Akureyri
Blikk og Tækniþjónustan ehf. Akureyri óskar eftir blikksmið
eða manni vönum málmsmíði til starfa.
Fyrirtækið vinnur að fjölbreyttum verkefnum vítt og breitt
um norður og austurland.

Nánari upplýsingar í síma 462-4017

Fimleikadeild Ármanns leitar að framkvæmdastjóra
í 50% starf. Viðkomandi þarf helst að geta byrjað
1. október 2014.
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Öryggismiðstöðin auglýsir eftir öryggisvörðum í vaktavinnu.
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Umsókn um starﬁð ásamt ferilskrá er hægt að senda
á netfangið bogt@bogt.is

Öryggisverðir óskast

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Öryggisvörður“.
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst 2014.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Allar nánari upplýsingar veitir Óttar í síma 895 4567.
Umsóknarfrestur er til 1. september

Viðskipti og þróun Íslandsbanka

Framkvæmdastjóri

Íslandsbanki óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra Viðskipta og þróunar. Sviðið sem er nýtt er sett á fót
í samræmi við áherslubreytingar í stefnu bankans. Sviðið samþættir og styrkir sölu, viðskiptagreiningu,
þjónustu, markaðsmál og viðskiptaþróun og hefur auk þess yﬁrumsjón með stefnu bankans og innleiðingu
hennar.

Umsóknarfrestur er til og með 24. ágúst
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá.

Framkvæmdastjóri Viðskipta og þróunar heyrir undir bankastjóra og á sæti í framkvæmdastjórn bankans.
Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

• Stefnumótun og þróun viðskiptatækifæra

• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni

• Markaðs- og þjónustumál

• Rekstrar- og stjórnunarreynsla

• Netviðskipti og samskiptamál

• Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur

• Sölustýring og viðskiptagreining

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar:
Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri, 440 4267,
hafsteinn.bragason@islandsbanki.is
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri,
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

• Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

2013

SÉRVERK ÓSKAR EFTIR VERKAMÖNNUM
Vegna anna vantar okkur verkamenn sem fyrst
Upplýsingar í s. 893 0236
Umsóknir sendist á serverk@serverk.is

FORMIDLER I KØBENHAVN
Vi søger en talentfuld og engageret formidler til kulturhuset
Nordatlantens Brygges skoletjeneste, der kan formidle samtidsog kulturhistorisk viden om Island, Grønland og Færøerne samt
information om de tre landes historiske tilknytning til Danmark og
norden mv. Målgruppen er børnehavebørn og elever fra 0. til 10.
klasse. Se det fulde stillingsopslag på www.nordatlanten.dk.
http://www.nordatlantens.dk/da/om-os/information/
organisationen/ledige-stillinger/

VILTU GANGA LENGRA?
Útivera í hjarta miðborgarinnar
Óskum eftir jákvæðum og liprum
einstaklingum, konum og körlum
Nánari upplýsingar um laus störf
stöðuvarða á heimasíðu Bílastæðasjóðs
www.bilastaedasjodur.is

Dagþjónusta, Vinna og Virkni
Spennandi og fjölbreytt störf
Ás st yrktarfélag óskar ef tir þroskaþjálfa, félagsliða
og stuðningsfulltrúum til starfa í 80-100% störf.
Vinnutíminn er frá 8.30-16.30 og stöðurnar eru
lausar strax eða frá 1.september.
Um er að ræða vinnu- og virknitilboð f yrir fullorðið
fólk með fötlun og dagþjónustu f yrir ungmenni.
Starfsmaður tekur þát t í fjölbrey t tum og spennandi
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp
í sveiganlegu og skemmtilegu vinnuumhverfi.
Upplýsingar veitir Erna Einarsdót tir í síma 414 0500,
Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma 414-0560 og Valgerður
Unnarsdót tir í síma 55 3-8228. At vinnumsókn sendist
á essy@styrktarfelag.is, heba@styrktarfelag.is og
valgerdur@styrktarfelag.is. Einnig má sækja um í
gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfélag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Fjölbreytt framtíðarstörf
hjá Strætó
Strætó bs. auglýsir eftir öﬂugu starfsfólki til framtíðarstarfa sem henta báðum kynjum.
Í boði er góð vinnuaðstaða og atvinnuöryggi í lifandi starfsumhverﬁ þar sem unnið er af
metnaði og fagmennsku að því að þróa og bæta almenningssamgöngur á Íslandi.

Starfsfólk í þjónustuveri
Þjónustuver Strætó óskar eftir ábyrgu og kröftugu fólki til starfa. Umsækjendur þurfa að vera
25 ára eða eldri, skipulagðir, námfúsir og liprir í mannlegum samskiptum. Starfsfólk þjónustuvers
sér til þess að þjónusta og akstur Strætó gangi eins hnökralaust og frekast er unnt.
Helstu verkefni:
• Vinnsla í upplýsingakerfum þjónustuvers
• Símvarsla og úrvinnsla ábendinga
• Skipulag og undirbúningur aksturs vegna
frávika frá áætlun
• Þátttaka í hönnun nýrra þjónustuþátta
• Þjónusta við starfsfólk og viðskiptavini
• Ferðatengd upplýsingagjöf
• Vaktavinna (dag-, kvöld- og helgarvinna)

Menntun og hæfni:
Stúdentspróf er æskilegt
Góð tölvuþekking og áhugi á tækninýjungum
Jákvæðni og sveigjanleiki eru skilyrði
Rík þjónustulund og stundvísi
Skipulagshæfni og sjálfstæði vinnubrögð
Reynsla af þjónustustarﬁ er kostur
Geta til að starfa undir álagi
Gott vald á íslensku — mælandi á ensku

•
•
•
•
•
•
•
•

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf mánaðarmótin september/október 2014.

