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Fjármálastjóri Hafnarfjarðarbæjar

Umsóknarfrestur er til og með 22. september nk. Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Gauja 
Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í miðju hrauni stendur mannlíf og menning 
í blóma. Hafnarfjörður er einstakur bær 
með sérstæða sögu. Þegar bærinn fékk 
kaupstaðarréttindi árið 1908 bjuggu þar 
1400 manns. Nú er Hafnarfjörður þriðji 
stærsti bær landsins með um 27.600 íbúa.  
Bærinn hefur vaxið hratt  og nýju hverfin 
hafa laðað að sér fjölbreytt og skemmtilegt 
mannlíf. Hafnarfjörður er framsækið 
sveitarfélag sem byggir á fjölskylduvænu 
umhverfi, fyrirmyndarþjónustu og öflugu 
atvinnulífi.

Nánari upplýsingar um bæjarfélagið 
má finna á heimasíðu þess                       
www.hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða fjármálastjóra. Leitað er að öflugum einstaklingi til að hafa 
yfirumsjón með fjármálum bæjarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í viðskiptafræði eða skyldum 
greinum, framhaldsmenntun er æskileg
Haldgóð reynsla í reikningshaldi, áætlanagerð og 
fjármálastjórnun
Þekking og reynsla af opinberu rekstrarumhverfi 
er æskileg
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og leiðtogahæfni

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Helstu verkefni:

Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn
Fjárstýring
Yfirmaður fjárreiðu, reikningshalds og innkaupa
Undirbúningur, gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana
Ábyrgð og umsjón með uppgjörum, árshluta-
reikningum og ársreikningi
Stefnumótun í fjármálum í samræmi við markmið 
bæjarstjórnar

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrir hönd Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi 
stéttarfélags. Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um starfið.

Ert þú framúrskarandi?
Creditinfo leitar að öflugu fólki til að vinna að spennandi verk-
efnum sem verða grunnurinn að framtíðarvexti fyrirtækisins. 
Við erum leiðandi fyrirtæki í traustri miðlun fjárhags- og 
fjölmiðlaupplýsinga og starfrækjum einn stærsta gagnabanka 
landsins. Við leggjum metnað okkar í að vinna með viðskiptavinum 
okkar til að hjálpa þeim að ná enn betri árangri.
Við bjóðum vinnu í skemmtilegum og faglega sterkum hópi þar 
sem tækifærin eru mikil.

Nánari upplýsingar um starf vörustjóra og greiningarsérfræðings veitir 
Brynja Baldursdóttir, forstöðumaður viðskiptastýringar og þróunar, 
brynja@creditinfo.is.

Nánari upplýsingar um starf gagnagrunnssérfræðings veitir Bjarki 
Jóhannsson, forstöðumaður upplýsingatækni, bjarki@creditinfo.is.

Umsókn ásamt ferilsskrá skal senda á atvinna@creditinfo.is 

Heiti pósts skal vísa til starfs sem sótt er um:
Vörustjóri – Greiningasérfræðingur - Gagnagrunnssérfræðingur
Umsóknarfrestur er til og með 15. september
 

Creditinfo var stofnað á Íslandi árið 1997. Við erum í dag hluti af 
Creditinfo Group sem er með 250 starfsmenn í 17 löndum, þar af 47 
snillinga á Íslandi.

www.creditinfo.is

     Vörustjóri 
Vörustjóri vinnur í tveggja manna teymi sem ber ábyrgð á allri vöruþróun 
Creditinfo. Hann ber ábyrgð á framtíðarsýn, kröfugerð og gæðum og heldur utan 
um og forgangsraðar verkefnalista UT í samvinnu við Scrum master. Við vinnum 
samkvæmt Agile-aðferðafræði og leitum að aðila með mikla reynslu sem Product 
Owner sem mun jafnframt hafa áhrif á mótun vinnubragða og ferla fyrirtækisins.

Við leitum að aðila með:

Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða tölvunarfræði.

Reynslu af því að vinna sem vörustjóri eða verkefnastjóri í upplýsingatækni.

Mjög góða samskiptahæfileika, sjálfstraust og frumkvæði. Viðkomandi þarf að 

 vera tæknilega sterkur og skilja viðskiptahliðina vel.

     Greiningasérfræðingur 
Greiningasérfræðingur vinnur í þriggja manna teymi og mun taka þátt í því að 
byggja upp greiningareiningu hjá Creditinfo. Einingin ber ábyrgð á vöruþróun fyrir 
tölfræðilegar vörur Creditinfo s.s. lánshæfis- og áhættumat ásamt skýrslum og 
greiningum. Einingin mun einnig sjá um að þróa skýrslur fyrir innra eftirlit og vinna 
náið með viðskiptastjórum við þróun viðskiptasambanda.

Við leitum að aðila með:

Háskólapróf í verkfræði eða stærðfræði, gjarnan með tölfræðiáherslu. Aðrar 

 gráður koma til greina ef þær eru bættar upp með reynslu af sambæri-

 legum störfum.

Reynslu af áhættustýringu og/eða greiningum. Reynsla úr bankageiranum er 

 kostur.

Mjög góða samskiptahæfileika, sjálfstraust og frumkvæði. Viðkomandi þarf að 

 vera tæknilega sterkur og skilja viðskiptahliðina vel.

Þekkingu á gagnagrunnum og vöruhúsum gagna. Reynsla af einu eða fleiri 

 tölfræðiforritum er kostur.

     Gagnagrunnssérfræðingur 
Gagnagrunnssérfræðingur mun vinna náið með greiningateymi að uppbyggingu 
vöruhúss gagna. Hann mun leiða uppbygginguna og bera ábyrgð á réttmæti upp-
setningar og áreiðanleika. Hann mun tilheyra 13 manna sérfræðiteymi á 
upplýsingatæknisviði.

Við leitum að aðila með:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærilegri menntun sem nýtist í starfi.

Mikla þekkingu á Microsoft SQL,  SQL málinu og  TSQL málinu sérstaklega.

Reynslu af uppsetningu vöruhúss gagna (skilyrði) og þekkingu á OLAP.

Hæfni til að starfa sjálfstætt sem og í hópi.

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
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Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildar-
lausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frum-
kvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og
heilbrigðismál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu. Samskip eru Menntafyrirtæki ársins 2014.

Umsóknarfrestur er til og með 14. september nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

SÉRFRÆÐINGUR Í MANNAUÐSMÁLUM

Starfssvið: 
• Uppfærsla starfs- og hæfnigreininga starfa og mat á þjálfunarþörf 
• Umsjón og eftirfylgni með mannauðsferlum og verklýsingum þeim 

tengdum
• Skipulag frammistöðusamtala og eftirfylgni
• Skipulag og eftirfylgni með fræðslu-, þjálfun og endurmenntun 

starfsmanna 
• Skráning og mat á þjálfun og fræðslu
• Skipulag og eftirfylgni með móttöku nýliða og  nýliðaþjálfun
• Umsjón með fræðslu- og kynningarefni til starfsmanna
• Ráðgjöf og upplýsingar til starfsmanna og stjórnenda um 

mannauðstengd málefni
• Aðkoma að greiningarverkefnum og úrvinnslu tölulegra upplýsinga
• Aðkoma að ráðningum og starfsmannavali 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði, 

mannauðsstjórnun eða sambærilegt nám er æskilegt
• Marktæk reynsla af sambærilegu starfi 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni 
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti
• Góð færni og reynsla af notkun Excel og Word 

Æskilegir eiginleikar: 
• Mjög góð samskiptahæfni og jákvætt 

uppbyggilegt viðmót
• Lausnamiðuð hugsun
• Frumkvæði, kraftur, kappsemi 
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð greiningarhæfni og tölulæsi

Nánari upplýsingar veita:  
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Samskip leita að sérfræðingi í mannauðsmálum til að taka þátt í metnaðarfullum verkefnum fyrirtækisins tengdum mannauðs-
málum. Sérfræðingur kemur að vinnu allra almennra verkefna mannauðsdeildar. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf á 
fjölmenningarlegum vinnustað.

HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi,
sölu og þjónustu við
nýjar bifreiðar og
hefur verið söluhæsta
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár.

HEKLA er með fimm
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi,
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg
170-174 í Reykjavík. 

Um 100 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með
umboð fyrir Volkswagen,
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við
þessar tegundir.

Spennandi störf hjá HEKLU

Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingum til starfa. 

 Sölustjóri

Starfssvið
•  Öflugur leiðtogi
•  Ábyrgð á rekstri söludeildar
•  Þjálfun og hvatning sölumanna
•  Greiningar, áætlanagerð og þátttaka í söluherferðum
•  Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla

Hæfniskröfur
•  Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
•  Reynsla og þekking á sölu bifreiða
•  Reynsla af sölustjórnun og starfsmannahaldi
•  Rík þjónustulund, frumkvæði og skipulagshæfileikar

•  Metnaður og áhugi til að takast á við ný spennandi verkefni

  Sölumaður bifreiða

Starfssvið
•  Sala nýrra eða notaðra bíla
•  Samskipti við viðskiptavini og viðhald viðskiptatengsla
•  Öflun nýrra viðskiptavina

Hæfniskröfur
•  Brennandi áhugi á bílum, tækni og nýjungum
•  Reynsla og þekking á sölu
•  Rík þjónustulund, frumkvæði og framúrskarandi

söluhæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 15. september n.k. Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á viktor@hekla.is

Nánari upplýsingar um störfin veitir Viktor Ólason, framkvæmdastjóri sölusviðs í síma 590 5000 og viktor@hekla.is.

6. september 2014  LAUGARDAGUR2
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Starfsmaður óskast 
í hlutastarf á lager Aðfanga

AÐFÖNG óska eftir starfsmanni við vinnu  á lager  
í hlutstarf.

 Um er að ræða helgarvinnu
Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur  

og duglegur.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is

Erum við að leita að þér?
Nordic Navi er að leita eftir hressu og skemmtilegu en umfram 
allt hörkuduglegu sölufólki í annað hvort fullt starf eða hlutastarf. 
Að vera reynslumikill sölumaður er gott en ekki nauðsynlegt.
Við leitum að starfsfólki hér á Íslandi en einnig vantar okkur 
öflugt starfsfólk til að starfa hjá okkur í Kaupmannahöfn.
Um er að ræða sölu- og kynningastarf á fjölbreyttum útgáfum 
í ritum og í rafrænum miðlum.
Mjög góðar tekjur í formi tryggingar og bónusa í boði fyrir rétta  
fólkið. Unnið er í sjálfstæðu tekjuumhverfi og umsækjandi þarf  
bíl til umráða.
Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@nordicnavi.com 
fyrir 19. sept nk.

