
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þjónustufulltrúi Kröfuvakt

Motus leitar að öflugum einstaklingi í starf þjónustufulltrúa 
í Kröfuvakt á Fyrirtækjasviði.

Starfið felst m.a. í gagnaöflun, skráningarvinnslu og samskiptum við 

greiðendur og kröfueigendur í tengslum við innheimtu eldri viðskiptakrafna. 

Við leitum að talnaglöggum og duglegum starfsmanni með góða 

samskiptahæfileika og góða almenna tölvukunnáttu. Reynsla af skrifstofu-  

og/eða bankastörfum er kostur.

Um 100% starfshlutfall er að ræða á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 

starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
 

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 

upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri Motus, í síma 440 
7122 og sibba@motus.is. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, www.motus.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2014. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
• Almenn kennsla í yngri deild
• Almenn kennsla í miðdeild
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
• Kennsla á yngsta stigi
• Kennsla á miðstigi
• Kennsla í sviðslistum (leiklist og dans)
• Sérkennsla
• Íslenskukennsl (nem. með annað móðurmál en íslensku)
• Þroskaþjálfi

Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
• Heimilisfræðikennsla
• Sérkennsla

Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
• Sérkennsla f. nemendur með þroskaröskun
• Pólskukennsla í móttökudeild (50%), 
góð íslenskukunnátta æskuleg

Víðistaðaskóli  (595 5800 hronn@vidistadaskóli.is)
• Sérkennsla
• Enskukennsla og náttúrufræði (afleysing)
• Danskennsla
• Tónmenntakennsla

Öldutúnsskóli (555 1546 valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
• Umsjónarkennsla á miðstigi

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla. 
Sjá nánar á  heimasíðum skólanna.
Umsóknarfrestur er framlengdur til 20. júní  2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjóri

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Helstu verkefni og ábyrgð: 
  •  Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna,  
      í samráði  við forstöðumann.
  •  Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með  
      framkvæmd þjónustunnar. 
  •  Gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
  •  Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
  •  Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu. 
  •  Hvatning og stuðningur við þjónustunotendur til  
      sjálfshjálpar og félagslegrar virkni. 
  •  Samvinna við starfsfólk, aðstandendur og aðra 
      þjónustuaðila íbúa.

Hæfnikröfur
  •  Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á     
      sviði heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
  •  Þekking og reynsla af starfi með einstaklingum    
      með þroskahömlun og einhverfu æskileg. 
  •  Reynsla af stjórnun æskileg.
  •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnu   
      brögðum.
  •  Hæfni í mannlegum samskiptum. 
  •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur   
      Reykjavíkurborgar.

Deildarstjóri á áfangastað – Vesturbær
 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður óskar eftir að ráða deildarstjóra á áfangastað fyrir ungt fatlað fólk 
á leið í sjálfstæða búsetu. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli 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.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1700 eða með því að senda  
fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu  
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
 
Umsóknarfrestur er til 28. júní n.k.

Markmið starfseminnar er að leggja mat á stuðningsþörf, efla færni, auka sjálfstæði, stuðla að jákvæðri  
sjálfsmynd og auka lífsgæði.

JÁVERK er 22 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. Starfsmenn 

eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust. JÁVERK 

leggur mikla áherslu á umhverfis-, öryggis- og gæðamál. 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og 

starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er frábær og 

starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margs konar skemmtunum 

og ferðalögum. JÁVERK er með skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.

Óskum eftir að ráða reynda mótasmiði til uppsteypu- 

verkefna á höfuðborgarsvæðinu. Til greina kæmi líka 

að ráða undirverktaka/mótaflokka í einstök verkefni.

Allar upplýsingar gefur Gylfi í síma 860-1707.

JÁVERK leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 

metnaðarfulla einstaklinga sem sýna frumkvæði og 

sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran 

starfsanda og gott vinnuumhverfi í metnaðarfullu og 

heilbrigðu fyrirtæki. Umsóknir sendist á póstfangið 

gylfi@javerk.is fyrir 23. júní nk.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

MÓTASMIÐIR

Gagnheiði 28
800 Selfoss
Sími +354 480 1700
www.javerk.is



UPPBYGGING Í AUGSÝN

Landspítali er fjölmennasti vinnustaður lands-
ins með um 4.800 starfsmenn. Spítalinn hefur 
víðtæku hlutverki að gegna sem aðalsjúkrahús 
landsins, háskólasjúkrahús og miðstöð menntunar 
og rannsókna í heilbrigðisvísindum. Nýtt skipurit 
spítalans tekur gildi 1. september 2014 en sam-
kvæmt því verður starfseminni skipt í sjö klínísk 
svið. Landspítali leggur áherslu á öryggi, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góða vinnustaða-
menningu og endurnýjun húsnæðis.

Landspítali auglýsir eftir framkvæmdastjórum 
til að leiða uppbyggingu næstu ára

ALLAR STÖÐUR
FRAMKVÆMDASTJÓRA
KLÍNÍSKRA SVIÐA
ERU LAUSAR TIL UMSÓKNAR 

Framkvæmdastjórar heyra beint undir forstjóra og mynda fram-
kvæmdastjórn spítalans, ásamt stjórnendum stoðsviða, aðstoðar-
forstjóra og forstjóra. Framkvæmdastjórnin vinnur sem teymi að 
stefnumótun og ber sameiginlega ábyrgð á spítalanum í heild.

Leitað er að kraftmiklum og reyndum stjórnendum sem hafa 
brennandi áhuga á að vinna með forstjóra að því að byggja upp 
sterka liðsheild og framfylgja stefnu, markmiðasetningu og 
framtíðarsýn spítalans. Stefnt er að því að mynda samhentan 
hóp með fjölbreytta reynslu og bakgrunn.

Starfssvið framkvæmdastjóra

• Fagleg forysta um þjónustu við sjúklinga.
• Forysta um uppbyggingu öryggismenningar og umbótastarfs.
• Stefnumótun, markmiðasetning og áætlanagerð.
• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt ábyrgð 

á starfsmannamálum.
• Ábyrgð á fjármálum, fjárhagsáætlun og rekstri. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Brennandi áhugi á uppbyggingu Landspítala og innleiðingu 
stefnu spítalans.  

í heilbrigðisþjónustu.
• Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- 

• Mikil hæfni í tjáningu í ræðu og riti, á íslensku og ensku.
• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun.
• Háskólapróf á heilbrigðissviði er skilyrði, 

viðbótarmenntun æskileg.
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla.



Meðferðarsvið 1. Á þessu sviði sameinast bráðamóttakan 

Meginverkefnin eru samskipti við aðra þætti heilbrigðis-

Meðferðarsvið 2. -

þjónustuferla, einkum í krabbameinslækningum.

Meðferðarsvið 3. Kjarnagreinar skurðlækninga, auk 

aðgerðasvið um nýtingu skurðstofa.

Meðferðarsvið 4. Barnalækningar, barna- og unglinga-
geðlækningar, kvenlækningar og heilbrigðis- og upplýsinga-

í fullorðinsþjónustu og uppbygging upplýsingatækni eru 
sérstök áhersluverkefni.

Meðferðarsvið 5. Geðheilbrigðisþjónusta og samvinna 
við aðra þætti heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Samfélags-
geðþjónusta og uppbygging sérhæfðrar þjónustu eru megin-
áskoranir þessa sviðs.

Aðgerðasvið. -
deilda, speglunardeilda og blóðbanka eru meginverkefni 
þessa klíníska stoðsviðs. Áherslan er á árangursríkt sam-
starf við mismunandi sérgreinar, þar sem rekstrar- og 
þjónustumarkmið eru lögð til grundvallar.

Rannsóknarsvið. Kjarnaverkefni þessa klíníska stoðsviðs
eru röntgendeild, meinafræði og rekstur rannsóknarstofa 

-
starf við klíníska þjónustu og skilvirk notkun nýrrar tækni.

Gert er ráð fyrir að nýir framkvæmdastjórar taki til starfa 

að fyrstu viðtöl vegna ofangreindra starfa verði haldin á 
-

valnefnda sem aðstoða við mat á umsóknum.

eina stöðu, í samræmi við reynslu og bakgrunn.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014.
Umsækjendur eru beðnir að skila ítarlegri ferilskrá og 

-
stuðningi fyrir hæfni til að gegna tiltekinni stöðu, á heima-
síðu Capacent, www.capacent.is. Umsækjendur sem vilja 

-

MEÐFERÐARSVIÐ 1

Bráðamóttaka

Flæðisdeild
Lyfjaþjónusta
Sjúkrahótel
Öldrunardeildir

20

560

7,1

33

590

7,7

22

410

4,2

19

440

5,2

19

440

3,6

12

420

6,6

8

350

4,6

FORSTJÓRI

MEÐFERÐARSVIÐ 2

Blóðlækningar
Gigtarlækningar
Heimahlynning
Hjartalækningar
Húðlækningar
Innkirtlalækningar
Krabbameinslækn.
Líknardeild
Lungnalækningar
Meltingarlækningar
Nýrnalækningar
Ofnæmislækningar
Smitlækningar
Taugalækningar

MEÐFERÐARSVIÐ 3

Alm. skurðlækn.
Augnlækningar
Brjóstholsskurðl.
Bæklunarskurðl.
Heila/taugaskurðl.
Háls/nef/eyrnal.
Lýtalækningar
Ritunarmiðstöð
Næringarstofa
Þvagfæraskurðl.
Æðaskurðlækn.