Verkefnastjóri á farþegaþjónustusviði
Farþegaþjónustusvið Strætó bs. auglýsir eftir verkefnastjóra. Um er að ræða nýtt starf á sviði
sem sinnir ﬂestu sem tengist viðskiptavinum Strætó. Fram undan eru spennandi tímar með
nýjungar í uppbyggingu þjónustunnar, með tækniþróun og útvíkkun verkefna. Starﬁð heyrir
undir sviðsstjóra farþegaþjónustusviðs.
Helstu verkefni:
• Stofnun, mótun og stýring verkefna
• Ábyrgð á faglegri stjórnun verkefna
• Skilgreiningar og afmörkun verkþátta
• Rýna og bæta þjónustu- og vinnuferla
• Greining áhættuþátta og áætlanagerð
• Skipulagning úrbóta í þjónustu og eftirfylgni
• Upplýsingamiðlun og verkefnauppgjör
• Þjónustukannanir í samstarﬁ við markaðsstjóra
• Samskipti við öll svið fyrirtækisins

Menntun og hæfni:
Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ er skilyrði
Reynsla af verkefna- og/eða þjónustustjórnun
er æskileg
• Góð yﬁrsýn og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfni og
þjónustulund
• Skipulagshæﬁleikar, hugmyndaauðgi og
frumkvæði
• Þarf að vera leiðandi og hvetjandi í starﬁ

•
•

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf ekki seinna en um áramót 2014/2015.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til 30. ágúst 2014
Hugtak mannauðsráðgjöf hefur umsjón með ráðningu í störﬁn. Laun eru
samkvæmt kjarasamningi Strætó bs. Umsóknir, ásamt ferilskrá, skulu fylltar
út á www.hugtak.is undir „Laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað og
frekari upplýsingar veitir Guðlaugur Örn Hauksson (gudlaugur@hugtak.is).
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Ef svo er, þá þurfum við hjá Hópkaupum á
þér að halda eins ﬂjótt og kostur er.

Störf í boði hjá
Bílabúð Benna
VANUR DEKKJAMAÐUR
Hjólbarðaverkstæði Bílabúðar Benna óskar eftir vönum
dekkjamönnum. Framtíðarstörf í boði.

Við leitum að skipulögðum, öguðum og jákvæðum
liðsmanni sem hefur ríka reynslu af sölumennsku
og getur unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starﬁ.
Góð tölvukunnátta er skilyrði. Viðkomandi verður
að geta haﬁð störf sem fyrst.
Við byggjum okkar starfsemi á reynslu, trausti og heiðarleika.

HÓPKAUP er framsækið fyrirtæki
með hagsmuni viðskiptavina í

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Benediktsson
í síma 825 2240. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
tölvutæku formi til mar@benni.is. Umsóknarfrestur er til
og með 24. ágúst nk.

fyrirrúmi, enda hafa þeir nú þegar

STANDSETNING Á BÍLUM

sparað 1.486.549.114 krónur á

Bílabúð Benna óskar eftir samviskusömu og drífandi
fólki til starfa við standsetningu á nýjum bílum. Um er að
ræða framtíðarstarf.

642.425 tilboðum þar sem kraftur
fjöldans hefur skipt sköpum.

142473

Umsóknarfrestur er til 22. ágúst.
Frekari fyrirspurnir og umsóknir berist á
netfangið umsokn@hopkaup.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorgeir Guðfinnsson
í síma 825 2261. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
tölvutæku formi til mar@benni.is Umsóknarfrestur er til
og með 24. ágúst nk.
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VAGNHÖFÐA 23 | SÍMI 590-2000
BENNI@BENNI.IS | WWW.BENNI.IS

í krafti fjöldans

Suðurlandsbraut 22 - 108 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030

Bókaútgáfan Setberg
leitar að jákvæðum og öﬂugum starfsmanni í 70 % starf.
Um er að ræða skemmtilegt og fjölbreytt starf.
Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. 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.

Helstu verkefni
• Útprentun reikninga
• Tiltekt pantana
• Útkeyrsla
• Umsjón með verslunum og framsetningu
• Tilfallandi verkefni

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum
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0DUNPLè UHNVWXUV RJ VWDUIVPDQQDPiOD 6HèODEDQND ËVODQGV HU Dè VNDSD XPKYHU¿ RJ DèE~QDè VHP JHULU EDQNDQXP NOHLIW Dè
XSSI\OOD KOXWYHUN VLWW VHP EHVW i KYHUMXP WtPD $è J WD KDJVêQL t KYtYHWQD YLè QRWNXQ i ìHLP IMiUPXQXP VHP WODèLU HUX WLO
reksturs bankans og að framfylgja starfsmanna- og fræðslustefnu bankans hverju sinni.

Starfsmaður við eignaumsjón
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Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við eignaumsjón og þjónustu.

Setberg ehf - Akralind 2 - 201.Kópavogur
S: 551-7667 - www.setberg.is

Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Helstu verkefni og ábyrgð
 8PVMyQ RJ HIWLUOLW PHè GDJOHJX YLèKDOGL IDVWHLJQD
 7LOIDOODQGL YLèKDOG RJ YLèJHUèLU
 8PVMyQ PHè Oyè EDQNDQV XPJHQJL RJ ìULIXP XWDQdyra og öðru er varðar snyrtilega aðkomu að húsnæði
bankans.
 éPLV ìMyQXVWD YLè VYLè EDQNDQV HU YDUèDU LQQUpWWLQJDU RJ
aðbúnað
 8PVMyQ PHè YDUDKOXWDODJHU RJ ELUJèXP
 8PVMyQ PHè ELIUHLèXP EDQNDQV
 6HQGLIHUèLU i YHJXP UHNVWXUV RJ VWDUIVPDQQDPiOD

Hæfnikröfur
 5H\QVOD VHP QêWLVW t VWDUIL
 0HQQWXQ HèD I UQL VHP KHQWDU t VWDUILè VV LèQPHQQWXQ
er æskileg
 $OPHQQ tVOHQVNX RJ HQVNXNXQQiWWD
 %tOSUyI HU VNLO\UèL
 5HJOXVHPL QiNY PQL RJ VQ\UWLPHQQVND
 0LNLO iKHUVOD HU O|Jè i ìMyQXVWXOXQG RJ K IQL t PDQQlegum samskiptum

Starfsmaður í ræstingum
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða starfsmann í ræstingar.
Um er að ræða 100% starfshlutfall á dagvinnutíma með starfsstöð í Reykjavík.
Helstu verkefni og ábyrgð
 'DJOHJ U VWLQJ K~VDN\QQD EDQNDQV
 gQQXU WLOIDOODQGL ìULI
 9HUNHIQL YLè WLOWHNW RJ IUiJDQJ HU YDUèDU IDVWHLJQLU RJ
húsbúnað

Hæfnikröfur
 0LNLO iKHUVOD HU O|Jè i ìMyQXVWXOXQG RJ K IQL t PDQQlegum samskiptum
 5H\QVOD DI VDPE ULOHJX VWDUIL HU QDXèV\QOHJ