Traust og framsækið fyrirtæki leitar af duglegum og heiðarleg-
um söluráðgjafa, með einstaka hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði, drifkraftur og skipulögð vinnubrögð  
eru góðir eiginleikar.
Þarf að geta unnið í hóp án vandkvæða.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir ásamt starfsferilskrá sendist á  trausti@tryggir.is
Tryggingar og ráðgjöf hefur veitt framúrskarandi ráðgjöf  
og þjónustu á svið trygginga yfir 10 ár, og er leiðandi afl  
á þeim markaði.

LAUGARDAGUR  6. september 2014 3
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Viðskiptastjóri
Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélaga í hópinn.  
Um er að ræða starf við sölu auglýsinga í miðla Já.

Helstu verkefni: 
• Sala auglýsinga
• Samskipti við auglýsendur
• Tilboðsgerð og gerð samninga

Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð, vönduð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta, Word, Excel og PowerPoint
• Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 
17. september nk.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda  
á netfangið dagny@ja.is

Nánari upplýsingar veitir Dagný Laxdal, 
sölustjóri, í síma 892 3217.

Já er þjónustufyrirtæki sem hefur þá einföldu stefnu að auðvelda viðskipti og samskipti.  Já hefur sett sér þau markmið að setja notandann í fyrsta sæti, 

ástunda nýsköpun á öllum sviðum, vera eftirsóknarvert fyrirtæki og skapa verðmæt viðskiptasambönd.

HAGSÝNI – FRAMSÝNI – HEIÐARLEIKI

Sérfræðingur í rafmagni
Hópstjóri í tæknilegu þjónustuveri
Þjónustuver Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir hópstjóra með 

 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

viðskiptavina

Menntunar- og hæfnikröfur:

Sótt er um á:

starfsmannastjóri Orkuveitu 

Þjónustuverið skiptist í 

Orkuveitan er fjölbreyttur 
og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu.

Umsóknarfrestur er til og með 
22. september 2014. Farið 
verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.
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Safari hjól leitar að leiðsögumanni fyrir 
fjórhjólaferðir fyrirtækisins. Viðkoman-
di verður að hafa ríka þjónustulund, vera 
ábyrgðarfullur og hafa mikinn áhuga á 
útivist.

virka daga. Mikil og góð vinna í boði fyrir 
réttan einstakling.

Helstu kröfur
Gott skipulag og einbeiting
Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
Stundvísi og heiðarleiki
Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í 
mannlegum samskiptum
Fullkomið vald á ensku er algjört skilyrði
Meirapróf er kosturóf

Kíktu á heimasíðu okkar Kíktu á heimasíðu okkar www.quad.is fyrir 
frekari upplýsingarkari upplýsingar

Umsókn um starf ásamt ferilsskrám starf ás
sendist á quad@quad.isad@quad.is

Leiðsögumaður 
fjórhjólaferðir

6. september 2014  LAUGARDAGUR4
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úrvalsliði

ÞJÓNUSTUVERIÐ ER OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN.  
Í BOÐI ERU: 

FULLT STARF
Virkir dagar kl. 8:00 - 16:00 eða kl. 9:00 - 17:00. 

HLUTASTARF 
Kvöld- og helgarvinna og/eða næturvaktir.

EF ÞÚ UPPFYLLIR EFTIRFARANDI ATRIÐI, 
ÞÁ VILJUM VIÐ ÞÍNA UMSÓKN!

 » Reynsla af símsvörun er kostur. 
 » Einstök þjónustulund og samskiptahæfni. 
 » Gott vald á íslensku, bæði í töluðu  
og rituðu máli. 

 » Greiningarhæfni. 
 » Hamingja og gleði. 
 » Góð tölvukunnátta. 
 » Samviskusemi. 
 » Fljót(ur) að læra og tileinka sér nýja hluti. 

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar um 

hjá Ráðum atvinnustofu, 
sirry@radum.is. 

Umsækjendur 
eru vinsamlegast beðnir 

á heimasíðu Ráðum 
www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá. 

STÖRF Í ÖFLUGU ÞJÓNUSTUVERI

Þjónustuverið er staðsett í Kópavogi og er öll aðstaða 
starfsmanna til fyrirmyndar. 

Helstu verkefni starfsmanns í þjónustuveri er að svara 

innhringjenda og leysa málin hratt og vel. 

Við leitum að hrífandi og skemmtilegu fólki sem hefur 
góða símarödd og elskar að tala í síma. 

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

RAFEINDAVIRKI
Launafl ehf óskar að ráða rafeinda-
virkja til starfa með full réttindi.  
Góð laun í boði.

Nánari upplýsingar veitir
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á
launafl@launafl.is eða magnus@launafl.is.

Iðjuþjálfi óskast
Óskum ef tir iðjuþjálfa til starfa á Grund.  

Áhugasamir hafi samband við Kötlu Kristvinsdót tur 
y firiðjuþjálfa á Grund í síma 5306194 eða með því að 

senda póst á katla@grund.is. 

Sjúkraliði -  hópstjóri
Óskum ef tir  sjúkraliðum á heimilið. Ýmsir möguleikar 

á starfshlut falli og vaktafyrirkomulagi. Starfið er 
sjálfstæt t og fjölbreyt t með áherslu á teymisvinnu.   

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Faulk hjúkrunarfor-
stjóri í síma 5306116 eða með því að senda póst á 

mussa@grund.is

Trúnaður, traust og umhyggja eru höfð að leiðarljósi 
í samskiptum og lögð áhersla á góðan vinnuanda, 

sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi. 
www.grund.is

Starfsmenn óskast
Óskum eftir að ráða reglusama og handlagna menn 

við uppsetningar á granít og kvartsborðplötum.

Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878. 
Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík

Starf aðalbókara laust til umsóknar

Í boði er spennandi starf fyrir einstakling sem vill vinna 
sjálfstætt og hafa tækifæri til frumkvæðis í vinnubrögðum.

Sjá nánar á www.grundarfjordur.is

Lifandi starf í Café Atlanta
Cafe Atlanta er fjölhæfur veitingastaður með innblástur frá 28 ára flugsögu flugfélagsins Air Atlanta.  
Staðurinn er vel staðsettur á miðju höfuðborgarsvæðisins fyrir ofan verslunarmiðstöðina Smáralind, og 
bíður upp á margvíslega þjónustu:

  ádegisverðahlaðborð
  affi  meðlæti
  a ea ay
  eisluþjónustu fyrir öll tæ ifæri

ið leitum að já væðum, hugmyndarí um, snyrtilegum og 
duglegum starfsmanni til aðstoðar í eldhúsi og við önnur 
tilfallandi störf.

Vinnutími er frá klukkan 10-15 virka daga.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Áhugasamir vinsamlega sendið ferilskrá á hr@airatlanta.com fyrir 12. september n.k.

CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCCaCCCaC féféféféféféféfééféfff  A A A AA A AAAAAAAAAAtltltltltltltltltltltlttltltlt anananananaananananananannaa tatatatatatatatatatatatatatataat     lílílílílílílílíílílíl ðaðaðaðaðaðaðaðaðaðasmsms árááárii      SíSíSíSímimi: : 8 888 8     ........ afafafafafafafaffffeaeaeaeaeaeaeaaeaeaeaeaeaeaeeatltltltltltltltlttllt ananananananannanannannnanntatatatatatatatatatatatatattataaa.i.i.i.iiii.i.iiis s s s s s s sssssss

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Húsvörður óskast hjá Air Atlanta Icelandic

Starfssvið:

15. september n.k.

6. september 2014  LAUGARDAGUR6



| ATVINNA | 

RÁÐGJAFI Í RÁÐNINGUM

 
• 

EF ÞÚ UPPFYLLIR EFTIRFARANDI ATRIÐI, 
ÞÁ VILJUM VIÐ ÞÍNA UMSÓKN!

 » Háskólapróf í sálfræði, viðskiptafræði  
eða mannauðsstjórnun. 

 » Mikil greiningarhæfni, ritfærni og vandvirkni. 
 » Rík samskiptahæfni og þjónustulund. 
 » Mjög góð tölvufærni. 
 » Metnaður, frumkvæði og lausnamiðuð hugsun. 
 » Mjög gott vald á íslensku og ensku. 

HELSTU VERKEFNI:

 »  
með tillögu að lausn. 

 » Sérfræðinga- og stjórnendaleit. 
 » Þróa stöðluð og hegðunartengd viðtöl. 
 » Samskipti við umsækjendur, viðtöl  
og að svara fyrirspurnum. 

 » Utanumhald um gagnagrunn. 
 » Fyrirlögn prófa og starfstengdra verkefna. 

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar 

Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is 
og Jón Eggert Hallsson, 
joneggert@radum.is 
í síma 519 6770.

Áhugasamir sæki 
um á heimasíðu Ráðum

 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá. 

HJÁLPAÐU OKKUR AÐ VINNA! 

Við leitum að aðila sem hefur nýlokið háskólanámi 
og vill fá tækifæri til að hefja starfsferil sinn á vinnustað 

Ráðum er dótturfélag Expectus. Við bjóðum 
heildarlausnir á sviði ráðninga og sérstaða okkar 
er sveigjanleiki; við mætum þörfum viðskiptavina 
okkar.  Gildin okkar eru kraftur, heiðarleiki og samvinna. 
Við veljum í hópinn samkvæmt gildunum okkar 
og við veitum starfsmönnum okkar hlutdeild í árangri.

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR

Do you want to provide a clear view of the sky?
Tern Systems is a worldwide provider of mission critical 
Air Traffic Management solutions.

We are taking on additional international projects and seek 
motivated and skilled individuals for the following positions:

Tern Systems is a subsidiary of Isavia and provides systems to customers in Europe, North Africa, East Asia and Southeast Asia, see www.tern.is.
For further information, contact Tómas Davíð Þorsteinsson, General Manager of Tern Systems, on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Safety Engineers 
Taking part in safety engineering tasks to ensure 
that the risk related to our software products is 
acceptable.