MEÐFERÐARSVIÐ 4

Barnalækningar
Barnaskurðlækn.
BUGL
Fæðingarþjónusta
Heilbrigðis- og
upplýsingatækni
Kvenlækningar
Vökudeild

MEÐFERÐARSVIÐ 5

Bráðageðþjónusta
Félagsráðgjafar
Fíknigeðdeild

Geðgjörgæsla
Móttökugeðdeildir
Prestar
Réttargeðdeild
Samfélagsgeðteymi
Sálfræðiþjónusta
Öryggisgeðdeild

AÐGERÐASVIÐ

Blóðbankinn
Dauðhreinsun
Gjörgæslur
Skurðstofur
Speglanir

RANNSÓKNARSVIÐ

Blóðmeinafræði
Erfða- og sameinda-
læknisfræði
Klínísk lífefnafræði
Meinafræði
Ónæmisfræði
Röntgendeild
Sýklafræði
Veirufræði

Stjórnendur

Stöðugildi

Velta 2013 (mia)

Þar sem orðið „lækningar“ er samkvæmt málvenju í heiti starfseininga er 

átt við þjónustu lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta. 

Heitið felur því í sér starfsemi tengdra legu-, dag-, og göngudeilda.

Nýtt skipurit klínískra sviða
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Helstu verkefni eru:

• Akstur strætisvagns.  
• Akstur ferlibíls. 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 22. júní 2014

Sumarstörf hjá Strætisvögnum Akureyrar

Strætisvagnar Akureyrar og ferliþjónusta 
óska eftir bifreiðastjórum til sumarafleysinga 

@

Starfsmaður í viðhaldsdeild

BM Vallá ehf. óskar eftir að ráða starfsmann  
í viðhaldsdeild fyrirtækisins í Reykjavík. 
Vinnan felst í viðhaldi og viðgerðum á stórum 
bílum, tækjum og verksmiðjum fyrirtækisins. 

Vinsamlega sendið umsóknir á  
netfangið gylfi@bmvalla.is 

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Sveitarstjóri Húnaþings vestra

Nánari upplýsingar um starfið veita Gauja Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir sem 
trúnaðarmál. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Húnaþing vestra er víðfemt landbúnaðarhérað 
í alfaraleið, miðja vegu milli Akureyrar 
og Reykjavíkur. Hvammstangi er stærsti 
þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 
íbúa en íbúar sveitarfélagsins alls eru tæplega 
1.200. Sveitarfélagið stendur vel fjárhagslega 
og eru spennandi framkvæmdir á döfinni á 
kjörtímabilinu.

Í Húnaþingi vestra er fjölskylduvænt samfélag 
með hátt þjónustustig og metnaðarfullt leik-  
og grunnskólastarf. Möguleikar til útivistar, 
íþróttaiðkunar, afþreyingar og félagsstarfa eru 
fjölmargir í sveitarfélaginu.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má     
finna á www.hunathing.is

Starfssvið Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

14. júní 2014  LAUGARDAGUR4
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Menntunar- og hæfniskröfur
    •  Grunnskólakennararéttindi og reynsla  
        af kennslu í grunnskóla
    •  Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum  
        í grunnskóla æskileg
    •  Lipurð í mannlegum samskiptum
    •  Metnaður í starfi og áhugi á skólaþróun
 

 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
    •  Staðgengill skólastjóra
    •  Umsjón og skipulagning á innra starfi 
        skólans í samráði við skólastjóra
    •  Umsjón með starfsmannamálum í samráði     
        við skólastjóra
    •  Samskipti við nemendur og foreldra

Aðstoðarskólastjóri
Laus er staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla Grundarfjarðar frá og með 1. ágúst 2014
Í Grunnskóla Grundarfjarðar eru nú tæplega 100 nemendur og 22 starfsmenn. Nánari upplýsingar um skólastarfið má finna  
á heimasíðu skólans, www.grundo.is. 

Laun eru skv. kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.  
Umsóknir berist til Önnu Bergsdóttur, skólastjóra, í netfangið anna@gfb.is. Anna veitir allar nánari upplýsingar 
um starfið, í símum 430 8555 og 863 1670 eða í ofangreindu netfangi. Umsóknarfrestur er til 23. júní 2014.

Staða kennara á fata- og textílkjörsviði listnámsbrautar FB, 
veturinn 2014-15 er laus vegna forfalla. Um er að ræða 50%-75% 
starf og verður ráðið í stöðuna til eins árs. 
Verið er að leita að samviskusömum og hæfum kennara sem 
býr yfir góðri samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Góð 
fagmenntun og kennsluréttindi eru skilyrði. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku eyðublaði en upplýsingar um 
menntun, starfsferil og meðmælendur þurfa að fylgja umsókn sem 
og afrit af vottorðum um nám. Umsækjendur þurfa að vera með 
hreint sakarvottorð. 
Ráðning er frá 1. ágúst 2014 og eru starfskjör samkvæmt  
kjarasamningi KÍ. 
Almennar upplýsingar um skólann má finna á heimasíðunni, 
www.fb.is. Nánari upplýsingar gefur Magnús Ingvason aðstoðar-
skólameistari í síma 862 7610. 
Umsóknir sendist skólameistara á netfangið ghg@fb.is fyrir 
30. júní 2014. Öllum umsóknum verður svarað. 

Skólameistari
FB, Austurbergi 5 – 111 Reykjavík, 

sími 570 5600 – www.fb.is

 Kennari á fata- og 
 textílkjörsviði FB 

 

A Bluestar Company
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Komum af stað!

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson, rekstrarstjóri    
þjónustustöðva í síma 440 1021 eða í tölvupósti omar@n1.is.  
Áhugasamir     sæki um starfið með því að senda ferilskrá     ásamt  
nánari upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 24. júní nk.

N1 leitar að kraftmiklum og drífandi stjórnanda til að stýra þjónustustöð félagsins á Egilsstöðum.  
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis og metnaðar í starfi.

 Helstu verkefni:
• Daglegur rekstur þjónustustöðvarinnar
• Verkstjórn 
• Starfsmannamál
• Innkaup og samskipti við birgja
• Birgðastýring og kostnaðareftirlit
• Önnur verkefni á stöðinni

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verslunarstjórnunar 

 eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla á sviði verslunar og þjónustu
• Rekstrarþekking
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og árangursdrifni
• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf
• Leiðtogahæfileikar

Eru einhverjir  
stöðvarstjórar  
þarna úti?

LNS Saga er ungt og framsækið íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska 
verktakafyrirtækisins Leonhard Nilsen & Sønner AS. Helstu verkefni LNS Saga eru í Noregi og 
snúa m.a. að jarðgangnagerð, eftirvinnu gangnagerðar, gerð hafnarmannvirkja auk vinnu við 
virkjanir og vegagerð. 

Starfsmenn LNS Saga eru um 150 talsins. Þeir eru með fjölbreyttan bakgrunn og menntun og 
staðsettir í verkefnum víðsvegar um Noreg og á skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi. 

STARFSMAÐUR Í BÓKHALD
Um er að ræða fjölbreytt starf í bókhaldi og fjármálum 
á skrifstofu fyrirtækisins í Hlíðarsmára. 
Starfið heyrir undir fjármálstjóra félagsins og helstu 
verkefni eru færsla bókhalds og afstemmingar, 
launavinnsla og önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og af nákvæmni 
• Háskólanám á sviði viðskiptafræði
• Framúrskarandi excel kunnátta 
• Almenn góð tölvukunnátta 
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum
• Góð enskukunnátta og norsku-, dönsku-, 

eða sænskukunnátta æskileg 

LNS SAGA LEITAR AÐ NÝJUM OG KRÖFTUGUM STARFSMÖNNUM
TIL AÐ SLÁST Í HÓPINN OG TAKA ÞÁTT Í ÁFRAMHALDANDI 
VERKEFNUM OG UPPBYGGINGU FYRIRTÆKISINS Á ÍSLANDI.

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Guðmundsdóttir 
á sigridur.gudmundsdottir@lns.is eða í síma 511 7040. 
Tekið er á móti umsóknum ásamt ferilskrá á umsokn@lns.is til og með 21. júní.

VILTU SLÁST Í HÓPINN?

ININGAR – T
Vegna aukinna verkefna þá leitum við að verk- ð vea verkefna 
og tæknifræðingum til starfa. Um er að ræða æðatil sta
störf sem tengjast nýjum verkefnum í Noregi. gi. ýjum v
Störfin eru fjölbreytt og krefjandi og reyna á og krefj
flesta þætti sem koma upp í tengslum við stór upp í te
verkefni s.s. samninga- og tilboðsgerð, gerð og tilboð
verkáætlana og verkefnastjórnun á staðnum.   efnastjórnun á

Menntunar og hæfniskskröfur:
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og af nákvæmnistætt og af nákvæm
• Háskólanám á sviði verkfræði eða tæknifræði fræði eða tæknifræði 
• Hæfni í mannlegum samskiptum ptum
• Góð enskukunnátta og norsku-, dönsku-, 

eða sænskukunnátta æskileg 

Orkuveita Húsavíkur leitar eftir  
tæknifræðingi eða verkfræðingi til starfa

Hlutverk Orkuveitu Húsavíkur ohf. (OH) er að veita íbúum og  
fyrirtækjum í Þingeyjarsýslum aðgang að heitu og köldu vatni,  
auk fráveitu.

Um er að ræða framtíðarstarf á sviði hönnunar nýrra veitna, 
rannsókna, þróunar og fjárfestinga.  

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á AutoCad teikniforritinu, 
vera lipur í samskiptum og hafa frumkvæði. 

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. ágúst.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri OH í síma 4640905.

Vinsamlega sendið umsóknir fyrir 25. júní á netfangið gej@oh.is

DÓMRITARI
Við Héraðsdóm Suðurlands er staða dómritara  
laus til umsóknar. Lögð er áhersla á góða  
íslenskukunnát tu, færni í ritvinnslu og nákvæmni  
í vinnubrögðum. Þá þurfa umsækjendur að hafa  
til að bera hæfni í mannlegum samskiptum og 
jafnframt er þess vænst að þeir sýni þjónustulund 
og ábyrgð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og 
fjármálaráðherra. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí n.k. 
Ekki er sót t um á sérstökum eyðublöðum.
 