MÁLMIÐNAÐARMAÐUR ÓSKAST
Tækni ehf. leitar eftir lausnadrifnum og sjálfstæðum
málmiðnaðarmanni til starfa í smiðju. Viðkomandi þarf
að hafa haldbæra reynslu af suðuvinnu og almennri
málmsmíði. Suðupróf og reynsla af verkstjórn er kostur.
Tækni málm- vélsmiðja hefur verið starfrækt frá 1942 og
hefur sinnt ýmissi sérsmíði fyrir fyrirtæki og einkaaðila.
Vélaþjónusta Tækni þjónustar m.a. sjávarútvegsfyrirtæki
af öllum stærðum með viðhaldi véla, túrbína og gíra
ásamt ísetningu nýrra véla.
Hæfni
• Reynsla sem nýtist í starﬁ, suðupróf er kostur.
• Útsjónasemi við úrlausn verkefna.
• Þjónustulund og vingjarnlegt viðmót.

Umsóknarfrestur er til 24. Águst.
Vinsamlegast sendið ferilskrá á starf@taeknihf.is
eða haﬁð samband við skrifstofu í síma 553-3599

Nánari upplýsingar um störfin veitir Gunnar Már Eðvarðsson forstöðumaður eignaumsjónar og þjónustu. Sími 569-9600.
Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi mánudaginn 1. september 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.

Tækni ehf | Súðarvogi 9 | 104 Reykjavík | +354 553-3599
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Upplýsingar veitir:

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu og þjónustu á
framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa. Fyrirtækið er jafnframt í
fararbroddi í þróun og framleiðslu á ofurköðlum, sem seldir eru víða
um heim, í veiðarfæri og til olíuleitar ásamt olíuvinnslu. Hampiðjan
er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa rúmlega 500
starfsmenn í 10 löndum. www.hampidjan.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
26. ágúst nk.

Sölustjóri veiðarfæra og togtauga
Við erum að leita að starfsmanni sem er söludrifinn og á auðvelt
með að tileinka sér tæknina á bak við viðkomandi vörur.
Starfssvið

Menntun og hæfniskröfur

• Skipulagning sölu- og markaðsstarfs fyrir Dynex
togtaugar og Dynex Data höfuðlínukapla á
erlendum mörkuðum
• Sala á Gloríu flottrollum á erlenda markaði

•
•
•
•
•
•

Skipstjórnarmenntun og/eða menntun tengd sjávarútvegi
Reynsla af botntrolls- og flottrollsveiðum nauðsynleg
Reynsla af notkun Dynex togtauga æskileg
Þarf að tala góða ensku og eitt norðurlandamál
Kostur ef spænsku- og/eða rússneskukunnátta er til staðar.
Starfið kallar á töluverð ferðalög

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Spennandi störf hjá Fjárvakri
Fjárvakur leitar að öﬂugum starfsmönnum í þjónustudeild, upplýsingatæknideild, launadeild, þjónustuborð og viðskiptabókhald.

Starfssvið

È Yﬁrumsjón með bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
È Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðar- og árshlutauppgjörum
È Afstemmingar og frágangur gagna til skattyﬁrvalda
È Skil á bókhaldi til endurskoðunar
È Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
È Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
È Upplýsingagjöf og þjónusta er veitt í nánu samstarﬁ
við stjórnendur viðskiptavina

Hæfnikröfur

È Viðskiptafræðimenntun af endurskoðunar- eða fjármálasviði
È Mikil reynsla á sviði bókhalds, af afstemmingum og uppgjörum
È Reynsla af vinnu á endurskoðunarskrifstofu
È Mjög góð Excel þekking
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
È Skipulögð og öguð vinnubrögð

VERKEFNASTJÓRI Í
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
Starfssvið

È Dagleg þjónusta til rúmlega 400 notenda
hugbúnaðarkerfa Fjárvakurs um allan heim

È Umsjón og skipulagning á uppfærslu og þróun kerfa og lausna
È Bilanavakt og neyðarþjónusta við notendur
È Skipulagning og framkvæmd námskeiða fyrir starfsmenn
og viðskiptavini varðandi kerﬁ og nýjungar

È Aðstoð við kynningar á þjónustu og lausnum Fjárvakurs
È Önnur verkefni úthlutuð af deildarstjóra upplýsingatæknideildar
Hæfnikröfur

È Háskólapróf/diplóma á sviði tölvunarfræði
eða sambærilegt nám og umtalsverð starfsreynsla

È Þekking og reynsla í forritun, XML og SQL gagnagrunnum
È Þekking og reynsla af fjárhagskerfum og/eða bókhaldi æskileg
È Mjög góð Excel þekking
È Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum

STARFSMAÐUR Á
ÞJÓNUSTUBORÐ

STARFSMAÐUR Í
VIÐSKIPTABÓKHALD

Starfssvið

Starfssvið

È Símsvörun
È Móttaka viðskiptavina á þjónustuborði
È Afgreiðsla fyrirspurna í tölvupósti til þjónustuborðs
È Meðhöndlun ítrekana
È Meðhöndlun fyrirspurna um ógreidda lánardrottnareikninga
È Meðhöndlun fyrirspurna um útgefna reikninga
È Flokkun pósts og skönnun reikninga í uppáskriftarkerﬁ
È Innsláttur gagna
È Önnur tilfallandi verkefni innan Fjárvakurs

È Færsla, afstemmingar og úrvinnsla bókhalds
È Reikningagerð
È Bókun söluuppgjöra
È Samskipti við viðskiptamenn
È Önnur tilfallandi verkefni innan fjármálaþjónustu

Hæfnikröfur

È Mikil þjónustulund og samskiptahæﬁleikar
È Skipulögð vinnubrögð
È Góð almenn tölvukunnátta
È Góð enskukunnátta
È Reynsla af skrifstofustörfum er æskileg
È Stundvísi er mikilvæg

LAUNAFULLTRÚI
Starfssvið

È Undirbúningur og skráning launa
È Samlestur og leiðrétting í launaprufu
È Skil og frágangur launagagna
È Upplýsingagjöf til viðskiptavina
È Útgáfa á ýmsum vottorðum
È Móttaka og afhending skattkorta
È Aðstoð við kjarasamninga og túlkun þeirra
È Aðstoð við gerð ráðningar- og starfslokasamninga
Hæfnikröfur