Qualifications include:

• experience with engineering analysis, design 

and integration activities,

• knowledge of safety techniques such as Fault 

Tree Analysis or Failure Modes and Effect 

Analysis,

• knowledge of software safety industry 

standards such as ED109A/DO278A,

• strong understanding of software and systems 

development lifecycle,

• ability to work in a collaborative, team oriented 

environment,

• strong verbal and written communication skills,

• a high level of analytical and problem solving 

skills,

• +3 years experience in complex systems sectors 

(ideally in the Air Traffic Management or 

Aerospace domains) preferable,

• B.Sc/M.Sc. engineering degree or equivalent,

Project Managers
Successfully planning, controlling and managing 
project deliverables to ensure that customer needs 
are met.

Qualifications include:

• technical knowledge and experience with 

software development lifecycle,

• excellent communication and writing skills,

• ability to effectively present status and issues 

to project stakeholders,

• detail-oriented with the ability to handle and 

prioritize multiple concurrent projects,

• ability to work in a team-oriented, 

collaborative environment,

• knowledge and experience with Agile and ISO 

21500,

• PMP (Project Management Professional) 

certification or equivalent prefered,

• +3 years project management in software 

development 

Software Engineers
Designing, developing, testing and deploying new 
software functions and improvements to current 
systems.

Qualifications include:

• strong object oriented programming skills, 

ideally with C++,

• knowledge of service oriented architecture 

principles

• design and analysis experience,

• software unit testing experience,

• excellent problem solving and configuration 

management skills,

• experience with Linux distributions,

• ability to work in a collaborative, team 

oriented environment,

• highly motivated and passionate for 

delivering quality code,

• +3 years in software development,

• degree in computer science or in an 

equivalent field.

LAUGARDAGUR  6. september 2014 7



| ATVINNA | 

Áfengis og vímuefnaráðgjafar  
SÁÁ óskar eftir Áfengis og vímuefnaráðgjöfum 

til náms eða starfa. Stúdentspróf æskilegt.

Nánari upplýsingar veitir  
Hjalti Björnsson dagskrárstjóri í síma 824 7620

Skriflegar umsóknir sendist á Sjúkrahúsið Vog 
Stórhöfða 45, 112 Reykjavík, merktar „ráðgjafi“

Sjúkraliði óskast í hlutastarf  
við sjúkrahúsið Vog

Um er að ræða vaktavinnu, morgun-kvöld og helgarvaktir.

Upplýsingar veitir  
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs.  

Netfang: thora@saa.is - Sími 8247615

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum og  hefur haft mesta markaðshlutdeild í sölu á
lyfturum sl 17 ár.

SteinbocSteinbocSteinbocSteinbocSteinbockkkkk
Þjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHF

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða trausta
og góða viðgerðarmenn til starfa við lyftaraviðgerðir.

  Framtíðarstarf.

Einnig manni  í málun og frágangi á lyfturum.

Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Laust er til umsóknar starf líftölfræðings (biostatistician). Um er 
að ræða nýtt og spennandi starf innan vísindadeildar spítalans 
sem er starfrækt innan vísinda- og þróunarsviðs. Starfshlutfall 
er 100% og er starfið laust frá 1. október 2014 eða eftir nánara 
samkomulagi.

Á Landspítala starfa sérfræðingar og vísindamenn á ýmsum 
fagsviðum heilbrigðisvísinda og er spítalinn aðalkennslusjúkrahús 
landsins. Þar leggur fjöldi nemenda stund á grunn- og 
framhaldsnám í samvinnu við Háskóla Íslands og Háskólann 
í Reykjavík. Sérfræðingar og vísindamenn innan spítalans eru 
margir í samvinnu við innlenda og erlenda samstarfsaðila 
og nýta sér efnivið klínískra rannsókna, heilbrigðisgögn og 
framsýnar ferilrannsóknir til þekkingarsköpunar í heilbrigðis- og 
lífvísindum. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Tölfræðingurinn mun starfa í nánum tengslum við aðrar

deildir og einingar spítalans sem sinna vísindastörfum
og gagnavinnslu, m.a. með nýtingu vöruhúss gagna sem
hýsir fjölbreytt gögn um þjónustu og rekstur LSH.

» Gert er ráð fyrir möguleikum á samstarfi við vísindamenn
og sérfræðinga innan heilbrigðisvísindasviðs Háskóla
Íslands, m.a. við Miðstöð í lýðheilsuvísindum.

» Tölfræðingurinn taki þátt í uppbyggingu og eflingu
fræðigreinarinnar innan spítalans, m.a. kennsla námskeiða
í líftölfræði fyrir starfsmenn í samstarfi við kennara
Miðstöðvar í lýðheilsuvísindum ásamt handleiðslu og
ráðgjöf við rannsakendur.

» Hann taki jafnframt virkan þátt í rannsóknaverkefnum
og þróun nýrra tölfræðiaðferða við lausn flókinna
viðfangsefna.

Hæfnikröfur
» Umsækjandi hafi lokið a.m.k. meistaraprófi í tölfræði eða

sýni að hann búi yfir jafngildri þekkingu og reynslu á sviði
líftölfræði.

» Æskilegt er að umsækjandi hafi rannsóknareynslu á sviði
heilbrigðis- og/eða lýðheilsuvísinda og hafi verið virkur á
því sviði.

» Reynsla af kennslu og handleiðslu í líftölfræði fyrir nema
og/eða rannsakendur í heilbrigðisvísindum er kostur.

» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi afrit af prófskírteinum ásamt náms- og

starfsferilskrá, gögn um vísindavinnu og ritsmíðar sem og
upplýsingar um meðmælendur og umsagnir um kennslu-
og stjórnunarstörf, eftir því sem við á. Í ritaskrá skal koma
fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi
telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Ef 
fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skal
umsækjandi gera grein fyrir framlagi sínu til verksins.

» Upplýsingar veitir Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir,
magnusgo@landspitali.is, sími 543 1118.

» Starf áður auglýst 28.6.2014, umsóknarfrestur framlengdur 
til 22.9.2014

VÍSINDADEILD
Líftölfræðingur (biostatistician)

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. 

Laust er til umsóknar starf yfirlæknis gjörgæslulækninga á 
gjörgæsludeild Landspítala við Hringbraut. Starfshlutfall er 100% 
og veitist starfið frá 1. janúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi, 
til 5 ára, sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu 
nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

aðgerðasviðs og einnig framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

aðgerðasviðs
» Starfsmannaábyrgð, í samráði við yfirlækni svæfingalækninga

Áhersla er lögð á áframhaldandi uppbyggingu, skipulag
og þróun gjörgæslulækninga við sjúkrahúsið. Yfirlækni ber
einnig að vinna að frekari uppbyggingu kennslu nemenda í 
heilbrigðisvísindagreinum og vísindastarfi á deildinni.

Hæfnikröfur
» Íslensk sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og

gjörgæslulækningum
» Viðbótarnám í gjörgæslulækningum
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.

yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

» Umsókn skulu fylgja 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 til Ölmu D. Möller framkvæmdastjóra
aðgerðasviðs, Gjörgæsludeild 12B Hringbraut.

» Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd
lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis. Óskað er eftir að
umsækjendur skili 1-2 blaðsíðna kynningarbréfi með
framtíðarsýn umsækjenda varðandi starfið og deildina auk
rökstuðnings fyrir hæfi.

» Upplýsingar veitir Alma D. Möller, framkvæmdastjóri
aðgerðasviðs, almam@landspitali.is, sími 824 5824.

GJÖRGÆSLUDEILD
Yfirlæknir gjörgæslulækninga  

við Landspítala Hringbraut

Starf mannauðráðgjafa á geðsviði er laust til umsóknar. 
Mannauðsráðgjafi heyrir undir framkvæmdastjóra geðsviðsins 
og starfar í nánu samstarfi við starfsfólk þess og mannauðsdeild 
Landspítala. 

Helstu verkefni og ábyrgð
» Veitir stjórnendum og öðru starfsfólki ráðgjöf og aðstoð 

í málefnum er lúta að mannauðsstjórnun
» Stuðlar að samhæfingu í stjórnun mannauðs í samræmi 

við mannauðsstefnu 
» Starfar samkvæmt stefnu Landspítala, leiðbeiningum og 

verklagsreglum mannauðsdeildar og áherslum sviðsins
» Ber ábyrgð gagnvart framkvæmdastjóra á framkvæmd 

þeirra verkefna sem honum eru falin

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Menntun og starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar

er æskileg
» Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
» Sjálfstæði, frumkvæði og ábyrgð í starfi
» Lausnamiðuð nálgun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2014.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Upplýsingar veitir María Einisdóttir, framkvæmdastjóri

geðsviðs, mariaein@landspitali.is, sími 543 4077.

GEÐSVIÐ
Mannauðsráðgjafi

Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum.  Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa. 
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is
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Smiðir óskast
Óskum eftir að ráða vana trésmiði í fjölbreytt verkefni, framtíðarstörf.

Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfangið eggert@tharfathing.is

Sérfræðingur í tæknideild
Staða sérfræðings í upplýsingatæknideild Tollstjóra 

er laus til umsóknar

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem 
hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu 
og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. 
Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, heilsueflingu og 
góðan aðbúnað.

Starf sérfræðings felur m.a. í sér: 
• Eftirlit og umsjón með netkerfi, tölvum, tækjum, 
 símkerfi og öðrum tæknibúnaði embættisins. 
• Almenn þjónusta við starfsmenn embættisins, bregðast 

við beiðnum um aðstoð og finna lausn á tæknilegum 
vandamálum.

• Afgreiðsla aðgangsumsókna að ýmsum kerfum. 
• Þátttaka og aðstoð við undirbúning og gerð ársáætlana 
 á innkaupum tækjabúnaðar. 
• Önnur verkefni. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði 
 kerfisstjórnunar og/eða mikla reynslu á því sviði.
• Góð þekking og þjálfun á sviði tæknimála er æskileg, s.s. 

þekking á Microsoft Exchange Server, Active Directory, 
Windows Server og Windows 7 og 8.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og hæfni til að vinna sjálfstætt.
• Gott vald á íslensku og ensku og geta til að tjá sig 
 skipulega, bæði í ræðu og riti.
• Kurteisi og þjónustulund.
• Nákvæmni og traust vinnubrögð.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt konum 
sem körlum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur 
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni Ólafsson, 
fjármálastjóri/deildarstjóri upplýsingatæknideildar, 
í síma 560-0300.

Umsóknarfrestur er til 19. september nk. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir merktar „sérfræðingur tæknideild“ ásamt 
ferilskrá skal skila til mannauðssviðs embættisins að 
Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík eða í gegnum tölvupóst: 
starf@tollur.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda 
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustuliða 
til ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum á 
dagvinnu tíma.  Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í síma 
594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra. 