Umsækjandi þarf að geta hafið störf 25. ágúst n.k.
 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og meðmælendur berist skrifstofu Héraðs-
dóms Suðurlands, Austurvegi 4, Selfossi.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg 
E.L .Stefánsdót tir dómritari í síma 482-1055.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin

Dómstjórinn við Héraðsdóm Suðurlands.

Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara á yngsta stigi 

er laus til umsóknar
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipu-
lagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru 
mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til 19. júní 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri
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Rauði krossinn á Íslandi óskar eftir að ráða í tvær stöður lögfræðinga sem sinna munu réttaraðstoð 
við hælisleitendur á Íslandi. Málflutningsréttindi eru mikilvæg. 

Rauði krossinn á Íslandi stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að 
málefnum flóttamanna og hælisleitenda. Rauði krossinn mun sinna réttaraðstoð við hælisleitendur 
á lægra og æðra stjórnsýslustigi samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið. Rauði krossinn 
mun leitast við að tryggja réttláta málsmeðferð allra hælisleitenda þar sem jafnræðis er gætt.

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 22. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Helstu verkefni
• Réttaraðstoð við hælisleitendur á lægra og
    æðra stjórnsýslustigi
• Undirbúningur dómsmála
• Samskipti við samstarfsaðila innan lands og utan 
• Þátttaka í málsvarastarfi í þágu hælisleitenda
• Þátttaka og stuðningur við annað starf Rauða
   krossins í málaflokknum

Hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Þekking og/eða reynsla af málefnum hælisleitenda
• Reynsla af starfi með Rauða krossinum æskileg
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku og ensku
• Önnur tungumál eru kostur
• Þekking og/eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum og menningarlæsi

Lögfræðingar

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Sigurjón Þórðarson
sigurjon@hagvangur.is. 

Umsóknarfrestur er til og  
með 23. júní nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Bæjarstjóri 

Grundarfjörður er kraftmikið og framsækið samfélag með tæplega 900 íbúa. Áhersla er á fjölskyldugildi. 
Leikskólinn tekur inn börn frá 12 mánaða aldri og grunnskólinn er leiðandi í innleiðingu spjaldtölva. 
Tónlistarskólinn er öflugur og í Grundarfirði er Fjölbrautaskóli Snæfellinga sem er í fararbroddi nýrra 
kennsluhátta í framhaldsskólum. Íþrótta- og félagslíf er gott og Grundarfjörður býr að sterkum sjávarútvegi 
og vaxandi ferðaþjónustu. Grundarfjörður skartar einstakri náttúrufegurð og fjölmörgum sóknarfærum.

Grundarfjarðarbær óskar eftir að ráða bæjarstjóra. Bæjarstjóri er æðsti yfirmaður 
sveitarfélagsins og stofnana þess og gegnir mikilvægu leiðtogahlutverki fyrir bæinn.   

Starfssvið er meðal annars:
• Ábyrgð á og stjórnun daglegs reksturs 
• Ábyrgð á stefnumótun og áætlanagerð 
• Framkvæmd á ákvörðunum bæjarstjórnar 
• Samskipti við stofnanir, samtök, fyrirtæki
   og íbúa 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri er skilyrði 
• Leiðtogahæfileikar, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, 
   er æskileg 
• Reynsla af nýsköpun, stefnumótunarvinnu og eftirfylgni stefnumótunar 
   er æskileg 

Íþróttakennara vantar  
á Vopnafjörð

Vopnafjarðarskóli auglýsir eftir  
íþróttakennara á næsta skólaári

Skólinn hefur lagt áherslu á íþróttakennslu með fleiri 
íþróttatímum en ætlast er til og  er þátttakandi í verkefninu 
heilsueflandi grunnskóli.

Þá vantar kennara í almenna kennslu til 1. febrúar

Upplýsingar hjá skólastjóra í síma 8614256,  
adalbjorn@vopnaskoli.is 

Selós // Gagnheiði 72 // Selfoss // Sími 482 4100

Selós ehf var stofnað árið 1973, félagið framleiðir glugga, útihurðir, innréttingar og innihurðir. 
Hjá félaginu starfa í dag um 25 manna hópur við  framleiðslu og uppsetningu. 
Viðskiptavinir Selós eru einstaklingar, verktakar, sveitarfélög og ríki.

Umsóknir óskast sendar á einar@selos.is fyrir 20. júní.

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

www.hagvangur.is
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HEGAS ehf. óskar eftir að ráða 
starfsmenn í eftirfarandi stöður

Lagermann:    Sölu-og afgreiðslumann:
Starfsvið:     Starfsvið:
• Lagerumsjón.    • Sala til viðskiptavina í búð og síma.
• Tiltekt pantana.     • Tiltekt pantana.
• Vörumóttaka.    • Móttaka vöru.
• Útkeyrsla.

Hæfniskröfur:    Hæfniskröfur:
• Meirapróf.     • Samviskusemi
• Samviskusemi.     • Vandvirkni og öguð vinnubrögð
• Vandvirkni og öguð vinnubrögð.   • Þjónustulipurð. 
• Þjónustulipurð.     • Jákvæðni og stundvísi.
• Jákvæðni og stundvísi.

Áhugaverð og krefjandi störf, sem henta jafnt konum sem körlum, hjá traustu og framsæknu fyrirtæki. 
Upplýsingar um fyrirtækið má sjá á heimasíðu okkar www.hegas.is 
Umsækjendur vinsamlegast sendið umsóknir fyrir 1. júlí 2014  á netfang: hegas@hegas.is eða í pósti. 

V I N N S L U S T Ö Ð I N  H F.
Hafnargötu 2 – Vestmannaeyjum

1. vélstjóri óskast
á togarann Ísleif VE 63 

vélastærð 2.460 kw

Upplýsingar gefur Guðni I. Guðnason
í síma 488 8000 eða 893 9741.

Verzlunarskóli Íslands óskar eftir að 
ráða stærðfræðikennara fyrir næsta 

skólaár.

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 20. júní 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.

www.gardabaer.is

Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 • leikskólasérkennari
 • leikskólakennari/íþróttafræðingur
 • leikskólakennari

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 • leikskólakennari

Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Lundaból
 • leikskólakennari

Leikskólinn Holtakot
 • aðstoðarmatráður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

STÖRF Á LEIKSKÓLUM Í GARÐABÆ

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU AÐFANGA

AÐFÖNG ÓSKA EFTIR STARFSMANNI VIÐ VINNU  
Í KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU. VIÐKOMANDI  

ÞARF AÐ VERA STUNDVÍS, SAMVISKUSAMUR, 
GETA UNNIÐ Í HÓP.UNNIÐ ER Á DAGVINNUTÍMA  

OG ANNAN HVERN LAUGARDAG.
 

SÆKJA SKAL UM STARFIÐ Á WWW.ADFONG.IS

FERÐARÁÐGJAFI 
ÓSKAST TIL STARFA
FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA FERÐARÁÐGJAFA TIL STARFA  
Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að sinna fjölbreyttu starfi og legg ja sitt af 
mörkum til góðrar liðsheildar.  

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 
OG MEÐ 22. JÚNÍ 2014 

Eingöngu er hægt að sækja um 
starfið á heimasíðu Flugfélags Íslands 
flugfelag.is/upplysingar/mannaudur/
storf-i-bodi 

STARFIÐ

MENNTUN OG HÆFNI

WWW.FLUGFELAG.IS
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• Samskipti við erlendar og innlendar ferðaskrifstofur, s.s. sala á flugi 
og hótelpökkum, samningagerð og heimsóknir á ferðaskrifstofur

• Innlendar og erlendar ferðasýningar og kynningar eftir atvikum 

• Önnur tilfallandi störf sem teng jast daglegu starfi

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Þekking og reynsla úr ferðaþjónustu

• Góð enskukunnátta og gott vald á einu Norðurlandamáli

• Góð tölvufærni

• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

• Sjálfstæði í vinnubrögðum og góð samskiptahæfni

• Hæfni til að vinna vel undir álagi

• Reglusemi og hreint sakavottorð

14. júní 2014  LAUGARDAGUR8



HÁRSNYRTIMEISTARI
ÓSKAR EFTIR 70-80%  

VINNU EÐA STÓLALEIGU.
UPPL. SENDIST Á NETFANGIÐ:  

HARKLIPPIR@GMAIL.COM

Um er að ræða rótgróið framleiðslufyrirtæki  
sem framleiðir á innanlands og erlenda markaði.

Ef þú býrð yfir framúrskarandi hæfileikum  
í mannlegum samskiptum og reynslu af verkstjórn 
í matvælafyrirtæki þá ert þú hugsanlega rétt 
maðurinn/konan í starfið.

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun sem nýtist  
í starfi, svo sem matvælaverkfræði, matvælafræði 
eða önnur menntun sem nýtist.

 
 

Umsóknir sendast á  
starf123@gmail.com

Umsóknarfrestur er til  
16. Júní 2014

Matvælafyrirtæki 
á höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir að ráða verkstjóra

verkstjóri óskast

Hársnyrtar athugið!    
Stóll til leigu á góðri stofu. Næg vinna 

fyrir duglegan einstakling.
Nánari upplýsingar í  s: 894-2600

SMIÐIR ÓSKAST
FAGSMÍÐI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  

VANA SMIÐI TIL VINNU.
ÆSKILEGT AÐ BENT SÉ Á MEÐMÆLENDUR.