È Reynsla af launavinnslu æskileg
È Reynsla af H3 Launum og H3 Mannauði kostur
È Góð Excel kunnátta
È Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
È Góður talnaskilningur og nákvæmni í vinnubrögðum

Hæfnikröfur

È Reynsla og þekking á bókhaldi
È Góð Excel þekking
È Skipulögð vinnubrögð
È Mikil þjónustulund og færni í samskiptum
È Góður talnaskilningur og nákvæmni
í vinnubrögðum

Fjárvakur er dótturfyrirtæki Icelandair Group og hefur sérhæft sig í umsjón fjármála
fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá árinu 2002. Hjá fyrirtækinu starfa um 120 manns
á Íslandi og í Eistlandi sem búa yﬁr áralangri reynslu í rekstri kerfa og framleiðslu
fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs
skiptist í fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og ﬂugmiðaþjónustu.
Áhersla er lögð á gott starfsumhverﬁ, starfsánægju og starfsþróun.

FJÁRVAKUR
Icelandair Shared Services
Icelandairhúsinu
Reykjavíkurﬂugvelli
101 Reykjavík
Sími: 5050 250
fjarvakur@fjarvakur.is

Umsóknir
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir
Laus störf. Umsóknarfrestur er til 26. ágúst.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs,
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, í síma 5050 250 eða
dora@fjarvakur.is. Öllum umsóknum er svarað og farið
er með þær sem trúnaðarmál.
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ÞJÓNUSTUSTJÓRI

16. ágúst 2014 LAUGARDAGUR

20 | ATVINNA |

Starfsmaður óskast
Bílaþvottastöðin Lindin Bæjarlind 2 óskar eftir starfsmanni í
fullt starf. Um er að ræða starf við bílaþvottastöð og bónstöð.
Viðkomandi þarf að vera harðduglegur, stundvís, heiðarlegur,
vandvirkur og með mikla þjónustulund. Krafist er hreins
sakavottorðs og reglumennsku.
Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bílpróf.
Umsókn og ferilskrá sendist á robertmar@simnet.is.

Einhamar Seafood ehf auglýsir eftir
vélstjóra á Gísla Súrsson GK, 15 metra
beitningavélabát.
Nánari upplýsingar
veitir skipstjóri,
Haraldur Björnsson
í síma 842-5608

Iðjuþjálfi
Við hjá Æfingastöðinni leitum að öflugum iðjuþjálfa í
100% starf. Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og góð
samskiptahæfni er nauðsynleg.
Hlutverk Æfingastöðvarinnar er að efla börn og ungmenni með
skerta færni og stuðla að virkri þátttöku þeirra í samfélaginu.
Iðjuþjálfar Æfingastöðvarinnar vinna með dagleg viðfangsefni sem
tengjast eigin umsjá, leik, námi og tómstundaiðju. Unnið er eftir
hugmyndafræði um fjölskyldumiðaða þjónustu.

Æfingastöðin er sjálfstæð heilbrigðisstofnun, rekin af
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Gerður Gústavsdóttir yfiriðjuþjálfi
í síma 535-0900.

AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST
Okkur vantar harðduglegan aðstoðarveitingastjóra
á Suðurlandsbraut í 100% vaktavinnu.
Við leitum að konum jafnt sem körlum, eldri en 25 ára, sem hafa
gaman af fólki og góðum mat. Viltu vinna hjá traustu fyrirtæki með
einstakan starfsanda? Hikaðu þá ekki við að sækja um.
umsokn.foodco.is — atvinna@foodco.is

STJÓRNAÐU
MEÐ

STÆL!
AÐSTOÐARVEITINGASTJÓRI ÓSKAST
Við viljum ráða harðduglegan aðstoðarveitingastjóra
á Bíldshöfða í 100% vaktavinnu.
Ef þú ert eldri en 25 ára og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með
frábæru fólki gætum við verið að leita að þér.
umsokn.foodco.is — atvinna@foodco.is

MÖTUNEYTI
Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum
og barngóðum einstaklingum til starfa í mötuneyti
sín á höfuðborgarsvæðinu.
Um er að ræða hlutastörf í afleysingar
í Hafnarfirði og í Garðabæ.
Umsóknir og fyrirspurnir berist
á fanny@skolamatur.is
fyrir 22.ágúst.

skolamatur@skolamatur.is
skolamatur.is I Sími 420 2500

Hollt, gott og heimilislegt

BBA lögmannsstofa
óskar eftir að ráða
móttökuritara
Í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf í
alþjóðlegu vinnuumhverfi. Viðskiptavinir
stofunnar eru innlend og erlend fyrirtæki og
stofnanir. Verkefnin eru fjölbreytt í síbreytilegu
viðskiptaumhverfi þar sem reynir á sjálfstæði,
samskiptalipurð, frumkvæði og ábyrgð.

Hæfniskröfur
Stúdentspróf eða frekari menntun er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg
Góð almenn tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð
Frumkvæði í starfi
Hæfni til að vinna í krefjandi vinnuumhverfi
og undir miklu álagi
Umsóknir sendist á umsokn@bba.is og umsóknarfrestur er til 23. ágúst
Reykjavík // Höfðatorg // bba.is
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Tækjastjórar / Kranastjórar
Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða
tækjastjóra og kranastjóra til starfa. Skilyrði er að
umsækjendur hafi tækjaréttindi og reynslu. Um er
að ræða verkefni víðsvegar á landinu.
Upplýsingar veitir Heiðar Jón Heiðarsson í
síma 660-8123. Umsóknareyðublöð má finna
á heimasíðu ÍAV.
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Deildarstjóri
fyrirtækjaafgreiðslu
Íslandspóstur leitar að starfsmanni til að sjá um rekstur fyrirtækjaafgreiðslu. Afgreiðslan er 10 manna
deild sem staðsett er í Póstmiðstöð Íslandspósts og sinnir þjónustu við stærstu viðskiptavini fyrirtækisins.
Helstu verkefni
Almennur rekstur afgreiðslunnar, áætlanagerð, starfsmannamál o.fl.
Skipulag vinnsluferla og þróun þeirra
Skipulag og eftirlit viðskiptafærslna
Þátttaka í ýmsum þróunarverkefnum Íslandspósts
Menntun/hæfni
Háskólamenntun á sviði viðskipta, reksturs eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Góð tölvukunnátta
Góð tungumálakunnátta, enska og eitt norðurlandamál
Góð mannleg samskipti
Reynslu af uppgjöri og afstemmingu
Nánari upplýsingar gefur Kjartan Flosason, 5801000
eða kjartan@postur.is
Umsóknarfrestur er til 28. ágúst 2014