Skólameistari

Spennandi tækifæri  
hjá Marorku!

FORRITARAR
Við leitum að forriturum í þróunarteymi okkar. 
Bjóðum upp á spennandi og fjölbreytileg verkefni 
í kviku og skemmtilegu umhverfi. Notumst við 
VisualStudio og C#. Keyrsluumhverfi okkar er 
Windows, SQL Server og IIS. Við fylgjum Agile 
hugmyndafræði við stýringu verkefna. 
Á öllum stigum forritunarferlisins hvetur Marorka 
til sjálfstæðra vinnubragða og virkrar þáttöku 
forritara.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í tölvunarfræði eða   
     sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Nákvæm og öguð vinnubrögð  
• Minnst 5 ára reynsla við forritun
• Brennandi áhugi á tækni

PRÓFANASTJÓRI
Við leitum að prófanastjóra sem hefur yfir- 
umsjón með ferlum sem lúta að gæðum 
hugbúnaðarafurða Marorku. Prófanastjóri 
er samskiptaaðili þvert á fyrirtækið: Á dagleg 
samskipti við forritara vegna sjálvirkra próf-
ana, náin samskipti við vörustjóra vegna 
nýjunga og virkni breytinga, við framleiðslu-
deild varðandi afhendingu hugbúnaðarins 
og við þjónustudeild til að fylgjast með hvernig 
útgefnum hugbúnaði reiðir af.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í tölvunarfræði  
     eða sambærileg gráða
• Nákvæmni og samskiptahæfni
• Reynsla af lífsferli hugbúnaðar

 
VERKEFNASTJÓRI
Við leitum að verkefnastjóra sem mun stýra 
verkefnum hjá Marorku sem lúta að innleiðingu
orkustjórnunar hjá skipafyrirtækjum. 
Verkefnin eru tæknilega flókin og þarf ein- 
staklingurinn að hafa tök á tæknihugtökum 
ásamt því að vera mjög skipulagður. Mikil-
vægt er að sýna frumkvæði og vera jákvæður 
og drífandi. Samskipti við viðskiptavini er stór 
þáttur af starfinu. Starfinu fylgja ferðalög.

Hæfniskröfur:
• Verkfræðingur eða tæknifræðingur
• Mikil reynsla af verkefnastjórnun
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni
• Próf í verkefnastjórnun kostur
• Reynsla úr skiparekstri kostur

ÞJÓNUSTUSTJÓRI

þjónustudeild fyrirtækisins. Þjónustustjóri 
stýrir sérfræðingum í þjónustudeildinni 
og skipuleggur starfsemi deildarinnar á 
heimsvísu. Þjónustustjóri ber ábyrgð á rekstri 
deildarinnar og innkomu ásamt því að tryggja 
að þjónusta Marorku sé fyrsta flokks. Mikil-
vægt er að sýna frumkvæði og vera jákvæður 
og drífandi. Samskipti við viðskiptavini er stór 
þáttur af starfinu. Starfinu fylgja ferðalög.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi  
•   Góð tækniþekking
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mann- 
 legum samskiptum
• Reynsla úr skiparekstri æskileg

SÉRFRÆÐINGUR Í 
ÞJÓNUSTUDEILD

Marorku til að leysa tilfallandi verkefni sem 
koma upp hjá viðskiptavinum ásamt því að 
setja upp orkustjórnunarkerfi Marorku um 
borð í skipum. Við leitum að einstaklingi með 
einstaka þjónustulund, þarf að vera skipu-
lagður og nákvæmur í starfi. Mikilvægt er að 
sýna frumkvæði, vera jákvæður og drífandi. 
Samskipti við viðskiptavini er stór þáttur af 
starfinu. Starfinu fylgja ferðalög.

Hæfniskröfur:
• Tæknifræðingur með vélstjórabakgrunn  
 eða annar bakgrunnur úr skiparekstri
• Siglingareynsla kostur

Marorka var stofnað árið 2002 og er leiðandi fyrirtæki í lausnum fyrir orkustjórnun skipa. 
Hjá Marorku starfar öflugur hópur starfsmanna sem daglega leggja sitt af mörkum til 
bættrar orkunýtingar og minni mengunar á heimsvísu. 
Starfstöðvar Marorku eru í Reykjavík, Kaupmannahöfn, Singapore, Dubai og Aþenu. 

Við bjóðum starfsmönnum okkar krefjandi og spennandi verkefni í alþjóðlegu fyrirtæki, 
sveigjanlegan vinnutíma, fjölskylduvænt starfsumhverfi og þátttöku í áframhaldandi 
uppbyggingu hátæknifyrirtækis í örum vexti. 

Umsóknarfrestur er til 12. september 2014. Vinsamlegast sendið umsóknir á careers@marorka.com

Borgartún 20  105 Reykjavík  Iceland  Tel. (+354) 582 8000www.marorka.com

Marorka er alþjóðlegt fyrirtæki með  
höfuðstöðvar í Reykjavík. 

Mikilvægt er að allir umsækjendur séu  
mjög hæfir í ræðu og riti á enskri tungu. 
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Vefstjóri/tölvusérfræðingur
Vefsíðan er keyrð á Wordpress og með þessu fylgja ýmis verkefni 
tengd póstlista, google auglýsingum og önnur tæknileg vinna og 
aðstoð við aðra starfsmenn á skrifstofu.  
Ekki er um ræða greinaskrif.

Lykilatriði er að kunna mjög vel á Wordpress, ásamt HTML og CSS. 
Einnig þarf að hafa einhverja kunnáttu á php, javascript, vefforritun 
og góða almenna tölvukunnáttu.

Góð enskukunnátta, frumkvæði og vandvirkni eru algjör skilyrði. 
Ekki er verra að hafa einnig áhuga á næringu og heilsu.

Um er að ræða 50-100% starf með sveigjanlegum vinnutíma.

Framúrskarandi penni
Umfjöllunarefni síðunnar er næring og næringartengd málefni 
byggð á vísindalegum staðreyndum.

Okkur vantar framúrskarandi pistlahöfund sem hefur mjög góða  
enskukunnáttu og góða þekkingu á tölvunotkun. Best er ef  
viðkomandi er einnig menntaður í næringu og vísindum.

Frumkvæði og vandvirkni eru algjör skilyrði. Að auki þarf  
viðkomandi að hafa mikinn áhuga á næringu og heilsu.

Um er að ræða 50-100% starf með sveigjanlegum vinnutíma.

Vinsamlegast sendið starfsumsóknir á netfangið  
ragna@betrinaering.is.

Vefsíðan AuthorityNutrition.com er næringarsíða á 
ensku sem fær  um 200.000 heimsóknir á dag.

Vegna aukinna verkefna leitum við að tveimur framúrskarandi 
starfskröftum sem vilja slást í lið með okkur.

Langar þig að taka þátt í að byggja upp? 
Fyrirtæki í Rvík með mikla vaxtarmöguleika auglýsir eftir  
tæknimanni á tölvuverkstæði sem einnig getur sinnt útköllum  
til fyrirtækja.
Leitað er eftir duglegum og hreinskiptum aðila sem er  
sjálfstæður í vinnubrögðum. Laun eru samkvæmt taxta en geta 
hækkað eftir því sem umfang starfseminnar vex. Við þjónustum 
PC, Apple og Linux tölvur. Vinsamlegast sendið atvinnuumsókn 
og ferilskrá (CV) á netfangið: vaxandifyrirtaeki@gmail.com

Stóll til leigu
að Hársnyrtistofunni Hár í Hjallahrauni 13, Hfj.

Vinsamlegast hafið samband í síma 662 6653 eða  847 8157

Breiðumörk 1c, 810 Hveragerði
www.hotelork.is  /  info@hotel-ork.is  /  sími: 483 4700

 
Umsóknarfrestur er til 15 september 2014 

og skulu umsóknir sendast á dakri@hotelork.is

Össur er að leita að metnaðarfullum verkfræðing eða tæknifræðing til 
starfa sem framleiðsluverkfræðingur í fyrirtækinu.

STARFSSVIÐ: 

• Vinna við stöðugar umbætur á ferlum í framleiðslu
• Þátttaka við þróun og innleiðingu nýrra vara

HÆFNISKRÖFUR:

• B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking á straumlínustjórnun (e. Lean)
• Reynsla við framleiðslu er kostur
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 15. september 
næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn tölvupóstsins hvaða starf 
er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

WWW.OSSUR.COM

VILTU GANGA Í LIÐ MEÐ ÖSSURI?

VERKFRÆÐINGUR/TÆKNIFRÆÐINGUR

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja.  

Hjá félaginu starfa um 2200 manns í 18 löndum.  

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

VERSLUNARSTJÓRI
Nettó Grindavík leitar að öflugum
verslunarstjóra.

STARFSSVIÐ:

.

.
B
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Bílar og Vélar á Vopnafirði óska eftir að ráða til sín 
bifvélavirkja eða aðila vanan vinnu á bifreiðaverkstæði, 
húsnæðishlunnindi í boði. Allar nánari upplýsingar veitir 
Ólafur í síma: 894-4530.

Atvinna í boðiFasteignasala / Sölufulltrúi
Þingholt óskar eftir fasteignasala/sölufulltrúa til starfa. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af störfum á 
fasteignasölu. Við leitum eftir drífandi, konum/körlum sem 
eru tilbúin að leggja sig fram og ná árangri í starfi. Áhersla 
er lögð á vönduð vinnubrögð. Glæsileg vinnuaðstaða með 

góðu fólki með áratuga reynslu af fasteignasölu.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband  
við Ísak V. Jóhannsson hjá Þingholti Klappastíg 5.  

101 Reykjavík  isak@tingholt.is Gsm 822-5588

FRAMKVÆMDA-
STJÓRI 
Fríhöfnin óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhugasaman framkvæmdastjóra sem 
hefur hæfileika til að þróa áfram sterkan verslunarrekstur með því hæfa starfsfólki 
sem félagið hefur á að skipa. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf 
í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Yfirumsjón með rekstri Fríhafnarinnar s.s. samnings-
 gerð við alla birgja á verslunarsviði og mótun sölu- 
 og vörustefnu 

• Ábyrgð á innkaupum, birgðahaldi, birgðastýringu og
 framlegðarbókhaldi félagsins

• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi Fríhafnar-
 innar ásamt áætlanagerð og eftirfylgni

• Öll almenn framkvæmdastjórn og yfirumsjón með 
 öllum verkefnum félagsins samkvæmt samþykktum, 
 eigendastefnu og starfsreglum félagsins

• Frumkvæði og stefnumótun varðandi  þróun og 
 skipulag félagsins

• Undirbúningur á verkefnum stjórnar, umfjöllun 
 og úrvinnsla

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af stjórnunarstörfum er skilyrði

• Reynsla á smásölumarkaði er æskileg

• Þekking á fjármálum í rekstri fyrirtækja

• Hæfni  og reynsla í gerð samninga

• Miklir samskiptahæfileikar

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk. 