UMSÓKNIR SENDIST Á FAGSMIDI@FAGSMIDI.IS

Helstu verkefni og ábyrgð
   •  Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa
   •  Stjórnun og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri  
       heimilisins
   •  Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á  
       framkvæmd starfsmannastefnu
   •  Samstarf við íbúa, aðstandendur og hags- 
      munasamtök fatlaðs fólks 
   •  Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og 
       starfsmanna.
   •  Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun   
       þjónustu við fatlað fólk
   •  Stuðlar að auknu notendasamráði við þróun   
      þjónustunnar

Hæfnikröfur
   •  starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á  
       sviði félags-, mennta- eða heilbrigðisvísinda. 
   •  Reynsla af starfi með fötluðu fólki með einhverfu   
       æskileg.
   •  Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi. 
   •  Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu.
   •  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
   •  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í  
       vinnubrögðum.
   •  Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og    
      reglur Reykjavíkurborgar.

Forstöðumaður á heimili fólks með fötlun – Vesturbær 
 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður auglýsir eftir forstöðumanni  á heimili fólks með fötlun  á  
Seltjarnarnesi. Um er að ræða 100% starf og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli 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.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1700 eða með því að senda  
fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu  
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf  
 
Umsóknarfrestur er til 28. júní n.k.
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TÖLVUNARFRÆÐINGUR /  
KERFISFRÆÐINGUR

Þjóðskjalasafn Íslands er framkvæmdaraðili opinberrar skjalavörslu  
og skjalastjórnar samkvæmt lögum. Safnið varðveitir opinber skjöl,  
einkum íslenska ríkisins, og skjöl einkaaðila til notkunar fyrir stjórnvöld 
,stofnanir og einstaklinga. Þannig tryggir safnið hagsmuni og réttindi 
stjórnvalda og borgaranna og varðveislu skjala sem hafa sögulegt gildi.

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar  
starf sérfræðings á skjalasviði við langtímavörslu  
rafrænna gagna.

Helstu verkefni
Starfið felst einkum í ráðgjöf um rafræna skjalavörslu  
við opinbera aðila og viðtöku rafrænna gagna frá þeim.  
Helstu verkefni eru; ráðgjöf um rafræna skjalavörslu, 
leiðbeiningar um afhendingu á vörsluútgáfum rafrænna 
gagna til Þjóðskjalasafns, viðtaka, prófun og varðveisla  
rafrænna gagna. Viðkomandi tekur einnig þát t í ýmsum 
öðrum verkefnum skjalasviðs.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
  •  Gerð er krafa um próf í tölvunar- eða kerfisfræði  
      eða aðra hliðstæða menntun. Menntun í eða þekking  
      á skjalfræði er æskileg. 
  •  F jölbrey t t reynsla á sviði tölvumála, reynsla af star fi  
      við skjalavörslu og skjalastjórn  er æskileg. 
  •  Góð kunnát ta á miðlum og stöðlum er varða vörslu  
      og flutning rafrænna gagna og kunnát ta í algengum  
      notendaforritum er áskilin. 
  •  Góð kunnát ta í íslensku, ensku og einu  
     Norðurlandamáli  er áskilin.
  •  Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni,  
     með góða samstarfshæfni, vönduð vinnubrögð og  
     þjónustulipurð. 
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt kjarasamningum ríkisins.
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014. 
Í umsókn skal greina frá menntun og starfsreynslu.  
Vot torð um menntun fylgi. 
 
Sót t er um starfið rafrænt á www.skjalasafn.is undir 
„laus störf“. 
Starfshlut fall er 100%. 
 
Nánari upplýsingar veitir 
Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs,  
njordur@skjalasafn.is, 590-3300

GREIÐINN BARBERSHOP
Óskar ef tir færum hársnyrti. 

Nóg að gera.  
Vinsamlegast sendið umsókn á  
netfangið: rikur80@gmail.com 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Ritari í Vatnsendaskóla

· Sérgreinastjóri með áherslu á útinám á
leikskólann Baug

· Sérkennslustjóri á leikskólann Rjúpnahæð

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

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

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 störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

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

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“.

TÆKJASTJÓRNENDUR OG BÍLSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana tækjastjórnendur og bílstjóra til starfa 

við framkvæmdir í Noregi. Um er að ræða störf við sumarafleysingar 

og tímabundin störf. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

MATRÁÐUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða matráð til starfa á framkvæmdasvæði á 

Íslandi. Um er að ræða tímabundið starf til c.a. tveggja mánaða og 

er mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum 
með undirsérgreinina efri meltingarfæraskurðlækningar.
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. október 2014
eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.

greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á efri
hluta meltingarvegar

» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum skurðlækningum
» Góð reynsla af kviðsjáraðgerðum
» Víðtæk reynsla af kviðsjáraðgerðum og opnum

krabbameinsaðgerðum á efri hluta meltingarvegar
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 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.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 30. júní 2014.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang

pallm@landspítali.is, sími 543 1000.
» 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, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu
í starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SKURÐLÆKNINGASVIÐ
Sérfræðilæknir

Auglýsing þessi er leiðrétting á áður birtri auglýsingu í Frétta-
blaðinu þann 7. júní 2014.

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í krabbameins-
lækningum á geislameðferðardeild krabbameina. Starfið
felur m.a. í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og
sérgreinum spítalans.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Vinna á geisla-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu

við krabbameinslækningadeild
» Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala

og þátttaka í samráðsfundum
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í krabbameinslækningum
» Breið þekking og reynsla í geislameðferð krabbameina
» Jákvæði, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

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 um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí 2014.
» Starfið veitist frá 1. september 2014 eða eftir samkomulagi.
» Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.
» Upplýsingar veitir Jakob Jóhannsson, yfirlæknir, netfang

jakobjoh@landspitali.is, sími 543 1000.
» 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, Jakobi Jóhannssyni, yfirlækni
geislameðferðar krabbameina, LSH Geislameðferð,
læknar Hb-10K.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á
innsendum umsóknargögnum.

» Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um ráðningu
í starfið byggir einnig á þeim.

» Fullt starf er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir 

Hársnyrtar athugið!    
Stóll til leigu á góðri stofu. Næg vinna 

fyrir duglegan einstakling.
Nánari upplýsingar í  s: 894-2600
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Þroskaþjálfi óskast 
Þroskaþjálfi óskast sem fyrst í 80-100% starf.  
Um er að ræða vinnu alla virka daga.  
Unnið er með ungu barni. 
 

Starfsmenn óskast í heimaþjónustu
Vegna vaxandi umsvifa vantar okkur almenna starfs-
menn í heimaþjónustu í dag-, kvöld- og helgarvinnu. 
 
Með því að koma í Sinnum liðið getur þú fundið gefandi 
starf sem byggist á mannlegum samskiptum og einstak-
lingsmiðaðri þjónustu. Sinnum leggur áherslu á sveigjan-
leika í starfi og býður upp á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi.
Óskað er eftir fólki sem hefur lipurð og jákvæðni að 
leiðarljósi, hefur gott vald á íslensku og afnot af bíl er 
skilyrði.  
 
Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á  
www.sinnum.is. Nánari upplýsingar fást hjá 
Eygló Ingadóttur hjúkrunarstjóra í síma 770-2225. 

Iðjuþjálfi óskast til  
starfa á Grund.

Iðjuþjálfi óskast til starfa á dvalar og hjúkrunarheimilið 
Grund við Hringbraut. Um er að ræða  60% starf frá og 
með 1. ágúst næstkomandi. Áhugasamir hafi samband 
við Helgu J. Karlsdót tur starfsmannastjóra Grundar í 
síma 5306100 eða Kötlu Kristvinsdót tur y firiðjuþjálfa 
katla@grund.is sími  5306194 
 
Einnig er hægt að sækja um starfið á heimasíðu  
Grundar sem er  www.grund.is

Grund leggur ríka áherslu á að bjóða heimilismönnum 
sínum upp á heimilislegt andrúmslof t og fjölbreyt ta 
afþreyingu og  þar skiptir framlag iðjuþjálfa heimilisins  
miklu máli.

Við leitum að úrvalsfólki á nýan og
spennandi veitingastað í Kvosinni

Vönu aðstoðarfólki í  sal
og einnig faglærðu.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast
sendar á atvinna@kjallarinn.is

S: 599 6900   
info@fjardalax.is    

www.arcticsalmon.is

Bókari í fjölbreytt starf
Fjarðalax leitar að vönum bókara í 60-100% 
starf á skrifstofunni Grandagarði 14, 101 Rvk. 
Um framtíðarstarf er að ræða hjá stærsta
laxeldisfyrirtæki landsins. 

Starfið felst í almennum skrifstofustörfum s.s. 
símsvörun, færslu bókhalds, afstemmingum,
launaútreikningi, móttöku viðskiptavina o.flf .

HæHæfnfnisiskrkröföfurur::
• Haldbær reynsla af bókhaldsstörfum (Navision)
• Góð almenn tölvukunnátta
• Skipulögð, vönduð og nákvæm vinnubrögð

Vinnutími getur verið sveigjanlegur. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf eigi síðar en 15. ágúst.
ÁhÁ ugasamir vinsamlegast sendið ferilsskrá
tit l starfsmannastjóra, kristin@fjardalax.is.

UmU sóknarfrestur er til 30. júní 2014.