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200

Umsóknir skal senda á:
Íslandspóstur
„Deildarstjóri fyrirtækjaafgreiðslu“
Stórhöfða 29
110 Reykjavík

Sérfræðingur í Sérfræðingur í Sérfræðingur
gagnagrunnum í hugbúnaðarmælarekstri
þróun
Veðurstofa Íslands auglýsir eftir sérfræðingi í mælarekstri, til starfa á Athugana- og tæknisviði. Sviðið
sinnir margþættu hlutverki fyrir langtíma náttúrufarsog auðlindarannsóknir og vöktun náttúruvár. Sviðið
ber ábyrgð á frumskráningu allra mæligagna og
gagnastraumum til innri og ytri viðskiptavina. Í boði
er spennandi og krefjandi framtíðarstarf í hópi 25
starfsmanna við rekstur á viðamiklu mælikerﬁ sem telur
yﬁr 600 stöðvar, vítt og breytt um landið.
Helstu verkefni
Sérfræðivinna við mælarekstur, eftirlit og uppbyggingu
veðurmælakerﬁs, ásamt miðlun mæligagna og úrvinnslu.
Starﬁð innifelur ábyrgð á rekstri sértækra mælikerfa, t.d.
á sviði háloftaathugana, eldingamælinga, efnavöktunar
og veðurmælinga á haﬁ (mæliduﬂ). Starﬁnu gæti einnig
fylgt leiðandi hlutverk á svið gæðaeftirlits frumgagna og
umsýslu með gögn og gagnagrunna.
Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólanám á sviði raunvísinda, verkfræði eða
tæknifræði. Framhaldsnám (M.Sc.) á framangreindum
sviðum er kostur.
Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og
teymisvinnu.
Farsæl reynsla á sviði mælareksturs og úrvinnslu
mæligagna, gagnaumsýslu og streymi mæligagna.
Þekking á viðhaldi og viðgerð mælitækja og eftirliti
með sannprófun þeirra er kostur.
Góð tölvuþekking. Reynsla á sviði forritunar mælitækja
er kostur.
Farsæl reynsla af ferðum í óbyggðum og ökuréttindi C1E
er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Óðinn Þórarinsson,
framkvæmdastjóri Athugana- og tæknisviðs (odinn@
vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, mannauðsstjóri
(borgar@vedur.is) í síma 522 6000.

Hefur þú ástríðu fyrir gögnum? Viltu vinna með raungögn, eins og jarðskjálftamælingar? Viltu vinna í kviku
hugbúnaðarteymi? Hvernig á eiginlega að geyma brotlausnir jarðskjálfta? Kannastu við hvað tímaraðagreining
er? Viltu vinna í fjölbreyttu umhverﬁ að þver faglegum
verkefnum með spennandi vísindagögn? Lestu þá áfram!
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í gagnagrunnum. Sérfræðingurinn mun starfa í þróunarhópi
upplýsingatækni Veðurstofunnar sem er hluti af fjármálaog rekstrarsviði.
Hlutverk
Sérfræðingur í gagnagrunnum tekur þátt í þróunar verkefnum sem snúa að öllum helstu sviðum Veður stofunnar.
Áherslan er á þróun á sjálfvirkum gagnaﬂutningum,
gagnagrunnum, gagnaúrvinnslu- og viðmótskerfum.
Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði raungreina, tölvunar-, kerﬁseða verkfræði.
Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og
teymisvinnu.
Góð þekking og farsæl reynsla á þróun gagnagrunna
og notkun gagnagrunnskerfa, s.s. SQL Server og
PostgreSQL.
Þekking og farsæl reynsla á hugbúnaðar- og
kerﬁsþróun.
Þekking á Linux og Microsoft stýrikerfum.
Þekking á forritunarmálum s.s. C/C++, Python, Java,
bash er kostur.
Þekking á þjónustumiðaðri högun (SOA) s.s. REST
eða SOAP er kostur.
Þekking á vöruhúsum gagna kostur.
Þekking og reynsla af Agile Scrum vinnuferli er kostur
Gott vald á íslensku og ensku.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Vigfús Gíslason,
hópstjóri upplýsingatækni(gislason@vedur.is) og Borgar
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma
522 6000.

Hefurðu auga fyrir fallegum lausnum? Finnst þér gaman
að hugsa út fyrir rammann? Viltu þróa í ómissandi
rauntímakerfum? Ertu með metnað fyrir hugbúnaðinum
þínum? Viltu vinna í kviku hugbúnaðarteymi? Hefurðu
áhuga á að vita hvað t.d. hiti í trjástaf er? Viltu vinna í
fjölbreyttu umhverﬁ að þverfaglegum verkefnum með
spennandi vísindagögn? Lestu þá áfram!
Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í hugbúnaðarþróun. Sérfræðingurinn mun starfa í þróunarhópi
upplýsingatækni Veðurstofunnar sem er hluti af fjármálaog rekstrarsviði.
Hlutverk
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun tekur þátt í
þróunar verkefnum sem snúa að öllum helstu sviðum
Veðurstofunnar. Áherslan er á þróun á sjálfvirkum
gagnaﬂutningum, gagnagrunnum, gagnaúrvinnslu- og
viðmótskerfum.
Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði raungreina, tölvunar-, kerﬁseða verkfræði.
Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og
teymisvinnu.
Góð þekking og farsæl reynsla af hugbúnaðar- og
kerﬁsþróun.
Breið þekking á forritunarmálum s.s. C/C++, Python,
Java, JavaScript, PHP, bash.
Þekking á þjónustumiðaðri högun (SOA) s.s. REST
eða SOAP.
Þekking á Linux og Microsoft stýrikerfum er kostur
Þekking og reynsla á þróun gagnagrunna og notkun
gagnagrunnskerfa, s.s. SQL Server og PostgreSQL
er kostur.
Þekking og reynsla af Agile Scrum vinnukerﬁ er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Vigfús Gíslason,
hópstjóri upplýsingatækni(gislason@vedur.is) og Borgar
Ævar Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) í síma
522 6000.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun
og heyrir undir Umhverfis- og
auðlindaráðuneytið. Hjá stofnuninni
starfa um 125 manns með fjölbreytta
menntun og starfsreynslu sem spannar
mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 110
manns við athugana- og eftirlitsstörf
víðsvegar um landið. Viðfangsefni
Veðurstofu Íslands eru eðlisþættir
jarðarinnar: Loft, vatn, snjór, jöklar,
jörð og haf. Hlutverk stofnunarinnar er
öflun, varðveisla, úrvinnsla og miðlun
upplýsinga. Starfsemin fer fram á
fjórum sviðum: Eftirlits- og spásviði,
Fjármála- og rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði og Úrvinnslu- og
rannsóknasviði.
Verkefni Veðurstofunnar er m.a. að veita
góðar upplýsingar fyrir þjóðfélagið til
að taka stórar sem smáar ákvarðanir
hvort sem lýtur að almannaheill
eða áhugamálum. Veðurstofan
er ein stærsta gagnasöfnunar og
úrvinnslustofnun landsins sem vinnur
með gögn tengdum náttúrufyrirbærum.
Gildi Veðurstofunnar eru þekking,
áreiðanleiki, framsækni og samvinna.
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka
mið af þessum gildum.
Laun taka mið af kjarasamningum
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur til og með
1. september 2014.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir
um að sækja um störfin á heimasíðu
Veðurstofu Íslands undir
www.vedur.is/um-vi/laus-storf
eða á www.starfatorg.is.