Umsókn óskast fyllt út á www.hagvangur.is 

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is 
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Fríhöfnin er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi og hefur hlotið fjölda viðurkenninga 
síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt 
fyrirtæki. Fríhöfnin er dótturfyrirtæki Isavia ohf. og annast rekstur fimm verslana í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar.

Starfsmenn eru um 140 og stærstu vöruflokkarnir í verslunum félagsins eru áfengi, tóbak, 
snyrtivörur og sælgæti. Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt til fyrirmyndar í 
jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.
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VAKTSTJÓRI - HAFNARFIRÐI
Starf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni í Hafnarfirði er laust til umsóknar.  
Um 100% starf er að ræða.
Yfir vetrartímann er unnið á vöktum allan sólarhringinn.  
Yfir sumartímann er unnin hefðbundin dagvinna.  

Starfssvið
• Vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði og mælitækjum ásamt greiningu á upplýsingum frá þeim.
• Upplýsingamiðlun og útsending viðvarana ásamt boðun aðgerða.
• Umsjón og viðhald á greiningar- og skráningarbúnaði tækja
• Viðhald og þjónusta vega og vegbúnaðar 
• Ýmis vinna í starfsstöð í Hafnarfirði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Iðnmenntun, framhaldsskólapróf eða sambærilegt
• Góð kunnátta í íslensku
• Tölvukunnátta nauðsynleg 
• Almennt bílpróf
• Reynsla úr atvinnulífinu
• Æskilegt er að viðkomandi hafi réttindi á vinnuvélar
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinar eru konur með tilskildar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 22. september 2014. Umsóknir berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar, netfang oth@ vegagerdin.is. 
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Jóhann B. Skúlason, yfirverkstjóri í síma 522 1462

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög  
fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og Hafnafirði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öflugt  
starfsmannafélag. Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum. Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið  
á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru: Greiðar samgöngur 
með góðri þjónustu.Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins.Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist. Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi  
og íbúa.Vel skipulögð og skilvirk starfsemi.Ánægt, hæft og gott starfsfólk. 

Útboð nr. 20158
Þeistareykjavirkjun

Stálpípur og tengistykki

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum  í stálpípur og tengistykki  
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20158 „Steel Pipes and  
Fittings„ fyrir jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum í  
Þingeyjarsveit.

Verkið  felst í  framleiðslu og afhendingu  á stálpípum   
og tengistykkjum fyrir Þeistareykjavirkjun.

Stálpípur og tengistykki  skal afhenda fyrir 9. júní 2015.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og  
útboðsgögn eru á ensku.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is  frá og með þriðjudeginum 9. september 
2014.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
fyrir klukkan 12:00 miðvikudaginn 29. október 2014 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

STÖRF HJÁ ÍAV Í REYKJANESBÆ

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar hvort sem um er að 
ræða íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, 
opinberar byggingar eða aðra mann-
virkjagerð sem og jarðgangagerð og 
jarðvinnuframkvæmdir bæði hérlendis 
og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða 
til okkar kraftmikla og framsækna 
einstaklinga, með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu 
og erum stolt af starfsandanum og 
þeim metnaði sem hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi 
sem hefur bæði ISO 9001 gæðavottun 
og OSHAS 18001 öryggisvottun.

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða í 
eftirtalin störf á verkstæði félagsins í Reykjanesbæ.

Bifvélavirki / vélvirki
Mikilvægt er að viðkomandi hafi  réttindi og reynslu af  
viðgerðum á stórum vinnuvélum. Nánari upplýsingar 
veitir Þórmar Viggósson í s. 660-6225.

Járniðnaðarmaður
Mikilvægt er að viðkomandi hafi réttindi og reynslu af 
járnsmíðavinnu. Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur 
Hauksson í s. 660-8134.

Iðnnemar  
Einnig er óskað eftir umsóknum frá iðnnemum sem vilja 
komast á samning.

Umsóknir má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

www.deloitte.is
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Vegna aukinna verkefna á sviði upplýsinga- 
öryggis og reksturs tölvukerfa, bæði á Íslandi 
og Norðurlöndunum, leitar Deloitte nú að 
ungu, öflugu, hæfileikaríku og áhugasömu 
fólki með menntun og þekkingu á sviði upp- 
lýsingatækni. 

Verkefnin eru m.a. úttektir á sviði aðgangsstýringa, 
hýsingar og reksturs upplýsingakerfa, gagna- 
flutninga, breytingastjórnunar og öryggismála.

Umsóknir sendist til mannauðsstjóra Deloitte 
á netfangið erna.arnardottir@deloitte.is fyrir 
15. september nk.

Óskum eftir 
sérfræðingum
á sviði 
upplýsingatækni

Deloitte er stærsta alþjóðlega ráðgjafarfyrirtæki heimsins og er 
leiðandi á sviði upplýsingatækniráðgjafar. Hjá Deloitte starfa um 
200 manns víðsvegar um landið, en á alþjóðavísu eru starfs- 
menn Deloitte um 200.000 í yfir 150 löndum. Fyrirtækið leggur 
metnað í að bjóða starfsmönnum sínum upp á gott starfsum- 
hverfi, sveigjanlegan vinnutíma og metnaðarfulla alþjóðlega 
endurmenntun.

VIÐ LEITUM AÐ ÞJÓNUM OG 
VÖNU AÐSTOÐARFÓLKI Í SAL 
Á KVÖLDIN OG UM HELGAR  

UMSÓKNIR SENDIST Á SIGRUN@STEIK.IS

STEIKHÚSIÐ      TRYGGVAGÖTU 4-6
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ATVINNA - KERFISSTJÓRI

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða  
kerfisstjóra til starfa sem fyrst, eða skv. nánara samkomulagi.  
Um er að ræða 100% stöðu.

HSA rekur blandað tölvukerfi á 11 stöðum á Austurlandi.
Kerfisstjóri sinnir miðlægum kerfum, notendaþjónustu og öðrum 
þeim verkefnum sem tengjast rekstri tölvukerfis stofnunarinnar 
beint eða óbeint, auk annarra tilfallandi verkefna.
Viðkomandi annast daglegan rekstur net-, síma- og tölvukerfis 
HSA, uppsetningu á vél-, hug- og jaðarbúnaði, umsjón með tölvum 
og öðrum vélbúnaði, notendaumsýslu, stofnun og viðhald notenda, 
eftirlit með hugbúnaði, umsjón með afritun og geymslu rafrænna 
gagna, almenna ráðgjöf og aðstoð við starfsmenn.

Menntun á sviði upplýsingatækni, svo sem kerfisfræði, kerfis- 
stjórnunar eða sambærilegs æskileg. MCSA, MCSE eða MCITP 
vottun æskileg. Haldbær reynsla af sambærilegu starfi við 
rekstur tölvukerfa. Góð net- og hugbúnaðarþekking og þekking 
á vélbúnaði. Staðgóð þekking á Windows-netkerfum, netþjónum 
og útstöðvum. Þekking á Linux stýrikerfum og Cisco netbúnaði er 
kostur. 

Lögð er áhersla á frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, sveigjan-
leika, ríka þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi stéttarfélags viðkomandi við 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSA.
Umsóknarfrestur um starfið er til 22. september nk.
Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út um-
sóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, undir flipanum 
„laus störf.“

Nánari upplýsingar veita:
Kjartan Einarsson, forstöðumaður eigna- og tæknisviðs HSA, s. 
892-3090, netf. kjartan@hsa.is og Emil Sigurjónsson, forstöðum. 
mannauðssviðs HSA, s. 470-3053 & 895-2488, netf. emils@hsa.is.

Heilbrigðisstofnun Austurlands starfar á þremur fagsviðum;  
heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Umdæmissjúkrahús fyrir Austurland 
er í Neskaupstað. Stofnunin þjónar alls um 11.000 íbúum frá Vopnafirði til 
Djúpavogs, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim.

Vegna aukinna umsvifa leitar EFLA að reyndum hönnunar- 
og verkefnisstjóra á samgöngusvið.  Starfið felst aðallega í 
að stýra fjölbreyttum hönnunarverkum í samgöngum með 
áherslu á veghönnunarverkefni í Noregi og á Íslandi, ásamt 
því að taka virkan þátt í áframhaldandi uppbyggingu 
samgöngusviðs EFLU. 
Aðsetur starfsmanns verður í höfuðstöðvum EFLU í 
Reykjavík.  Um framtíðarstarf er að ræða. 

Hæfniskröfur:
• A.m.k. BSc. gráða í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði er  
 skilyrði
• Reynsla í stjórnun hönnunarverka í vega- og gatnagerð
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tök á íslensku, ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skulu berast 
í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 20. 
september næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með 
þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Guðnason, sviðsstjóri 
samgöngusviðs, gudmundur.gudnason@efla.is.

EFLA verkfræðistofa óskar 
eftir að ráða starfsmann á 
samgöngusvið

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

240 samhentra starfsmanna.
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Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni 
fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu og rekstri flugvalla og 
að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem milli- 
landaflug, auk yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia 
leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkis- 
lögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  

Umsóknarfrestur er til og með 19. september. 

Umsóknum skal skila rafrænt á www.isavia.is/atvinna

Isavia óskar eftir reynslumiklum rafvirkja með áhuga á 
flugi. Gerð er krafa um sveinspróf í rafvirkjun og reynslu 
af rekstri og viðhaldi smá-, lág- og háspennukerfa. Auk 
þess er þekking á iðntölvustýringum og CCR aflgjöfum 
æskileg. Starfið felur í sér ferðalög um landið.

Í starfinu felst meðal annars:
• Vinna við brautarlýsingu, aðflugs- og flugleiðsögukerfi
• Viðhald hússtjórnarkerfa
• Almenn raflagnavinna



HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRUM 
Í BORGARNES OG Á ÍSAFJÖRÐ

Umsóknir berist fyrir 15. september n.k. 

til  Birnu Sæmundsdóttur, birnas@husa.is

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Leitum að sterkum leiðtogum í 
krefjandi stjórnunarstörf
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Í boði er

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 
Ræstingar, afleysingar og gluggaþvottur.

