarhús í Giljareitum í landi Snorrastaða við Laugarvatn. Húsið er á 5000 fm eignarlandi og er með heitu og köldu
vatni ásamt rafmagni. Stofa og eldhús í opnu rými. Eldhús með
uppþvottavél á borði sem fylgir og einnig ísskáp og eldavél. Eitt
svefnherbergi.

V. 8,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nesjar - Útsýni yﬁr Þingvallavatn
Fallegt
g sumarhús á 2800 fm eignarlóð
g
í landi Nesja
j á Þingvöllum.
g
Úrvals útsýni yfir Hestvíkina, Þingvallavatn og fagra fjallasýn í
austri. Eldhús með hvítri innréttingu. Svefnherbergi með kojum
og svefnloft sem getur rúmað 2-3 dýnur. Undir bústað (kjallari) er
12 fm geymsla sem er til viðbótar við uppgefna fermetratölu og er
heildarstærð því um 48 fm.
V. 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Öndverðarnes v. Þrastarskóg
Opið hús laugardaginn 30. apríl á milli kl. 13-16. Sjá kort á valholl.is

V. 10,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús í landi Villingavatns við
Þingvallarvatn
Í einkasölu 48,1 fm sumarhús í landi Villingarvatns við Þingvallarvat.
Húsið er byggt 1974, skiptist í stofur, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu. Vatn kemur úr borholu sem sumarhúsaeigendur
á svæðinu eiga, rafmagn er í húsinu. Um er að ræða 2.257 fm
eignarland á þessum frábæra stað rétt við Þingvallavatn, stæði fyrir
bát í bátahöfn fylgir húsinu. Möguleiki á skiptum á 4ra herb. íbúð á
Reykjavíkursvæðinu.
Verð 14,9 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á
heidar@valholl.is

Heiðarbyggð - Rétt suður af Flúðum.
Glæsilegt útsýni.

Endurbyggður 63 fm bústaður á tæplega 4000 fm eignarlandi
umvafinn fallegu kjarri. Heitt og kalt vatn.

Fallegur 58 fm sumar / heilsársbústaður á góðum útsýnisstað. 2
góð svefnherbergi, svefnloft, hitaveita, heitur pottur á góðri afgirtri
verönd. Skuldlaus.

Tvö svefnherbergi
g ásamt svefnlofti, baðherbergi
g með sturtu. Eldhús
m. fallegri innréttingu og stór og opin stofa. Útgengt frá stofu á yfir
100 fm pall umhverfis bústað. 9 fm útigeymsla

Verð 13,9 millj. Uppl. veitir Jón Rafn 695-5520

V. 14,9millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Löngudælaholt - Gott verð

Kirkjubæjarklaustur - Einstakt útsýni

Sumarhús í landi Löngudalaholts í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Eignin er á 5000 fm leigulandi í eigu hreppsins, öruggur leigusamningur. Bústaðurinn er tengdur við heitt vatn en hefur verið
kynntur með rafmagnsofnum sem mætti breyta. Heitur pottur á lóð.
Tvö svefnherbergii ásamt stofu og eldhúsi. Ljósleiðari er komin á
svæðið og að lóðarmörkum bústaðarins.

Nýlegur nær fullbúinn 61 fm sumarbústaður á frábærum stað rétt
við Hótel Laka, örskammt frá Kirkjubæjarklaustri.
j
j
35 fm svefnloft
að auki. Gott skipulag, frábært útsýni: Vatnajökull, Öræfajökull,
Mýrdalsjökull, Sandarnir, Lómagnúpur og fl.

V. 9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Gott verð 11,0 millj. Upplýsingar veitir Ingólfur Giss. Lg.fs.
S:896-5222

SUMARHÚS Á VESTURLANDI
Sumarhús - Húsafell

Svarfhólsland í Hvalﬁrði

36,2 fm sumarhús vel staðsett umlukið kjarrgróðri, 2 svefnherbergi
ásamt svefnlofti. Stofa og eldhús m. parket. Heitt og kalt vatn
ásamt rafmagni til staðar.

74 fm hús umvafið gróðri og með fallegu útsýni. Eignin er innst í
botnlanga fjarri allri umferð. Heitt og kalt vatn. Tvö svefnherbergi
ásamt svefnlofti. Baðherbergi m. sturtuklefa. Stofa m. fallegri
kamínu, einnig er þar sófi, sjónvarp og borðstofuborð er fylgir
eigninni. Eldhús er m. vandaðri innréttingu.

V. 9,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Vatnsendahlíð - Skorradalur

Stóruskógar - Þrjú svefnherbergi.

Glæsilegt
g 77 fm útsýnishús
ý
m. stórum ppalli ásamt heitum ppotti.
Óviðjafnanlegt útsýni yfir vatnið og til fjalla. Fjögur svefnherbergi.
Baðherbergi m. sturtu. Stofa, borðstofa og eldhús með fallegu
plastparketi, útsýni frá stofu mjög gott. Heitur pottur á palli.

Gott 54 fm sumarhús í landi Stóruskóga í nálægð v. Munaðarnes.
Stutt er í sundlaugar á Varmalandi og í Borgarnesi. Golfvöllur er
að Hamri (18 holu) sem er í grennd við Borgarnes. Baðherbergi m.
sturtu. Stofa og eldhús með plastparket á gólfum, opið rými þaðan
sem er útgengt á pall sem er umhverfis húsið en þar er m.a. heitur
pottur. Heitt og kalt vatn.