www.vedur.is
522 6000

+ èDUJDUèXU

5H\NMDYtN
5~PJyètE~èRJVW èLtEtODJH\PVOX

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

/HLIVJDWD
5H\NMDYtN
)\ULUV|JQ

/LQG

2SLê
+~V

6XQQXGDJLQQiJ~VWNO

6WHIiQ-DUO
6|OXIXOOWU~L


6WHIiQ-DUO
6|OXIXOOWU~L


VWHIDQ#UHPD[LV

VWHIDQ#UHPD[LV

0iQXGDJLQQiJ~VWNO

9HUè
ëyUXQQ*tVODGyWW
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

/LQG

9HUè

5(0$; /LQG N\QQLU t IRUV|OX 1êMDU ~WVêQLVtE~èLU t IDOOHJX O\IWXK~VL iVDPW VW èXP t EtODJH\PVOX 6pU
LQQJDQJXU DI VY|OXP (LJQLQ VWHQGXU YLè  KROX JROIY|OO *.* RJ VWXWW HU t DOOD KHOVWX ìMyQXVWX 6W UèLU IUi
IP9HUèIUiPLOOMyQXP
9DQGDèDULQQUpWWLQJDUKXUèLURJUDIW NLËWDOVNDULQQUpWWLQJDUIUi,11;%O|QGXQDUW NLIUi7HQJL5LQJRKXUèLU
IUi %LUJLVV\QL (OGK~VW NL IUi (OHFWUROX[ ËE~èLU VNLODVW IXOOE~LQ iQ JyOIHIQD HQ IOtVDU i YRWUêPXP

.ySDYRJXU
)DOOHJtE~ètO\IWXK~VL

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

.ySDYRJXU
1êMDUtE~èLUtY|QGXèXNODVDK~VL

$IKHQGLQJKDXVW

/LQG

9HUè

6WHIiQ-DUO
6|OXIXOOWU~L


6WHIiQ-DUO
6|OXIXOOWU~L


VWHIDQ#UHPD[LV

VWHIDQ#UHPD[LV

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L


5(0$;/,1'.ySDYRJLN\QQLU1êMDUYDQGDèDURJYHOVWDèVHWWDU~WVêQLVtE~èLUtNODVDK~VLYLèëRUUDVDOL
6pULQQJDQJXUtDOODUtE~èLUDXNLQORIWK èiONO GGLUWLPEXUJOXJJDUOHLNW NLI\ULU\QJULN\QVOyèLQDtJDUèLQXP
,QQUpWWLQJDUYHUèDVpUVWDNOHJDYDQGDèDURJNRPDIUi$[LV%tODVW èLI\OJLUIOHVWXPtE~èXP%yNDVNRèXQRJ
IUHNDUL
XSSOêVLQJDU

6WHIiQ
-DUO

HèD
+DQQHV


KDQQHV#UHPD[LV

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L

KDQQHV#UHPD[LV

ëyUXQQ*tVODGyWW
/|JJIDVWHLJQDVDOL


ëyUXQQ*tVODGyWW
/|JJIDVWHLJQDVDOL


WKRUXQQ#UHPD[LV

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

)XQDOLQG

ëyUXQQ*tVODGyWW
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

ëRUUDVDOLU

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

$IKHQGLQJYRU

9HUè

5(0$;/LQGN\QQLUWLOHLQNDV|OXVQ\UWLOHJDRJPLNLèHQGXUQêMXèMDKHUEHUJMDtE~èiI\UVWXK èi
HIWLUVyWWXPVWDèt5H\NMDYtN
ËE~èLQHUIPiVDPWIPVpUJH\PVOXPHèJOXJJD

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

.ySDYRJXU
1êMDU~WVêQLVtE~èLUYLèJROIY|OO

/LQG

2SLê
+~V

5(0$;/LQGN\QQLU5~PJyèDRJIDOOHJtE~ètYLQV OXK~VLI\ULUiUDRJHOGULËE~èLQHUiDQQDUL
K èRJVNLSWLVWtIRUVWRIXHOGK~VVWRIXVYHIQKHUEHUJLEDèKHUEHUJLJH\PVOXLQQDQtE~èDURJU~PJyèDU
\ILUE\JJèDUVXèXUVYDOLU0|JXOHLNLiDèE WDYLèVYHIQKHUEHUJLLQQDIVWRIXËE~èDUKOXWLHUIPRJ
VW èLtEtODJH\PVOXIP
)pODJVPLèVW|è5H\NMDYtNXUERUJDUHUVWDèVHWWt+ èDUJDUèLDXNìHVVVHPK JWHUDèIiNH\SWDQ
PDWRJNDIIL