Einungis íslensku- eða enskumælandi einstaklingar 
koma til greina. 

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

Umsóknir sendist á bjarki@ath-thrif.is 
eða á www.ath-thrif.is, merkt „ATVINNA“

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Ert þú með
metnað í Amadeus og 

langar að vaxa 

Áætlunardeild Úrvals Útsýnar leitar 
að snjöllum ferðaráðgjafa með 

Útsýnar skiptist upp í Fyrirtækjavið 

er eftir jákvæðum og kraftmiklum 
einstaklingi með einstaka hæfni 

Starfssvið og helstu verkefni

- Samskipti við viðskiptavini
- Sala og ráðgjöf

Menntunar- og hæfniskröfur

- Gott vald á íslensku og ensku og 
  færni til að miðla upplýsingum í 
  ræðu og riti
- Viðkomandi þarf að vera 

  frumkvæði og geta unnið undir álagi

- Þjónustulundaður og góður í mannlegum   

   samskiptum

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar ásamt rökstuðningi um hæfni 



Atlas endurhæfing, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, óskar eftir að ráða 
starfsmann í móttöku.
Um fullt starf er að ræða og þarf viðkomandi að hefja störf sem fyrst.
Færni í mannlegum samskiptum ásamt góðri tölvukunnáttu 
nauðsynleg. Reyklaust fyrirtæki.

 Áhugasamir sendi inn upplýsingar á  
afgreidsla@atlasendurhaefing.is

Staða hjúkrunarfræðings 
 við Heilsugæsluna Lágmúla 4

Starfið felst í skólahjúkrun og móttöku á heilsugæslustöð.
Starfshlutfall 50% - Vinnutími  sveigjanlegur. 

Umsóknir berist hjúkrunarforstjóra Heilsugæslunnar Lág-
múla s. 5951300 og veitir hann einnig upplýsingar um starfið

gArðhEimAr er gArðyRkjUMiðStöð þaR sEm umGjörðiN eR GróðuR oG AllT Sem 

tEngIst ræktUn, UmhYgGju oG fEgRun uMhvErFisINs, AllT áRið Um KriNg.  vIð 

lEitUm nú að DrífAndI Og SaMviSkUsömU sTaRfsFólKi:

SöluMaðuR í tækJadEilD

bLómAafGrEiðslA

aLmEnn aFgrEiðslA í VerSluN

vInSamLeGasT SkiLið uMsókNum í 

upPlýsIngAbOrð gArðhEimA eðA á 

nEtfANg:  krIsTinHg@gArdHeImaR.iS 

fYriR fösTudAgInn 12.sEptEmBer

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

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

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

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

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

gaman í vinnunni

Hæfniskröfur

Umsóknir og frestur

á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 11. september.

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

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

DEILDARSTJÓRI GAGNASÖFNUNAR

Hlutverk gagnasöfnunardeildar er að skipuleggja og framkvæma gagnasöfnun fyrir 
hagskýrslugerð Hagstofu Íslands.

Starfið felur í sér að verkstýra og veita forystu við verkefni sem þarfnast innsöfnunar gagna 
fyrir framleiðsluferli hagtalna. Deildarstjóri hefur yfirumsjón með rekstri deildarinnar, er í 
faglegu forsvari verkefna, sér um samskipti við aðrar einingar Hagstofunnar ásamt því að sinna 
alþjóðlegum samskiptum á fagsviði deildarinnar.

HÆFNISKRÖFUR

 Háskólapróf sem nýtist í starfi.
 Stjórnunarfærni.
 Stjórnunarreynsla með mannaforráðum er æskileg.
 Marktæk starfsreynsla af stjórnun verkefna.
 Reynsla af áætlanagerð.
 Framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni.
 Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.
 Jákvæðni, þjónustulund og heiðarleiki.

Umsóknarfrestur er til 22. september 2014

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Sími 528-1000
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Elsa Björk Knútsdóttir [elsa.knutsdottir@hagstofa.is]

óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan 
og áhugasaman 
starfsmann

Hagstofa Íslands
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+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn 
 eigi síðar en 14. september 2014.

STARFSSVIÐ:
Þróa hugmyndir til að mæta þörfum og auka tryggð 

 viðskiptavina og virði vörumerkisins
Kynna þjónustustefnu innan Icelandair og aðstoða við þjálfun   

 starfsmanna
Framkvæma og greina þjónustukannanir og markaðsrannsóknir 

 sem snúa að upplifun viðskiptavina
Meta töluleg gögn og útbúa tölfræðiskýrslur
Fylgjast með og meta ábendingar viðskiptavina og samstarfsaðila
Móta og innleiða gæðastaðla í samstarfi við mismunandi deildir   

 innan fyrirtækisins
Kynna sér nýjungar í vörum og þjónustu innan sem utan fluggeirans
Þróa virðiskeðju Icelandair með tilliti til allra hagsmunaaðila
Stilla upp útreikningum og viðskiptaplönum sem meta breytingar 

 á vöruúrvali og þjónustu
Skjölun og skrásetning gagna
Hafa eftirlit með að allir ferlar lúti alþjóðlegum sem og innlendum   

 stöðlum
 

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Færni í neytendahegðun og skilningur á vörumerkjavirði
Þekking á markaðsmálum, fjármálum og rekstri
Eiga auðvelt með samskipti, sölustörf og kynningar fyrir hópa
Góð tæknikunnátta og vilji til að auka þekkingu sína
Mjög góð greiningarhæfni sem og gott auga fyrir smáatriðum
Sjálfstæði í vinnubrögðum, gott skipulag og hæfni í tímastjórnun 

 er nauðsynleg

Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Óskarsson I gosk@icelandair.is
Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is 

SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐS- OG ÞJÓNUSTUMÁLUM
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í markaðs- og þjónustumálum í markaðsdeild á sölu- og markaðssviði.
Hlutverk starfsmannsins er að fylgja eftir þjónustustefnu fyrirtækisins, þróa verkferla, vörustjórnun og nýsköpun til að bæta upplifun viðskiptavina og auka viðskiptavild.  
Starfsmaður vinnur náið með stjórnendum í stanslausri þróun, stjórnun og mælingum á þjónustu ásamt því að setja þjónustustaðla og fylgja þeim eftir.
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KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Liðsmaðurinn þarf að hafa frumkvæði og metnað til að ná góðum 
árangri í starfi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október 2014.

 Responsibilities:
» Build and lead a software engineering

team using agile methodology to deliver
top-class software.

» Design project plans for individual software
components and product releases. Ensure
that milestones are met and software is
delivered on time, in collaboration with
management and QA/Deployment.

» Mentor team members and assign roles
that staff are comfortable in and perform
best within the team. Constantly raise the
team performance bar.

» Communicate with sales and product
leaders and ensure that R&D strategy
effectively supports market needs.

» Define core technology R&D focus with
CTO and management.

Requirements:
» MSc or BSc in Computer Science, Software

Engineering or equivalent with 5+ years of 
software development experience

» 3+ years experience in software project
management (preferably within a multi-
national team)

» Experience with Agile software
development concepts

» Strong leadership skills and excellent 
technical understanding, to win trust and
authority within the development team

» Interest in the development of complex,
high-performance software systems that
deal with large quantities of data.

Videntifier Technologies are a growing high-tech
company that provides high-end image and video 
identification solutions for various markets.

Clients include the US’ National Center for
Missing and Exploited Children and Interpol.
For more information see www.videntifier.com

Software 
Engineering 
Manager
Videntifier is looking for a 
Software Engineering Manager 
for our R&D department – a 
capable leader to build a high 
performing team of software 
engineers. We are looking 
for strong technical skills 
and great people skills, and 
a passion for delivering high 
quality products.

To apply, please send your CV and cover letter to jobs@videntifier.com www.videntifier.com

We are situated in excellent offices in Lækjar- 
gata in downtown Reykjavík. We offer gourmet 
coffee as well as lunches at the many great 
restaurants in the centre, and a great  
working environment.

6. september 2014  LAUGARDAGUR16
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Starfsmaður á Baug

· Leikskólakennari Núp

· Sérkennslustjóri Austurkór

· Deildarstjóri Sólhvörfum 

Grunnskólar

· Skólaliði Smáraskóla

· Skólaliði Salaskóla

· Skólaliði í dægradvöl Lindaskóli

· Stundakennari Kársnesskóli

· Stuðningsfulltrúi Álfhólsskóla

· Grunnskólakennari Hörðuvallaskóla

· Starfsfólk í dægradvöl Vatnsendaskóla

Félagsþjónusta

· Starfsmaður á heimili fatlaðs fólks

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

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

LNS Saga ehf.
Kt. 701013-0340

Hlíðarsmári 4
200 Kópavogur 

Sími +354 511 7040
lnssaga@lns.is 

SPENNANDI TÆKIFÆRI

LNS Saga er nýtt íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & Sønner AS, sem er meðal stærstu 
verktakafyrirtækja Noregs.
Starfsmenn LNS Saga eru um 250 talsins og sinna nú aðallega verkefnum í Noregi. Verkefnin þar snúa einkum að jarðgangagerð, 
eftirvinnu gangagerðar, hafnarmannvirkjum, virkjunum og vegagerð. Á næstu vikum hefst vinna við nýtt stórt verkefni á Íslandi sem er 
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upphaf af frekari þáttöku LNS Saga í verkefnum á Íslandi. Auk verkefna í Noregi og á Íslandi stefnir félagið jafnframt að þátttöku í verkefnum 
g g g , j , j g g g ýg g g

í Færeyjum og á Grænlandi.

VERKEFNISSTJÓRI – BYGGINGARSTJÓRI 
Við leitum að öflugum stjórnendum til að leiða verklegar framkvæmdir 
í Noregi og á Íslandi. Um er að ræða stærri verkefni á sviði bygginga- 
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og steypuframkvæmda. Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi 
stjórnunarreynslu og búi yfir hæfni í mannlegum samskiptum. Gerð er 
krafa um menntun á sviði byggingarverkfræði, byggingartæknifræði eða 
á sambærilegu sviði. Nauðsynlegt er að verkefnisstjóri geti tjáð sig í 
ræðu og riti á íslensku, ensku og norðurlandatungumáli.