ANDREA MAACK

 

FRAMKVÆMDASTJÓRI/COO

Helstu verkefni:

 
 
 
 
 
 

 
Menntunar og reynsla:
 
 

 
 
 

Við leitum að einstaklingi sem hefur: 
 
 
 
 

 T 

 
 

 

 
 

We are looking for someone with: 
 
 
 
 

V

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Kennari í sjónlistum Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201406/462
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201406/461
Forvörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/460
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201406/459
Framkvæmdastjórar Landspítali Reykjavík 201406/458
Bókari Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Vestm.eyjar 201406/457
Yfirfélagsráðgjafi Landspítali, félagsráðgjöf Reykjavík 201406/456
Starfsmaður á dagdeild Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201406/455
Sérfræðilæknir í krabbameinslækn. Landspítali, geislameðferð Reykjavík 201406/454
Yfirlæknir Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201406/453
Tölvunarfræðingur/Kerfisfræðingur Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201406/452
Stálsmiður/Vélvirki Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201406/451
Aðstoðarmaður á hjúkrunardeild Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201406/450
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201406/449
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201406/448
Hjúkrunardeildarstjóri Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201406/447
Sálfræðikennari og kórstjóri Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201406/446
Framhaldsskólakennarar Framhaldsskólinn í VestmannaeyjumVestm.eyjar 201406/445
Dómritari Héraðsdómur Suðurlands Selfoss 201406/444
Kennari í eðlisfræði Menntaskólinn við Sund Reykjavík 201406/443
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Hafnarfjarðarbær
Umhverfi og framkvæmdir

Véla- og verkamaður í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmann til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi. Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa aukin ökuréttindi, bæði minna 
og stærra vinnuvélapróf, einnig þarf hann að hafa reynslu 
af tækjavinnu og almennum verkamannastörfum.  Hluti af 
verksviði starfsmannsins er þátttaka í bakvaktarkerfi  
bæjarins. Daglegur vinnutími er frá kl: 07:20-17:00  
mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á föstudögum.  

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ Verka- og vélamaður í Þjónustumiðstöð 
Hafnarfjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við 
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí.  Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður 
Umhverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is  og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Húsasmiður í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmenn til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi.  Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa sveinspróf í húsasmíði og æskilegt 
er að umsækjandi hafi aukin ökuréttindi. Hann skal hafa 
reynslu af almennri vinnu við trésmíðar og verkamanna-
störfum. Hluti af verksviði starfsmannsins er þátttaka í bak-
vaktarkerfi bæjarins. Daglegur vinnutími er frá kl: 07:20-17:00 
mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á föstudögum.

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ húsasmiður í Þjónustumiðstöð Hafnar-
fjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við  
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí. Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður  
Um hverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is  og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Bifvélavirki í Þjónustumiðstöð.
Umhverfi og framkvæmdir hjá Hafnarfjarðarbæ óska eftir að 
ráða starfsmenn til starfa frá og með 1. ágúst  n.k. eða eftir 
nánara samkomulagi.  Hjá Umhverfi og framkvæmdum eru 
um fjörtíu stöðugildi, þar af um 18 í Þjónustumiðstöð.  

Starfsmaðurinn skal hafa sveinspróf í bifvélavirkjun og hafa 
aukin ökuréttindi, minna og stærra vinnuvélapróf.  Hann 
skal hafa reynslu af almennri vinnu við viðgerðir, viðhaldi 
ökutækja og áhalda.  Hluti af verksviði starfsmannsins er 
þátttaka í bakvaktarkerfi bæjarins.  Daglegur vinnutími er 
frá kl: 07:20-17:00 mánudaga-fimmtudag og kl: 07:20-15:30 á 
föstudögum.

Starfslýsingu fyrir starfið má finna á heimasíðu bæjarins 
undir Auglýsingar/ bifvélavirki í Þjónustumiðstöð Hafnar-
fjarðarbæjar.

Launakjör og taxtar eru samkvæmt kjarasamningi við  
Hafnarfjarðarbæ.  

Umsóknarfrestur um starfið er til 5. júlí.  Nánari upplýsingar 
um starfið gefur Helga Stefánsdóttr forstöðumaður 
Um hverfis- og hönnunardeildar í síma 585-5670 eða í gegn-
um netfangið helgas@hafnarfjordur.is og Björn Bögeskov 
Hilmarsson yfirverkstjóri Þjónustumiðstöðvar í síma 585-5670 
eða í gegnum netfangið boddi@hafnarfjordur.is 

Cohn & Wolfe Íslandi er ráðgjafafyrirtæki á sviði stefnumótandi almanna-
tengsla og stjórnhátta innan Young & Rubicam, Grey Global Group og 
WPP Group, stærstu boðmiðlunarsamsteypu í heimi. WPP Group er eina 
alþjóðlega fyrirtækið á þessu sviði sem starfrækir eigin skrifstofur á 
Íslandi. WPP Group rekur einnig skrifstofu MediaCom hér á landi.

Vaktstjóri á fréttavakt Cohn & Wolfe Íslandi þarf að vera góður 
og fjölhæfur penni með kunnáttu til að leita uppi og koma auga 
á áhugaverðar upplýsingar – bæði innanlands og utan. 

Nauðsynlegt er að hafa fréttanef, geta greint kjarnann frá 
hisminu og meðhöndlað fréttir og fréttatengt efni með hliðsjón 
af boðskiptastefnu og hentugum boðleiðum hverju sinni. Starf 
vaktstjóra er á stigi aðferðamótunar.
     
Aðferðamótun felst í skipulagningu herferða, vali á boðrásum,
boðleiðum og framsetningu skilaboða.  

Cohn & Wolfe Íslandi kallar eftir atvinnuumsóknum. Þú vilt takast á við 
skipulagningu á sviði almannatengsla. Vilt læra. Vilt gjarnan fara aðrar 
leiðir en venjulega í þeim tilgangi að ná betri árangri en aðrir. Þú vilt 
vinna hjá framsæknu alþjóðlegu fyrirtæki í ört vaxandi atvinnugrein.

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní nk.

cohnwolfe.is

Í boði er spennandi og fjölbreytt ráðgjafastarf í alþjóðlegu 
umhverfi sem felur í sér mikil tækifæri fyrir metnaðarfullan 
einstakling. Leitað er eftir faglærðum almannatengli sem býr 
yfir eldmóði og metnaði til að leggja á sig það sem þarf til að 
sinna almannatengslaráðgjöf á æðsta stigi.

Skarpskyggni, þroski og djúpur skilningur á aðferðafræði eru 
eiginleikar sem verða að vera til staðar auk þess sem viðkomandi 
verður að ráða yfir hæfileikum til að miðla fagráðgjöf fyrirtækisins 
í takt við formkröfur þess.

Réttur aðili þarf að eiga auðvelt með að ræða erfið mál 
með skýrum hætti og hafa þrek til að greina, túlka og miðla 
til samræmis við skilaboðastefnu.

Óskað er eftir sérfræðingi í skipulagningu stærri og minni 
verkefna. Gerðar eru kröfur um mikla verkþekkingu og verður
viðkomandi að ráða yfir innsæi og yfirsýn til að geta þróað 
aðgerða- og aðferðaáætlanir með hagkvæmum hætti.

Fagleg þekking á almannatengslum er nauðsynleg enda 
verður viðkomandi til dæmis að geta þróað hagaðilagreiningu,
krísuáætlanir, boðskiptaáætlanir, langtímaáætlanir og stýrt
málefnavinnu – allt grundvallað á skilaboðastefnu.

Viðkomandi sérfræðingur verður að hafa yfirgripsmikla þekkingu á
tilgangi, forsendum og markmiðum til að geta byggt stefnulegar,
leiðarlegar og framkvæmdalegar áætlanir á réttum grunni.

Sendu umsókn á reykjavik@cohnwolfe.is strax í dag.

Umsækjendur verða að hafa gott vald á íslensku og ensku. Þekking og 
reynsla á öllum tegundum fjölmiðlunar auk skilnings á taktískri hugsun er 
mikilvæg. Góð tölvukunnátta og þekking á vefumsjónarkerfum er skilyrði.
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 AÐSTOÐARKONUR ÓSKAST
Ég er 19 ára stúlka sem þarf aðstoð við hversdagslegar  
athafnir og samskipti. Er að leita að konum á aldrinum  
20 - 35 ára sem eru  lífsglaðar, fordómalausar,  
úrræðagóðar og þolinmóðar. Reynsla af því að star fa  
með fötluðu fólki er ekki skilyrði en táknmálskunnát ta  
og færni í eldamennsku eru gagnleg. Er að leita að  
aðstoðarkonum í hlutastarf og  fullt star f. Unnið er á  
vöktum og starfið fer fram þar sem ég er hverju sinni  
t .d. í skóla, vinnu, heima og ferðalögum.
Ef þú hefur áhuga, endilega hafðu þá samband:  
snaedis8@gmail.com.

FORVÖRÐUR 
Þjóðskjalasafn Íslands er framkvæmdaraðili opinberrar skjalavörslu  
og skjalastjórnar samkvæmt lögum. Safnið varðveitir opinber skjöl,  
einkum íslenska ríkisins, og skjöl einkaaðila til notkunar fyrir stjórnvöld 
,stofnanir og einstaklinga. Þannig tryggir safnið hagsmuni og réttindi 
stjórnvalda og borgaranna og varðveislu skjala sem hafa sögulegt gildi.

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar  
starf forvarðar á skjalasviði.

Helstu verkefni
Starfið felst í forvörslu og viðgerðum á skjölum og  
umsjón með viðgerðarstofu Þjóðskjalasafns. Auk þess  
tekur forvörður þát t í pökkun skjala, frágangi skjala í 
geymslum, ef tirli t i með geymslum og geymsluaðstæðum, 
 val á umbúðum, undirbúningi sýninga, gerð fræðsluefnis  
um forvörslu o.fl. . Viðkomandi tekur ef tir atvikum þát t í 
öðrum verkefnum skjalasviðs.
Menntunar- og hæfniskröfur
  •  Gerð er krafa um M.Sc. /M.A. eða B.Sc. /B.A. próf 
      í forvörslu með áherslu á pappírsforvörslu.  
     Til greina kemur að ráða forvörð með sérhæfingu  
      í öðru en pappírsforvörslu. 
  •  Reynsla og þjálfun í star fi við forvörslu er æskileg. 
  •  Góð kunnát ta í algengum notendaforritum er brýn. 
  •  Góð kunnát ta í íslensku, ensku og einu Norður- 
     landamáli er áskilin.
  •  Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni,  
     með góða samstarfshæfni, vönduð vinnubrögð og  
     þjónustulipurð. 
 
Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt kjarasamningum ríkisins.
 
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2014. 
Í umsókn skal greina frá menntun og starfsreynslu.  
Vot torð um menntun fylgi. 
 
Sót t er um starfið rafrænt á www.skjalasafn.is undir 
„laus störf“. 
Starfshlut fall er 100%. 
 
Nánari upplýsingar veitir 
Njörður Sigurðsson, sviðsstjóri skjalasviðs,  
njordur@skjalasafn.is, 590-3300

Sölumaður 
óskast til starfa sem fyrst . Íslensku-,  

ensku- og almenn tölvukunnát ta er skilyrði.  
Framtíðarstarf er í boði fyrir rét tan aðila.

Starfsmaður í steinsmiðju.  
Metnaðarfullan einstakling vantar, sem hefur

 frumkvæði, góða samstarfshæfileika og hæfni til  
að geta unnið sjálfstæt t , óskast sem fyrst ,   
Framtíðarstarf er í boði fyrir rét tan aðila.  

Mikil vinna framundan.  
Skemmtileg og fjölbreytileg störf.                               

Umsóknir sendist á oli@granitsteinar.is

ÍþróttakennariÍþróttakennari
Óskum efefefeefee tir að ráðááááá a íþróttttttttttttakennara 

við Skkólóóó abúðirrnnanaannar Reykykykykjjajj skóllaaa a aa á komandnn i vetri.
ÁÁhÁÁhÁhÁhÁ ugavvvevv rrtrtrr  og  skkkkkkemmmtmmmmtiiiililegt ststststaraaaa f
fyfyfyfyyyrriririririr rrr áhhhhuguggugugugaasaaa aaaamaaanana   eeeeinnnstakkkkkllliliil nnnnnng.

UpUpUpUpUpUpplplpppp ýssssiniiii gagagagagaar r r r geeg fufufufufufur KaaaaKarlr  í ssssssímímímímímíma   666699-9 2222222222277070707070 
ogogogooo  kkkkara l@skolabuuduudu irrrrr ii.i.i.i.i. sssss

Hæfniskröfur:
Reynsla af sölustörfum
Rík þjónustulund
Skipulagshæfni og drifkraftur
Vinnur vel í hóp
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Við leitum einnig að :
Starfsmönnum í helgar- og hlutastarf  
í Smáratorg og Korputorg

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá fyrir 18.júní 2014 
næstkomandi á netfangið pier@pier.is
 
Haft verður samband við alla sem sækja um eftir að 
umsóknarfrestur rennur út

Leitum að  
starfsmanni 
í fullt starf í 
verslun okkar í 
Smáratorgi

BÓKARI
Óskum eftir áreiðanlegri manneskju til að hafa umsjón 

með bókhaldi og reikningagerð fyrir fyrirtækin.

SÉRFRÆÐINGUR Í SAMFÉLAGSMIÐLUM
Við leitum að internetmarkaðsjéni til að sjá um

samskipti og auglýsingar á Facebook, vefsíðum okkar 
og öðrum síðum.

SKÓLASTJÓRI FATAHÖNNUNAR- & SNYRTISKÓLA
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með 

framhaldskólakennsluréttindi til starfa við skólann.

KENNARAR - FATAHÖNNUN
Óskum eftir kennurum með háskólamenntum í 
fatahönnun til að kenna við nýja námsbraut í 

fatahönnun á framhaldsskólastigi.

KENNARAR -  SNYRTIFRÆÐI
Óskum eftir reyndum snyrtifræðingum með 

framhaldskólakennsluréttindi til kennslu.

KENNARAR - FÖRÐUN
Leitum eftir skapandi og skipulögðum 

förðunarfræðingum.

VEGNA AUKINNA UMSVIFA VANTAR OKKUR 
ÖFLUGT FÓLK Í LIÐ MEÐ OKKUR

VIÐ LEITUM EFTIR FJÖLHÆFUM OG SKAPANDI EINSTAKLINGUM SEM GETA TEKIÐ 
ÞÁTT Í ÞEIRRI UPPBYGGINGU SEM FRAMUNDAN ER.

VERKEFNASTJÓRI - REYKJAVIK FASHION FESTIVAL 2015
RFF leitar eftir kraftmiklum einstaklingi sem hefur gaman af fjölbreytileika í starfi, og sýnir frumkvæði. 

Um er að ræða spennandi en jafnframt krefjandi starf.

Umsóknir sendist á info@rfa.is eigi síðar en
25. júní. Öllum umsóknum verður svarað.

www.rfa.is

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Auglýsing um breytingar á deiliskipulagi í Kópavogi.

kopavogur.is

Vatnsendi – Norðursvæði. Settjörn við Fornahvarf. Breytt deiliskipulag. 
Mál nr. 1403171

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir settjörn við Fornahvarf. Settjörnin verður 
notuð til að taka við frárennsli ofanvatns frá byggð í stórum hluta Vatnsenda. Í stað settjarnar neðan við Elliðavatnsstíflu, austan Elliðarár er nú 
gert ráð fyrir settjörn vestan Elliðarár og Fornahvarfs, nánar tiltekið norðaustan við Vatnsendablett 30.  Þar með er losnað við rask á farvegi El-
liðaáar vegna lagna. Þar sem nýja tjörnin er mun minni eða um 2.400 m2 er ráðgert að hafa hana tvískipta til að auka skilvirkni. Vöktun settjarnar 
verður felld inn í heildaráætlun um vöktun svæðisins. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 
17. september 2013.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar verða til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á 
föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. júní 2014. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða 
ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 
5. ágúst 2014. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni. 

  Kópavogsbær.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurnýjun gönguleiða 2014, útboð nr. 13273.
• Strætóúrbætur 2014, úboð nr. 13278.

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

Rammasamningsútboð nr. 20180 
Fjarskiptaþjónusta
Fjarskiptatengingar

Almenn talsíma-, farsíma, gagnanets-  
og internetþjónusta

 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í fjarskiptaþjónustu og  
tengingar.  

Útboðið skiptist í eftirfarandi hluta, bjóða skal í alla  
þjónustuna í heild sinni:

   •  Fastlínu- og farsímaþjónustu.
   •  Gagnanets- og internetþjónustu.

Helstu stærðir þjónustunnar eru:
   •  7 ISDN PRI símstöðvatengingar og SIP tenging.
   •  10 hliðrænar síma- og öryggiskerfatengingar.
   •  520 farsímaáskriftir.
   •  100Mb/s internettengingu með 500GB af  
       erlendu niðurhali inniföldu og 50Mb/s útbúatenging.
   •  7 16Mb/s ADSL tengingar með 150GB af  
       erlendu niðurhali inniföldu.
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is  
 
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 
68,  fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 20. ágúst  2014 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Endurgerð lóðar við Lágafellsskóla. g g
Endurgerð á yfirborði, malbikun, hellulögn og gróðurfrá-
gangur ásamt uppsetningu leiktækja.

Endurgerð lóðar við Varmárskóla. g
Endurnýjun yfirborðs og hellulögn við eldri deild Varmár-
skóla ásamt uppsetningu leiktækja.

Um er að ræða tvö óháð verk sem boðin eru út á sama 
tíma. Leiktæki og leiksvæði á báðum lóðum skulu vera 
frágengin 15. ágúst 2014 en annar frágangur 
25. september 2014.
Rafræn útboðsgögn á diski fást án endurgjalds í Þjónu-
stuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2 frá og með miðviku-
deginum 18. júní 2014.

Tilboð í bæði verkin verða opnuð þann 1. júlí nk. kl. 11 á 
bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar Þverholti 2, 2.hæð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi tvö verk:

Aðalfundur 
Félags Þingeyinga í Reykjavík 
Verður haldinn fimmtudaginn 19. júní  

kl. 17.30 í húsnæði Bókaútgáfunnar Sölku 
Skipholti 50c í Reykjavík.  

  
                Dagskrá fundarins:
                1. Skýrsla stjórnar 
  2 . Ársreikningar áranna 2011- 2013
  3. Kosning nýs formanns og nýrrar stjórnar.  
  4 . Önnur mál 
 
Boðið verður upp á lét tar veitingar og Bjössi Greifi  
mun koma og spila nokkur lög að loknum aðalfund-
arstörfum.  Félagsmenn eru hvat tir til að mæta.  
   Stjórnin.

FORVAL
Forval vegna Hverfisgötu 113-115 

Klæðning á húsi, gluggaskipti og innrétting hæða.
Nr. 15682 

Ríkiskaup fyrir hönd Fasteignir ríkissjóðs auglýsa forval 
vegna útboðs tveggja verkefna sem framundan eru. 

YFIRLIT YFIR VERKIÐ VEGNA FORVALS: 

Verk 1. 

2012 var farið í að klæða Hverfisgötu 113  að utan og endur-
nýja glugga, nú á að klæða og skipta um glugga á seinni 
hluta hússins,hærra húsinu. Húsið er 5 hæðir. 

Fjarlægja á núverandi glugga að hluta, skilja eftir neðrihluta 
gluggana þar sem ekki verða breytingar á  ofnum og lögnum 
að þeim í þessum áfanga. 800m2 

Steypa skal vegg á hverri hæð þar sem salerni eru fyrir 
innan. 80m2 

Koma fyrir nýju gluggakerfi á langhliðm hússins. Einnig á að 
koma gluggaeiningu fyrir á vesturgafli.   

Klæða skal kanta að ofan og neðan við gluggafletina einnig 
súlur og úthorn, ganga skal frá norð austur og suð vestur-
hornum þar sem þessi áfangi endar með flasningu.   