ëRUUDVDOLU

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV

/\QJEUHNND

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

$OSKD

.ySDYRJXU
*O VLOHJWVpUK è

2SLê
+~V

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

2SLê
+~V

/LQG
*XQQDU9DOVVRQ
6|OXIXOOWU~L

JY#UHPD[LV

+DQQHV
6|OXIXOOWU~L

KDQQHV#UHPD[LV

68118'$*È*Ò67)5È./ 9HUè
5(0$;N\QQLU(LQVWDNOHJDIDOOHJDRJPLNLèHQGXUQêMDèDK èPHèVpULQQJDQJLtìUtEêOLDè
/\QJEUHNNX
+ èLQHUEM|UWRJPM|JYHOVNLSXO|Jè)M|JXUVYHIQKHUEHUJL HLWWOtWLè + èLQYDUDèPHVWXHQGXUQêMXè
DèLQQDQ*yOIHIQLDOODULQQUpWWLQJDU|OOHOGK~VW NL|OOEO|QGXQDUW NLEDèKHUEHUJLUDIPDJQDè
KOXWDYDWQVODJQLUHQGXUQêMDèDUiEDèL6SUDXWXODNNDèDULQQUpWWLQJDUJHJQKHLOWHLNDUSDUNHW

ëyUXQQ*tVODGyWW
/|JJIDVWHLJQDVDOL

WKRUXQQ#UHPD[LV

5(0$;/LQG+OtèDVPiUD.ySDYRJXU6tPLZZZUHPD[LV
6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

ëYHUiV

5H\NMDYtN
2SLèK~VPiQXGDJLQQiJ~VWIUi

9HUè

$OSKD

2SLê
+~V

5(0$;$OSKDN\QQLUtHLQNDV|OXtE~ètO\IWXK~VLDè)XQDOLQGiIUiE UXPVWDètKLQXPHIWLUVyWWX/LQGXPt
.ySDYRJLËE~èLQHUiìULèMXK èRJKHIXUYHULèKXJVDèHLQVWDNOHJDYHOXPHLJQLQD6DPHLJQV|PXOHLèLVPM|J
VQ\UWLOHJRJSDVVDèHUYHOXSSiYLèKDOGK~VVLQVËE~èLQQLKHIXUYHULèEUH\WWIUiXSSUXQDOHJULWHLNQLQJXìDèHU
PHLUD VNiSDSOiVV EDèKHUEHUJL RJ ìYRWWDK~V HU VW UUD RJ K JW Dè E WD YLè DXND KHUEHUJL 6WXWW HU t
6PiUDOLQG/ NQDYDNWLQDVNyODRJOHLNVNyODYHLWLQJDVWDèLRJIOHLULQ UOLJJMDQGLìMyQXVWX
1iQDULXSSOêVLQJDUXPHLJQLQDYHLWLU6XQQD%D[WHUtVtPDHèDtHPDLOVXQQDED[WHU#UHPD[LV

6\OYtD:DOWKHUVG
/|JJIDVWHLJQDVDOL


6XQQD%D[WHU
6|OXIXOOWU~L


V\OYLD#UHPD[LV

VXQQDED[WHU#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQiJ~VWNO
+DXNXU+DOOGyUVV
/|JJIDVWKGO

KDXNXUKDOOGRUV#UHPD[LV

5(0$;$OSKD6NHLIDQ5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

9HUè

5HPD[$OSKD*XèPXQGXU6WHLQìyUVVRQVN\QQDIDOOHJWIPUDèK~V6WRIDDULQVWRID
ERUèVWRIDHQGXUQêMDèHOGK~VRJEDèKHUEHUJL)M|JXUVYHIQKHUEHUJLHQP|JXOHLNLiDèKDIDìDXILPP
6WyUKDUèYLèDUSDOOXU~WDIVWRIXEDNOyèLQHUDIJLUWPHèJyèULVNMyOJLUèLQJX(LJQLQHUVWDèVHWWYLèRSLè
NMDUULYD[LèVY èL

*XèP6WHLQìyUVV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

JKV#UHPD[LV

5(0$;$OSKD6NHLIDQ5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

+ROWVE~è

*DUèDE U
)DOOHJWHLQEêOLVK~V

.LUNMXYHOOLU

+DIQDUIM|UèXU
)DOOHJRJEM|UWtE~è

)M|UèXU

2SLê
+~V

ëULèMXGDJLQQiJ~VWNO

*XèU~Q
6|OXIXOOWU~L


9tJOXQGXU
6|OXIXOOWU~L


JXGUXQ#UHPD[LV

YLJOXQGXU#UHPD[LV

6XQQXGDJLQQÈJ~VW.O

9HUè

9HUè

5(0$;)M|UèXURJ9tJOXQGXU+HOJDVRQV|OXIXOOWU~LN\QQDWLOV|OXEMDUWDMDKHUEHUJMDtE~èiK èt
VQ\UWLOHJXIM|OEêOLYLè.LUNMXYHOOLt+DIQDUILUèL3DUNHWHUiJyOIXP+LWLHUtJyOIXP*RWWHOGK~VPHèVWHLQL
iHOGK~VLQQUpWWLQJX%DèKHUEHUJLPHèJyèULLQQUpWWLQJXEDèLRJVWXUWXNOHIDËE~èLQQLI\OJLUEtODVW èLt
EtODNMDOODUD(LJQVHPK JWHUDèP ODPHè6WXWWHUtDOODìMyQXVWXVNyODVXQGRJRIO

3iOO*XèPXQGV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

SDOOE#UHPD[LV

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

3iOO*XèPXQGV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

SDOOE#UHPD[LV

5(0$;)M|UèXU/ NMDUJDWDG+DIQDUIM|UèXU6tPLZZZUHPD[LV

5H\NMDYtN
tE~èLUHIWLU

)M|UèXU

2SLê
+~V

)DOOHJWHLQEêOLVK~ViWYHLPXUK èXPDXNDtE~èiQHèULK èiIDOOHJXPRJJUyQXPVWDèYLè+ROWVE~èt
*DUèDE 
+~VLQXKHIXUYHULèYHOYLèKDOGLèIDOOHJXUJUyLQQJDUèXUtVXèXU~WJHQJWHU~UVWRIX~WiYLèDUSDOOPHè
KHLWXPSRWWLSDOOXULQQHUORNDèXUDèKOXWD+~VLèHUVNUièPð
$OODUIUHNDULXSSOêVLQJDUXPHLJQLQDYHLWLU*XèU~QëyUKDOOD+HOJDGyWWLUV|OXIXOOWU~LYLèVNLSWDIU èLQJXUt
VtPDHèDJXGUXQ#UHPD[LVHèD3iOO*XèPXQGVVRQO|JJLOWXUIDVWHLJQDVDOLtVtPD