VERKSTÆÐISMAÐUR
Við leitum að vönum vélaviðgerðarmanni til starfa á verkstæði 
fyrirtækisins í Noregi. Viðkomandi þarf að starfa sjálfstætt og stýra 
verkefnum og rekstri verkstæðis. Reynsla af viðgerðum á vinnuvélum 
er nauðsynleg. Æskilegt er að viðkomandi hafi kunnáttu í ensku eða 
einhverju norðurlandatungumáli.

Unnið er samkvæmt vaktakerfi þar sem gert er ráð fyrir ferðum til 
og frá Íslandi í vaktafríum.

VERK- OG FLOKKSTJÓRAR Í BYGGINGARVERKEFNI 
Við leitum að úrræðagóðum og drífandi verk- og flokkstjórum til að 
stýra bygginga- og steypuverkefnum á Íslandi og í Noregi. Umsækjendur 

g g g

þurfa að hafa góða samskiptahæfni og reynslu af því að leiða vinnuhópa 
í verklegum framkvæmdum. Æskilegt er að umsækjendur búi yfir 
haldgóðri menntun og reynslu sem nýtist í starfi auk kunnáttu í 
íslensku, ensku og norðurlandatungumáli. 

VEGNA AUKINNA VERKEFNA Í NOREGI OG Á ÍSLANDI VILJUM VIÐ
BÆTA FLEIRI STARFSMÖNNUM OG STJÓRNENDUM Í HÓPINN

Upplýsingar um störfin veitir Sigríður Guðmundsdóttir í síma 511 7040. 
Áhugasamir sendi umsókn merkta tilteknu starfi og hvort sótt er um starf 

ý g g

í Noregi eða á Íslandi, ásamt ferilskrá á 
g

umsokn@lns.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 14. september. Umsóknir eru meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum verður svarað þegar ráðningu er lokið.

Ertu 
tölvusnillingur? 

Einn fremsti upplýsingatækniskóli landsins, Tækniskólinn, leitar 
að þjónustuliprum starfsmanni til að sinna notendaþjónustu og 
uppsetningu og þjónustu á tölvum, netkerfum og ýmsum jaðarbúnaði. 
Um er að ræða starf í fjölbreyttu og frjóu starfsumhverfi.

Hæfniskröfur:
• Formleg menntun á sviði tölvutækni/bilanagreininga/viðgerða

• Microsoft-gráður og þekking á forritun æskileg

• Reynsla sem nýtist í starfi

• Frumkvæði og metnaður

• Hæfileiki til að vinna undir tímabundnu álagi

Frekari upplýsingar veitir Tryggvi Jóhannsson, kerfisstjóri, í síma 514 9051 eða í 
tölvupósti á tj@tskoli.is. Umsóknir skulu sendar til Bjargar Jónsdóttur, rekstrarstjóra, 
á bj@tskóli.is fyrir 14. september 2014.

www.tskoli.is
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Egilsson / A4 óskar eftir að ráða yfirmann 
vöruhúss að Köllunarklettsvegi 10.

Helstu verkefni 

• Rekstur vöruhúss

• Innleiðing, viðhald og stýring ferla í vöruhúsinu 
þ.e. móttöku-, geymslu- og afhendingaferla.

• Umsjón með upplýsingarkerfum  
og birgðahaldi 

• Vinna með gæða- umhverfis og öryggismál

• Starfsmannahald og verkstýring

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun eða sambærilega menntun sem 
nýtist í starfi

• Reynsla af rekstri og stjórnun vöruhúss skilyrði

• Reynsla af mannaforráðum

• Þekking á vöruhúsakerfum og handskönnum,  
þekking á Dynamics AX er kostur.

• Góð almenn tölvukunnátta

• Þjónustulund, jákvæðni og sjálfstæði í  
vinnubrögðum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarferli

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á  
umsokn@a4.is merkt „Yfirmaður vöruhúss“. 

Umsóknarfrestur er til 14. september 2014.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynja B. 
Brynleifsdóttir Fjármálastjóri Egilsson / A4 í 
síma 580-0000. 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Egilsson / A4 er framsækið fyrirtæki á ritfanga- og skrifstofumarkaði. 
Við leggjum metnað okkar í það að vera í fararbroddi á sviði skrifstofu-, skóla-,  
föndur- og hannyrðavara og við leggjum áherslu á góða og trausta þjónustu við 
viðskiptavini. Við erum stolt af því að geta boðið upp á heimsþekkt vörumerki sem 
eiga það sameiginlegt að vera í háum gæðaflokki.

Yfirmaður vöruhúss
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KLETTUR - SALA OG ÞJÓNUSTA 
LEITAR EFTIR STARFSFÓLKI
Bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann með reynslu af vörubíla-
viðgerðum vantar til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.

Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða til 
fyrirmyndar.

Áhugasamir vinsamlega hafi samband við Svein Símonarson 
í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnisstjóri í rannsóknum Háskóli Íslands Reykjavík 201409/693
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201409/692
Starf á skrifstofu FB Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201409/691
Vaktstjóri Vegagerðin Hafnarfjörður 201409/690
Kerfisstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201409/689
Deildarstjóri Gagnasöfnunar Hagstofa Íslands Reykjavík 201409/688
Móttökuritari Heilsugæslan Glæsibæ Reykjavík 201409/687
Véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Reykjanesbær 201409/686
Skólameistari Fjölbrautarskóli Vesturlands Akranes 201409/685
Sérfræðingur í tæknideild Tollstjóri, upplýsingatæknideild Reykjavík 201409/684
Yfirlæknir gjörgæslulækninga LSH Svæfinga- og gjörgæslulækn. Reykjavík 201409/683
Líftölfræðingur LSH Vísindadeild Reykjavík 201409/682
Sjúkraliði Öldrunarlækningadeild K2 Landakoti Reykjavík 201409/681
Sjúkraflutningamenn, Vík Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201409/680
Sjúkraflutningamenn, Hvolsvöllur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201409/679
Mannauðsráðgjafi LSH Stjórn geðsviðs Reykjavík 201409/678
Lögfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201409/677
Sérfræðingur á tekjusviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201409/676
Snjóathuganir í Vík í Mýrdal VÍ Snjóathuganir Reykjavík 201409/675
Snjóathuganir í Ólafsvík VÍ Snjóathuganir Reykjavík 201409/674

Áhugasamir verða að vera hnoðaðir saman 
samkvæmt eftirfarandi uppskrift: 

2½ bolli metnaður, ósigtaður
1 klípa heiðarleiki, ósaltaður
2 skvettur drifkraftur
1 dass stundvísi (smakkið til og bætið við eftir þörfum)
toppað með einlægri þjónustulund, þeyttri, ef vill.
*Ef um er að ræða faglært famreiðslufólk skal tvöfalda uppskriftina.

Umsóknir sendist á starf@kolabrautin.is
Upplýsingar veitir einnig Leifur Kolbeinsson í síma 898 1046.

ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Atvinnuráðgjafi 
Húnaþing vestra

SSNV atvinnuþróun óskar eftir að ráða fjölhæfan og 
metnaðarfullan einstakling í starf atvinnuráðgjafa.  
Um er að ræða mjög fjölbreytt og spennandi starf sem 
gefur sjálfstæðum og skapandi einstaklingi möguleika á 
að þróast í starfi.  Starfsstöð atvinnuráðgjafans verður á 
Hvammstanga.

Starfssvið:
• Samstarf með fyrirtækjum, stofnunum, einstaklingum  
 og sveitarfélögum að atvinnuþróun, nýsköpun og ýmsum  
 öðrum verkefnum á svæðinu.
• Aðstoð við gerð úttekta, áætlana og önnur verkefni  
 sem lúta að hagsmunum atvinnulífs og búsetuskilyrðum  
 á Norðurlandi vestra.
• Þátttaka í samningsbundnum verkefnum og samstarfi  
 innan lands og utan.
• Undirbúningur nýrra verkefna og viðburða og ýmis önnur  
 störf sem tengjast starfsemi SSNV atvinnuþróunar og  
 rekstrareininga í landshlutanum. 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð þekking, innsæi og áhugi á atvinnumálum og  
 búsetuskilyrðum á landsbyggðinni.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku, kunnátta í fleiri  
 tungumálum er kostur.
• Frumkvæði, metnaður og hagnýt starfsreynsla.

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2014. 
(Póststimpill gildir).

Nánari upplýsingar veitir Katrín María Andrésdóttir 
framkvæmdastjóri SSNV, sími 455 2510,  
netfang: kata@ssnv.is

Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá í pósti 
(ekki tölvupósti) merktar:  
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, 
Katrín María Andrésdóttir, 
Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga 
„Atvinnuráðgjafi – Húnaþing vestra“.    

SSNV atvinnuþróun er í eigu sveitarfélaga á  Norðurlandi 
vestra. Meginhlutverk SSNV atvinnuþróunar er að sinna 
almennri ráðgjöf á sviði viðskipta- og atvinnumála til fyrirtækja, 
stofnana og einstaklinga, ásamt því aðstoða fyrirtæki og aðila 
sem hyggjast hefja atvinnurekstur. Atvinnuráðgjafar aðstoða 
einnig við greiningu þörf fyrir frekari sérfræðiaðstoð og veita 
upplýsingar hvar slíka aðstoð er að fá. SSNV atvinnuþróun er  
tengiliður  milli tækni- og þjónustustofnana og þeirra sem starfa 
að atvinnurekstri og atvinnumálum á Norðurlandi vestra. SSNV 
atvinnuþróun skipuleggur m.a. viðburði og  fræðslustarfsemi í 
þágu atvinnulífs og stuðlar að aukinni samvinnu fyrirtækja.   
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Hæfniskröfur

· Uppsetning kæli- og frystikerfa

· Reglubundið eftirlit með kæli- og frystikerfum

· Viðhald og þjónusta

· Menntun á sviði vélstjórnar/vélvirkjunar

· Rík þjónustulund

· Metnaður og frumkvæði í starfi

Fyrirtæki á sviði kæli - og frystikerfaþjónustu óskar eftir að ráða starfsmann.
Vinnutími er frá kl. 07:30 til kl. 18:00 mánudaga til fimmtudaga en frá kl. 07:30 til kl. 16:00 á föstudögum.

Vélvirki/Vélstjóri/Rafsuðumaður

Námið hefst þann 15.sept í 
Flugskóla Íslands. 
Enn nokkur pláss laus. 
Lánshæft hjá LÍN. 

www.flugskoli.is          www.flugskoli.is  sími: 514-9400

Viltu stjórna flugumferð?