V. 19,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

V. 14,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hálsasveit í Borgarﬁrði - Eignarland

Eyrarskógur - eignarland

60 fm sumarhús 7187 fm eignarlandi í grennd v. Signýjarstaði.
Eignin er á steyptri plötu með hitalögn í gólfi. Tvö svefnherbergi.
Baðherbergi m. flísalögðu gólfi og veggi, þar er sturta, handklæðaofn, upphengt klósett og skápainnrétting undir vaski. Stofa
og eldhús með hvítri innréttingu í opnu rými, útgengt á pall sem er
umhverfis allt húsið.

Fallegt 50 fm sumarhús á 6,300 fm eignarlandi á útsýnisstað í
Eyrarskógi. Húsið er í mjög góðu standi að utan sem innan. Tvö
baðherb. Gott svefnloft. Parket. Vönduð kamína í stofu. Góð verönd
með heitum potti. Aflokað sumarhúsasvæði með hliði. Stutt í golf
og alla þjónustu.

V. 15,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Verð 15.3. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Opið hús 24 og 25 maí frá kl: 13 -16
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Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

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

HÚ

O

Funalind 11
Opið hús á sunnudag á milli 15:00 og 16:00

Bæjarhraun – Hafnarfjörður – Atvinnuhúsnæði
Til leigu
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U er aðð ræða
Um
ð 207,3
207 3 fm
f einbýlishús,
i býli hú kjallari
kj ll i hæð
h ð og ris
i ásamt
á
t 54,0
54 0
fm tvöföldum bílskúr.
Húsið er byggt árið 1958 úr brunasteypu. Nýlega var húsið einangrað að utan og klætt með bárujárni. Búið er að endurnýja hluta
glugga og glers. Nýlegt þakjárn. Verð 25,9 millj.
SKOÐA SKIPTI Á EIGN Á SELFOSSI.
Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi ehf.
Pósthólf 140 | 802 Selfoss
sími 480 2900
fax 482 2801
steindor@log.is
http://www.log.is

Glæsilega íbúð á efstu hæð í fallegu fjölbýli á eftirsóttum stað
í Kópavogi. Fallegar innréttingar og parket á gólfum, hátt til
lofts og fallegt útsýni. Sér bílskúr. Stærð 141,5fm. V. 37,9m.

265 fm. . atvinnuhúsnæði á besta stað í Hafnarﬁrði. Innkeyrsludyr.
Ágæt lofthæð. Tilvalið fyrir heildsölu, lager léttan iðnað oﬂ.
Laust strax. Upplýsingar gefur Helgi sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Uppl. veitir Gylﬁ Þórisson í síma 822-0700
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896 8767

Sóltún 20, 105 Reykjavík - www.egfasteignamidlun.is

OPIÐ HÚS

 TPSSQ

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Marargrund 10

Ás - Hofsós - Skagaﬁrði. Sumarhús/ Einbýli.

Sunnudag milli kl. 17:00 og 18:00

Glæsilegt og fjöldskylduvænt []xS`M[LPUIûSPZOZmZHT[Z[}Y\TIxSZRYmN}ó\TZ[Hóx.HYóHI¤
ÐOZPU\LY\THMPTTZ]LMUOLYILYNPZHTSPNNQHUKPN}óHYZ[VM\YVNZ[}Y[LSKOZ.HYó\YPUULYxOLPSKZPUUP
LPUZ[HRSLNHMHSSLN\YVNOYLPUWHYHKxZM`YPYI¤óPIYUVNM\SSVYóUHîHYLY\[]¤YZ[}YHYNYHZMSH[PYMHSSLN\Y[YQmNY}ó\Y
VNôYQmY]LYHUKPYTLóOLP[\TWV[[PH\RSLPR[¤RQHM`YPYIYUPU:[\[[xZR}SHSLPRZR}SHVNHóYHôQ}U\Z[\
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali - s. 896-8767 - einar@egfasteignamiðlun.is

Básar 11 - Borgarbyggð - Tilboð óskast

3 1 1
Borgarnes

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt uppgert sumarhús/einbýli á besta stað á Hofsós. Eignin er ca. 100 fm. á tveimum
hæðum. Sjón er sögu ríkari. Verðtilboð.

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Land í Flóa við Selfoss

Ekið er fram hjá Hreðavatnsskála
í Borgarfirði og beygt inn fyrsta
afleggjara til hægri. Sumarhúsabyggð sést á hægri hönd.

OPIÐ HÚS
Laugardag 24. maí 14:00 - 16:00

Allar nánari upplýsingar veitir

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi
sími: 893-1485
heimir@miklaborg.is

Nýkomið í sölu landið Brim/Ragnheiðarstaðir í Flóa. 106
hektarar ræktað land afgirt, nokkur beitahólf. Tilvalið fyrir
hestamenn. 19 km. frá Selfoss. 67 km. frá Reykjavík. Malbikað alla leið. Verð 31,5 millj.

47,4 fm sumarhús í landi Svartagils með glæsilegu útsýni.
Lóðin er 2.500 fm eignarlóð.
Hitaveita, ofnakerfi, stór sólpallur og heitur pottur.

Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233

Óskað er eftir tilboði í húsið og skal því skilað inn á skrifstofu Mikluborgar Lágmúla 4
fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 4. júní. Tilboðum verður svarað þann 5. júní.
Seljandi áskilur sér rétt til að taka hæsta tilboði eða hafna öllum.

Nýbýli – Sumarhús - Land við Selfoss

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

TILBOÐ

Um er að ræða lítið heilsárs sumarhús 23 fm. auk 30 hektara
lands. Nýbýlið er úr landi jarðarinnar Gaﬂ í Flóa. Landð er
bæði ofan vegar og neðan vegar og er afgirt. Nýlegt 5.
Hektara tún. Tilvalin eign fyrir t.d. hestafólk oﬂ.
Verð 18 millj.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