/LQGDUJDWD

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

5(0$;)M|UèXU/ NMDUJDWDG+DIQDUIM|UèXU6tPLZZZUHPD[LV

-DNDVHO

5H\NMDYtN
)UiE UVWDèVHWQLQJ

6HQWHU

2SLê
+~V

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW
%tOVN~U-i

)M|UèXU

2SLê
+~V

*XQQDU6YHUULU
6|OXIXOOWU~L

JXQQDU#UHPD[LV

2SLèK~VVXQQXGDJLQQNO

0iQXGDJLQiJ~VWPLOOLRJ

9HUè

$èHLQVtE~èLUHIWLUtìHVVXJO VLOHJXHLJQYLè/LQGDUJ|WX

ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL


ËE~èLPHUXiNUP
1êMDURJVWyUJO VLOHJUDKHUEHUJMDIPtE~èLUiK èËE~èLQYHUèXUDIKHQWIXOOE~LQiQJyOIHIQD
)XOOE~LQVêQLQJDUtE~èiVWDèQXPiK è
ËE~èXQXPI\OJDVpUVW èLtEtODJH\PVOX

9HUè

5(0$;)M|UèXUN\QQLUJO VLOHJWYHOVNLSXODJWRJYDQGDèIPHLQEêOLVK~ViIDOOHJXPRJJUyQXP
VWDèt6HOMDKYHUILQX+~VLèHUYLè-DNDVHORJHUJO VLOHJW~WVêQLtK~VLQX*RWWIM|OVN\OGXK~VPHè
KHUEHUJMXPRJJyèXPVWRIXP%tOVN~ULQQHUWY|IDOGXU*DUèXULQQHUJO VLOHJXURJJUyLQPHèIDOOHJXP
SDOOLëHWWDHUJyèHLJQVHPK JWHUDèP ODPHè$OODUQiQDULXSSOVJHIXU3iOOtVtPDHèD
SDOOE#UHPD[LV

DUJ#UHPD[LV

3iOO*XèPXQGV
/|JJIDVWHLJQDVDOL

SDOOE#UHPD[LV

5(0$;6HQWHU6N~WXYRJXUD5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV
6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

%MDUNDUiV

*DUèDE U
)DOOHJtE~èiMDUèK è

1|QQXJDWD

5H\NMDYtN
(QGXUQêMXètE~ètPLèE QXP

6HQWHU

2SLê
+~V

2SLèK~ViVXQQXGNO

6W UèIP
)M|OGLKHUEHUJMD
%\JJLQJDUiU
)DVWHLJQDPDW

6HQWHU

2SLê
+~V

*XQQDU6YHUULU
6|OXIXOOWU~L


*XQQDU6YHUULU
6|OXIXOOWU~L


JXQQDU#UHPD[LV

JXQQDU#UHPD[LV

2SLèK~VPiXGNO

9HUè

*O VLOHJMDKHUEHUJMDtE~èiMDUèK ètQêOHJXIM|OEêOLiìHVVXPYLQV ODVWDèPHèVpULQQJDQJRJ
EtODVW èLtEtOJH\PVOX6WRIDQHUU~PJyèPHè~WJHQJL~WiWLPEXUYHU|QG(OGK~VPHèKYtWULLQQUpWWLQJX
KHOOXERUèRIQRJKiIXU+MyQDKHUEHUJLPHèJyèXPVNiSXPSDUNHWiJyOILÒUKMyQDKHUEHUJLQXHU
JHJQLè~WiWLPEXUYHU|QG%DUQDKHUEHUJLPHèVNiSXPRJSDUNHWLiJyOIL%DèKHUEHUJLPHèVWyUULVWXUWX
(LJQLQHUPM|JDèJHQJLOHJI\ULUKMyODVWyOD

9HUè

)DOOHJDRJU~PJyèDMDKHUEHUJMDtE~ètNMDOODUDPHèVpULQQJDQJYLè1|QQXJ|WXt5H\NMDYtN
(LJQLQHUPLNLèHQGXUQêMXèVV5DIODJQLURJUDIPDJQVW|IOX2IQDRJRIQDODJQLUÒWYHJJLUHLQDQJUDèLU
1êMDUVNyOSODJQLURJYDWQVODJQLUtKUHLQO WLVW NL1êUJOXJJLtVYHIQKHUEHUJL1êMDUKXUèLU
*yOIHIQLQHUXIOtVDURJSODQNDSDUNHWW~UHLN(OGK~VRJVWRIDHUXtRSQXUêPL(OGK~VHUPHè
VSUDXWXODNNDèULLQQUpWWLQJXQêUDIPDJQVW NL%DèKHUEHUJLHUIOtVDODJWtKyOIRJJyOI

ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

DUJ#UHPD[LV

5(0$;6HQWHU6N~WXYRJXUD5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

ÈVWìyU5H\QLU
/|JJIDVWHLJQDVDOL

DUJ#UHPD[LV

5(0$;6HQWHU6N~WXYRJXUD5H\NMDYtN6tPLZZZUHPD[LV

Opið hús sunnudaginn 17. ágúst klukkan 17:00-18:00

6HQWHU

2SLê
+~V
SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD

)ORWWDUtE~èLUiYLQV OXPVWDèPHèJDUèVY|OXP

SELD

SELD

SELD

SELD

SELD
SELD

9HUèIUi

*O VLOHJDUtE~èLU9DOODNyU
RE/MAX SENTER KYNNIR:Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir við Vallakór 2.
Um er að ræða fallegar og rúmgóðar íbúðir með stórum garðsvölum.
Veldu þína íbúð www.vallakor2.is
Byggingaraðilar eru SS hús
Áætlað er að íbúðirnar verða afhentar um haustið 2014 eða fyrr. Þetta er ein allra
glæsilegasta staðsetning í kórahverﬁnu í Kópavogi, stutt er í ﬂest alla
þjónustu, skóla, leikskóla og afþreyingu s.s sund og Íþróttamiðstöðina og ﬂ.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Ástþór Reynir í síma 899-6753
arg@remax.is og Gunnar Sverrir í síma 862-2001 gunnar@remax.is.
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