Nota skal álkerfi undir sléttu klæðninguna. 455m2 

Alla slétta fleti skal einangra.  455m2 

Verkið skal vinnast frá hausti 2014 og fram á vor 2015 

Verk 2. 

Endurinnrétting hæða. 

Húsið verður endurinnréttað  í áföngum  þar sem innra 
skipulagi verður breytt,  raflagnir, vatns- og hitalagnir verða 
endurnýjaðar og loftræsingu komið fyrir.  Hver hæð um sig 
verður nánast gerð fokheld en full starfsemi verður í öðrum 
hlutum þess meðan verk stendur yfir. 

Endurinnrétting verður unninn, í þessum áfanga verður  
unnið að frá hausti 2014 og fram á vor 2015 

Þeir aðilar sem áhuga hafa á að taka þátt í að bjóða í þessi 
verk skulu tilgreina hvort verkið þeir hafi áhuga á. 

Þeir aðilar, sem vilja fá send útboðsgögn eða skoða 
aðstæður á verkstað, skulu uppfylla kröfur um öryggisþætti 
sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu  (LRH)  setur 
fram. Þar er átt við hreint sakavottorð starfsmanna, sem 
koma til með að vinna við verkið, ásamt því að þeir standist 
aðra athugun á tengslum við afbrot. Einungis þeir sem  
undirrita trúnaðaryfirlýsingu og uppfylla fyrrnefndar kröfur, 
að mati lögreglunnar í Reykjavík, fá aðgang að útboðsgögn-
um og vettvangi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa (www.rikiskaup.is),  
mánudaginn 16. júní nk. Þátttökutilkynningum skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau verða 
opnuð 02.07.2014, kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

sími: 511 1144

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í 
KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU AÐFANGA

AÐFÖNG ÓSKA EFTIR STARFSMANNI VIÐ VINNU  
Í KÆLI OG FRYSTIGEYMSLU. VIÐKOMANDI  

ÞARF AÐ VERA STUNDVÍS, SAMVISKUSAMUR, 
GETA UNNIÐ Í HÓP.UNNIÐ ER Á DAGVINNUTÍMA  

OG ANNAN HVERN LAUGARDAG.
 

SÆKJA SKAL UM STARFIÐ Á WWW.ADFONG.IS

14. júní 2014  LAUGARDAGUR14



 
 2ja til 4ra herbergja íbúðir
 48,8 til 141,7 fermetrar að stærð
 Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum
 Verð frá 22,8 m.
 Frábært útsýni til sjávar og/eða til suðurs og 

vesturs yfir borgina
 Allar innréttingar og fataskápar verða af vand-

aðri gerð
 www.stakkholt.is

 

Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur
Stakkholt 2-4

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum: 

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
gsm: 864 5464
gudlaugur@
eignamidlun.is

Brynjar  
Sumarliðason
gsm: 896 1168
brynjar@
eignamidlun.is

Reynir  
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is

Sverrir 
Kristinsson
löggiltur 
fasteignasali



Jökulgrunn - 104 Rvk

Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • 
www.101.is  Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson

Mjög skemmtilegt 85,1 fm raðhús á einni hæð við Jökulgrunn 15  
í Reykjavík.Eignin skiptist í rúmgóða stofu, eitt svefnherbergi, eldhús,  
baðherbergi og þvottahús. Fallegur gróinn garður. Glæsileg eign sem  
vert er að skoða. Þjónusta í tengslum við Hrafnistu stendur til boða.  
V-37 millj.  Áhugasamir vinsamlega bókið skoðun hjá 
Daða Hafþórssyni í síma 820-8103.

Lei
fur

Daði

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu nýleg penthouse-skrifstofuhæð, efsta hæð, 
5.hæð. 165 fm. í vönduðu lyftuhúsi. Ríkið er með hæðina í leigu 
næstu 8 árin.Leiga 450.000 per.mánuð. Verð 49,8 millj. 
Allar nánari upplýsingar veitir  Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Hafnarsvæðið í Hafnarfirði – Fjárfesting

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Sumarhusasalan.is
Fjölbreyttir leitarmöguleikar • Kortavefsjá - Teikningar ofl.

Pantaðu ókeypis söluskoðun 
Jón Rafn , lögg. fasteignasali s: 695 5520

Ásabyggð - Flúðir

44 fm sumarhús á fallegri lóð á Flúðum. Grasblettur við hús 
er stór og hægt að koma fyrir felli- eða hjólhýsum þegar  
gesti ber að garð. Eignin skiptist í stóra stofu með opnu eld-
húsi. Baðherbergi m. sturtu,  Rúmgott svefnherbergi.  Rúm-
gott svefnloft.  Heitur pottur á palli og fallegt fjallaútsýni.   
V. 14,9 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520  

Vatnsendahlíð - Skipti á íbúð

121 fm sumarhús með frábæru útsýni.  Skipti á eign á 
höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.  Eignin er skráð sem 
einbýlishús hjá FMR.  Tvö svefnherbergi með fataskápum.  
Stofa og eldhús í opnu rými og með stórum útsýnisgluggum, 
AEG ísskápur og uppþvottavél ásamt ofni fylgja.  Stórt svefn-
loft.  Eigandi verður á staðnum á sunnudag-inn. S: 894-5063.  
Kort m. staðsetningu á sumarhusasalan.is  
V. 25 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sogsvegur - Grímsnes

54 fm sumarhús á 6900 fm eignarlandi við Sogsveg í 
Grímsnesi.  Búið er að tengja húsið við heitt vatn.  Rúmgott 
svefnloft.Baðherbergi með sturtu.  Eldhús með fallegri inn- 
réttingu.  Stór stofa þaðan sem útgengt er á pall. Á efri hæð 
eru tvö lítil svefnherbergi undir súð og alrými sem nýta mætti 
sem svefnloft eða jafnvel sjónvarpsherbergi.   
V. 14,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

Síðumúli 27 - S: 588-4477 / 695-5520

Falleg eign á eftirsóttum stað
Tvílyft einbýlishús alls 306 fm

Stór rúmgóð alrými og fallegt útsýni

5 svefnherbergi og tvö baðherbergi

Gróin og falleg lóð, rúmgóð innkeyrsla

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Lækjarás 41 1 0 
Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 18. júní

18:30 - 19:00

Verð 68,7 millj.
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Hrólfsskálamelur 10-18
Mýrargata 26

Miklaborg kynnir 
Opið hús! – Nýbyggingadagur! 

            

Garðatorg 4

Sunnudaginn 15. júní á milli kl. 13 og 17 verður 
opið hús á skrifstofu Mikluborgar í Lágmúla 4.

Stakkholt 2-4

Við bjóðum ykkur velkomin í

t

 

Skerjabraut 1-3

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leið

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

Gunnar S. Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 899 5856

Jason Guðmunddssson
hdl. og löggilturr
fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Hilmar Jónassonn
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heeimir HH. EEðvarðssonon
söllufullttrúii 
Símmi: 893 14485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jóórunnn SSkúladótttir 
ssölufullttll rúi
Síími: 84455 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Ólafur Finnbogaasson
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

HHalldóór IIngi Andréésson 
löögg. faaasteignassali
SSími: 898977 4210



Mánatún 7-17

Nönnubrunnur 1

Kópavogstún 10-12

Vindakór 2-8

Gerplustræti 25-27

Sölumenn Mikluborgar verða á staðnum og taka á móti áhugasömum viðskiptavinum. 
Finnur þú draumaíbúðina þína?

Sunnudaginn 15.júní kl. 13–17
Velkomin í Lágmúla 4 

            

Þorrasalir 17

569 7000Lágmúli 4
Með þér alla leið



OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. JÚNÍ OG MÁNUDAGINN 16. JÚNÍ 
KL. 17:00 - 18:00.  

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS OG ÞIGGIÐ VEITINGAR

VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

Fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja 
íbúðir til sölu. Afhentar við 
kaupsamning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni, 
granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar 
geymslur fylgja öllum íbúðum.  
Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla, leik-
skóla, íþróttaaðstöðu og verslun.

Verð frá 33,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Þórarinn 
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúlesson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312



Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

GRÍMSHAGI 5 - 107 RVK
- Virkilega fallegt 254,7 fm. 8 herbergja parhús, þ.a. 21 fm. bílskúr.
- Eignin er frábærlega staðsett í litilli botnlangagötu í Vesturbæ.  
- Stór suðurverönd og ca. 17 fm. suðursvalir.  
- Eignin er byggð árið 1980.
V. 92,9 millj.

 REYRENGI 41 - 112 RVK.
-  253,4 fm. 7 herb.  Fallegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, vel viðhaldið hús. 
-  45,5 fm. Óskráð rými undir bílskúr. Einstök staðsetning.
-  Bílskúr 45,5 fm.
V.  64,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 15:00 - 15:30

OPIÐ HÚS SUN. 15 JÚNÍ FRÁ KL 17:00-17:30.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

KÓPAVOGSBRÚN 1 – 200 KÓP

AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR. BÓKIÐ SKOÐUN 
- Glæsileg ca. 140 fm. 4 herbergja íbúð 
- Eignin skilast fullbúin án gólfefna. 
- Eignin er í göngufæri við alla þjónustu 
- Frábær staðsetning í Suðurhlíðum - Vb. Kóp
V. 46,9 millj.

HRÍSRIMI 7 - 112 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 18:00 - 18:30.
- Virkilega falleg 62,3 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð.
- Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
- Hellulögð sérverönd.
V. 21,9 millj.

ÁLFABREKKA 17 - 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní kl 16:00 - 16:30
- 4. herb. neðri sérhæð í tvíbýlishúsi.
- 145.5 fm. Gott skipulag.
- Sérgarður með möguleika á sólpalli.
- Eignin er „nýbygging” 
  Nýlegar innréttingar og gólfefni.
V. 41,9 millj.

BÁSBRYGGJA 2 - 110 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní 15:00 - 15:30
- 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu.
- 97.5 fm. Með góðri sérgeymslu.
- Snyrtileg íbúð í góðu standi.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.
V. 27,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

KÓPAVOGSBARÐ - 200 KÓP

BÓKIÐ SKOÐUN
315m2 parhús á eftirsóttum stað við sjávarsíðuna.
Eignin er hönnuð af Orra Árnasyni hjá Zeppelin 
arkitektum. Arkitektinn býr sjálfur í parhúsinu við 
hliðina og hægt er að skoða þann hluta til að sjá 
eignina lengra komna.
V.69,9 millj.

LÓMASALIR 4 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 18:00 – 18:30
- 4ra herbergja, 121 fm íbúð á jarðhæð í Salah. í Kóp
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
- Sérafnotaréttur fylgir íbúðinni.
- Vandað hús, klætt áli.
V. 37,9 millj. 

SKÚLAGATA 40 – 101 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16.JÚNÍ KL. 16:30 – 17:00
- Íbúð fyrir 60 ára og eldri.  
- Falleg og snyrtileg 82,8 fm, 2ja herbergja íbúð 
- Íbúð í lyftuhúsi ásamt bílageymslu  
- Snyrtilegt og vel við haldið hús.
V. 27 millj.

DALBRAUT 16 – 104 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15. JÚNÍ KL. 16:00 – 16:30
- Rúmgóð 3ja herbergja, 93,4 fm á 1. Hæð
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
- Fallegt hús, viðhaldslétt og klætt með áli
- Íbúð fyrir 50 ára og eldri
V. 37.9 millj.

LINDARSMÁRI 29 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 18:30 – 19:00
- 4ra herbergja, 109,2 fm íbúð á 2. Hæð
- Stutt í alla helstu þjónustu í Smárahverfinu
- Frábært hverfi fyrir barnafjölskyldur
V. 31,5 millj.

LOGALAND – 108 RVK

LAUST TIL AFHENDINGAR
- Raðhús með bílskúr 213 fm
- Snyrtilegt og vel skipulagt á tveim hæðum
- Eign hefur verið töluvert endurnýjuð
- Möguleiki á séríbúð á jarðhæð m/sérinngangi
V. 59,9 millj. 

STÓRIKRIKI 29-31 – 270 MOS

OPIÐ HÚS MÁNUD. 16. JÚNÍ KL. 20:00 – 20.30
- Ný 200 fm einbýlishús á einni hæð
- 3 svefnherbergi, 2 stofur og 2 baðherbergi
- Afhent fullbúið án gólfefna
- Hús á jaðarlóð við náttúruperlu
V.  59,5 millj.

 

SKJÓLBRAUT 7 - 200 KÓP.

OPIÐ HÚS SUN. 15.  JÚNÍ FRÁ KL 18:00-18:30.
-  293,7 fm. 5 herb.  Glæsilegt einbýlishús
-  Frábært fjöldskylduhverfi, glæsilegur garður vel  
 viðhaldið hús. 
-  Tvær íbúðir / útleigu möguleiki.
-   Eign sem vert er að skoða
V.  88,9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON 
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ 
FASTEIGNASÖLUM

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum 
útsýnisstað.

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

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

-

h b Íbúð á l l m

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
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OPIÐ
HÚS

Mjög góð 4ra herbergja 117 fm falleg íbúð á 
efstu hæð með stæði í bílageymslu.  

-
bergi og þvottahús innaf íbúð. 
Vandaðar eikar innréttingar sem og eikar 

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 14:00 - 14:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

STÓRIKRIKI 2B – 3.HÆÐ
VERÐ: 34.900.000 | STÆRÐ: 117fm 
HERBERGI: 4

OPIÐ
HÚS

Gullfalleg 4ra herb, 150 fm penthouse íbúð á 5.hæð 
með stórum suður svölum og 2 stæðum í bílageyms-
lu.  Hjónaherbergi með fataherbergi innaf, 2 rúmgóð 
barnaherbergi, góðir skápar.  Stórglæsilegt baðher-
bergi með baðkari sem og sturtu.  Allar innréttingar 
eru vandaðar, granit í eldhúsi sem og baðherbergi.  
Góð lofthæð með sérhannaðri lýsingu. 
Sjón er sögu ríkari.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 15:00 - 15:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

BOÐAÞING 4 – 5.HÆð
VERÐ: 49.500.000 | STÆRÐ: 150fm 
HERBERGI: 4

OPIÐ
HÚS

Glæsilega hannað  253 fm, 8 herb parhús á 
2.hæðum með innbyggðum bílskúr. Eignin er 
fullkláruð að utan en tilbúin undir tréverk að 

er fullfrágengin með hellulögðu bílaplani. 5 
svefnherbergi.  Skipti möguleg á ódýrari eign.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 15.JÚNI KL 16:00 - 16:30

Kaupsamningsstofan - Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík

HÁLSAÞING 1, 203 KÓP.
VERÐ: 55.900.000 | STÆRÐ: 253fm 
HERBERGI: 8

Axel Axelsson

Ólafur Sævarsson
Sölufulltrúi
olafur@kaupsamningsstofan.is
S: 820 0303

90% LÁN

90% LÁN



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. JÚNÍ FRÁ KL 18:00 TIL 18:30 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.          Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788

MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.

• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Ekkert til sparað.
• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.
• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinsson
• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

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

Í Ú Á Ú Í Á

DREKAVELLIR 40
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ 
FRÁ KL 18:00 TIL 18:30 

Landmar

OPIÐ HÚS AÐEINS 2 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

100% þjónusta = árangur*
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Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ FRÁ KL 17:00 TIL 17:30 
AÐ AUSTURKÓR 94-96. MJÖG GOTT FERMETRAVERÐ.
Þar erum við að tala um 2 eignir sem eru eftir í Austurkór  94 og verða afhentar í ágúst. 
Í Austurkór 96 eru 6 íbúðir afhentar í nóv - des.
Vandaðir verktakar, Upp-sláttur ehf. Innréttingar HTH.

Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum
Hönnuður er Kristinn Ragnarsson,
Eldhústæki frá Bræðurnir Ormson, innréttingar frá HTH innréttingum,
blöndunartæki frá Tengi hf. Gólfefni frá Álfaborg.

ENGU TIL SPARAÐ.
Glæsilegt útsýni, 16 fm svalir.  Leyfi fyrir að loka svölum.

Í Ú Á Ú Í Á

AUSTURKÓR 94-96
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16 JÚNÍ 
FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
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Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir 
Ölfusána. Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og fleira. Fullbúin eign í sérflokki.  
Verð: 52.2 millj.  Dagbjört og Jón bjóða ykkur velkomin.

Ártún 2a – Selfoss  - Einstök staðsetning og útsýni

OPIÐ HÚS

Opið hús sunnudaginn 15.júní milli kl. 14 og 16.

KROSSEYRARVEGUR 5

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

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Gott einbýlishús sem er töluvert endurnýjað á þessum 
fallega stað í miðbæ Hafnarfjarðar.  Húsið er 275 fm og þar 
af er bílskúrinn 31.9 fm.  V. 66 millj.  Nánari upplýsingar hjá 
Eiríki Svani Sigfússyni lögg. fasteignasala í síma 862-3377.  
Sigurður og Svala taka á móti gestum sunnudaginn 15. júní 
milli kl. 14:00 - 15:00.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. júní 

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt nýlegt (2006) sumarhús auk 
gestahús samtals 80 fm, að auki er ca. 20 fm. kjallari steyptur. 
Hiti í gólfi. Frábært útsýni og staðsetning. Kjarrivaxin eignalóð. 
10.mínútna akstur frá Borgarnesi. Verð 19,5 millj.  
Hulda Rúriksdóttir s. 897 4478 eigandi býður ykkur velkomin.

Selás 9 – Sumarhús – Borgarfjörður
Opið hús sunnudaginn 15.júní milli kl. 14 og 16

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 17 ár!

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma

896 8767

OPIÐ HÚS  NORÐURBRÚ 3 (BJALLA 408)

Sunnudag milli kl. 13:00 og 14:00
 Glæsileg 4ja herbergja "penthouse" íbúð með 33 fm þaksvölum og stórglæsilegu útsýni í fjölbýlishúsi með lyftu 

og stæði í bílageymslu, í Sjálandshverfi í Garðabæ. Íbúðin sem er glæsilega innréttuð á smekklegan og vandaðan 
máta var hönnuð að innan af Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhúsarkitekt og skiptist hún í stofu og borðstofu, 

þrjú svefnherbergi, eldhús, tvö baðherbergi og þvottahús. Allar innréttingar og hurðir eru úr eik og nær hvoru tveggja 
upp í loft. Gólfefni eru eikarparket og svartur náttúrusteinn.

45,9 millj.

Sóltún 20, 105 Reykjavík -  www.egfasteignamidlun.is

Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali - s. 896-8767 - einar@egfasteignamiðlun.is

Allar nánari upplýsingar veitir 

Ólafur Finnbogason
pp ý g

sölufulltrúi 

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

136 fm auk 40 fm tvöfalds bílskúrs

Stórar stofur

Sér stæði fyrir fjóra bíla

Tvö góð svefnherbergi

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Marargata - glæsileg sérhæð1 0 1 
Reykjavík

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Einstök 
eign

Verð 75 millj.

Ein af fallegri hæðum miðbæjar Reykjavíkur

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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.

Bæjarhraun – Hafnarfjörður – Atvinnuhúsnæði 
Til leigu

TIL LEIGU

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

14. júní 2014  LAUGARDAGUR24