ReykjavíkReyeykjkjavavíík •• Hallarmúla 2 Hallarrmúla 2 •• 563 6900563 6900 || Akureyri Akukurereyeyri •• Undirhlíð 2 Undirrhlíðíð 2 •• 430 690043430 6900

Sendið tölvupóst á starf@tolvutek.is með ferilskrá

VERSLUN

LAGER

INNKAUP

Sölumaður óskast í fullt starf við ráðgjöf og val á tölvu-
búnaði auk tilfallandi starfa í verslun. Víðtæk þekking á

innviðum PC tölvubúnaðar skilyrði.

Öflugur starfskraftur óskast í fullt starf á lager og lager-
móttöku en við leitum að heilsuhraustum, talnaglöggum

og nákvæmum einstakling.

Innkaupafulltrúi óskast í fullt starf við vörustjórnun,
innskráningu og tilfallandi verkefni. Góð Excel kunnátta og 

víðtæk þekking á PC tölvubúnaði skilyrði.

VILTU VINNA?
EF ÞÚ VILT VERA HLUTI AF ÖFLUGUM HÓP STARFSMANNA Í 
STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS ÞÁ ER TÆKIFÆRIÐ NÚNA:)

NINGS óskar eftir að ráða sendla,
fólk í afgreiðslu og í eldhús. 

Full störf og aukastörf í boði.
 

NINGS er austurlenskur veitingastaður sem leggur 
metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

Áhugasamir vinsamlega hafi samband með 
því að fara inn á www.nings.is/atvinna/ 

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!
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Sölu- og kynningarfulltrúi

Grand Hótel Reykjavík óskar eftir starfsfólki 

í tímabundið sölu- og markaðsátak

Hæfniskröfur:

Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta

Reynsla af sölustörfum æskileg en ekki skilyrði

Umsóknarfrestur er til 20. september

Umsóknir skulu sendast á

gullklubburinn@grand.is

Grand Hótel Reykjavík | Sigtúni 38 | 105 Reykjavík | www.grand.is
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Breyting deiliskipulags varðar opin svæði, 
hafnar-, iðnaðar- og athafnasvæði við Grundartanga 
(austursvæði).   
Auglýsing birtist þann 29. ágúst síðastliðinn, en þar var rang-
lega farið með auglýsingartíma og athugasemdarfrest tillögu 
breytingar deiliskipulags austursvæðis við Grundartanga. 

Samanber 1. mgr. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 skal tillaga 
vera til sýnis eigi skemmri tíma en sex vikur og aðilum gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við tillögu innan sama frests frá 
birtingu auglýsingar. 

Auglýstur var einungis 5 vikna auglýsingartími og athuga-
semdar frestur. Auglýsingartími og athugsemdafrestur mun því 
vera framlengdur um 1 viku eða til og með 10. október 2014.  

Tillaga breytingar deiliskipulags liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun og á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3. 
Tillögu má einnig sjá á heimasíðu sveitarfélagsins, 
www.hvalfjardarsveit.is/skipulag/auglysingar frá 29. ágúst til 
og með 10. október 2014. 

Athugasemdir við tillögu breytingar deiliskipulags skulu vera 
skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi þann 
10. október 2014 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 
301 Akranes eða á netfangið skipulag@hvalfjardarsveit.is

Skipulagsfulltrúi Hvalfjarðasveitar

Auglýsing á tillögu að 
breytingu deiliskipul-
ags austursvæðis við 
Grundartanga

Tillögur breytinga Aðalskipulags Hvalfjarðar-
sveitar 2008-2020 varða landnotkun við Grundar-
tanga og stefnumörkun fyrir iðnaðarsvæði.  
Auglýsing birtist þann 29. ágúst síðastliðinn, en þar var 
ranglega farið með auglýsingartíma og athugasemdarfrest 
tillögu breytinga Aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008-
2020. Samanber 2. mgr. 31. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 
skal tillaga vera til sýnis eigi skemmri tíma en sex vikur og 
aðilum gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögu 
innan sama frests frá birtingu auglýsingar.  

Auglýstur var einungis 5 vikna auglýsingartími og athuga-
semdar frestur. Auglýsingartími og athugsemdafrestur mun 
því vera framlengdur um 1 viku eða til og með 10. október 
2014.  

Tillögur breytinga aðalskipulags liggja frammi hjá Skipu-
lagsstofnun og á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3. 
Tillögur má einnig sjá á heimasíðu sveitarfélagsins, 
http://www.hvalfjardarsveit.is/skipulag/auglysingar/  frá 
29. ágúst til og með 10. október 2014. 

Athugasemdir við tillögur breytinga aðalskipulags skulu 
vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 
þann 10. október 2014 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, 
Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið 
skipulag@hvalfjardarsveit.is.

Skipulagsfulltrúi Hvalfjarðasveitar

Auglýsing á tillögum 
breytinga Aðalskipul-
ags Hvalfjarðarsveitar 
2008-2020

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Árbæjarlaug – endurnýjun á vatnsrennibraut 2014,  
   nr. 13314
• Klór fyrir sundstaði og íþróttamannvirki, nr. 13304
• Baðsápa fyrir sundstaði og íþróttamannvirki,  
   nr. 13305
• Skammdegislýsing, endurbætur á frisbeevelli og 
leiksvæði Klambratúni. Endurbætur á tjarnarbakka 
og umhverfi höggmyndar í Hljómskálagarði, nr. 13315

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

Snyrtistofa – Leiga
Höfum til leigu þrjú vinnuherbergi í glæsilegri

Snyrtistofu við Laugaveg.
 

Öll herbergi eru með loftræstingu og vask. Eitt herbergið 
er með fullkomnum snyrtistól.  Í móttöku er pláss fyrir
naglasérfræðing eða hárgeiðslumeistara.

Upplýsingar veitir Kristinn í síma 898-4125.

Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð: 280.000 +vsk. Húsnæðið er laust með mjög litlum fyrir-
vara. Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  
Tilboð sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is 
merkt „Malarhöfði“ 

VÍS   |   ÁRMÚLA 3 |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

PLASTBÁTUR TIL SÖLU

VÍS hefur til sölu plastbát sem eldur kom upp í. 
Búið er að hreinsa hið brennda úr stýrishúsi og selst 
báturinn í núverandi ástandi. Vélbúnaður skemmdist 

ekki í brunanum; ástand óþekkt.

Hægt er að skoða bátinn fyrir utan Sólplast í Sandgerði
þar sem hann stendur á vagni sem ekki fylgir.

Einnig má sjá bátinn undir hlekknum „Uppboð“ á vef 
www.vis.is.

Báturinn er seldur í útboðskerfi VÍS og er hægt 
að gera tilboð frá kl. 12:00 föstudaginn 5. september 

til kl. 13:00 fimmtudaginn 11. sept. 2014.

Lágmarksboð er 1,5 milljón.

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.:

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Löggildingarnámskeið 
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti 
sbr. ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  
verður haldið í nóvember 2014, ef næg þátttaka fæst. 
Námskeiðið mun hefjast mánudaginn 3. nóvember 2014. 
kl. 09:00 – 17.00 og standa dagana 3 - 7. nóvember og lýkur 
með prófi laugardaginn 15. nóvember.
Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá  
IÐUNNI- fræðslusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík  
eða vefsetrinu www.idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt; 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda.  
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti  
 um réttindi til starfsheitis.  
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr.  
 laga um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn  
 20. október 2014. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Vaxtarsamningur Norðurlands vestra óskar 
eftir umsóknum um styrki.

Umsóknarfrestur er til kl. 16:00,  
föstudaginn 26. september 2014.

Sækja skal um með rafrænum hætti á eyðublöðum sem 
fást á vefsíðunni:  http://www.ssnv.is

Á vefsíðunni liggja frammi úthlutunarreglur  
og nánari upplýsingar.

Einnig er velkomið að hafa samband með vefpósti á 
netfangið: solveig@ssnv.is eða hringja í Sólveigu Olgu 

í síma 455 6015.

Áherslur Vaxtarsamnings Norðurlands vestra 2014 lúta 
einkum að uppbyggingu samstarfs og framgangi rann-
sókna og vöruþróunar á eftirfarandi sviðum:
• Ferðaþjónustu og menningartengdum verkefnum.
• Auðlindalíftækni og uppbyggingu þekkingarsetra.
• Matvælum
• Sameiginlegum verkefnum sem unnin eru með öðrum  
 vaxtarsamningum í landinu og/eða verkefnum innan  
 þeirra.

Að auki er horft sérstaklega til verkefna sem:
• Vel eru til þess fallin að stuðla að fjölbreyttari atvinnu- 
 tækifærum fyrir konur og ungt fólk á svæðinu.
• Stuðla að nýtingu auðlinda svæðisins til atvinnusköp- 
 unar á Norðurlandi vestra.
• Stuðla að virðisaukningu á sviði matvælaframleiðslu.

Verkefnin sem styrkt verða þurfa að fela í sér eflingu 
starfsemi viðkomandi aðila og vera til þess fallin að fjölga 
störfum á Norðurlandi vestra og/eða auka þekkingu innan 
svæðisins.

Verkefnin skulu unnin í samstarfi þriggja eða fleiri aðila. 
Skilgreina skal hlutverk og framlag hvers samstarfsaðila. 

Markmið, framtíðarsýn, framvinda og árangursmat 
verkefnanna skal vera vel skilgreint.

Reikningshald vegna verkefnisins þarf að vera aðskilið 
öðrum rekstri umsækjenda.

Stuðningur við verkefnið getur verið allt að 50% af áætl-
uðum heildarkostnaði þess.

Gerður er sérstakur verksamningur um framkvæmd 
verkefna sem hljóta stuðning, þar er nánar kveðið á um 
framvindu, greiðslur og tímasetningar.

Ekki er heimilt að veita styrki til fjárfestinga í fyrirtækjum 
eða til reksturs fyrirtækja eða opinberra stofnana, auk 
þess sem stofnkostnaður er ekki styrkhæfur.

Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel úthlutunar-
reglur og önnur gögn varðandi samninginn.

Starfsmaður óskast 
í hlutastarf á lager Aðfanga

AÐFÖNG óska eftir starfsmanni við vinnu  á lager  
í hlutstarf.

 Um er að ræða helgarvinnu
Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur  

og duglegur.

Sækja skal um starfið á www.adfong.is

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri 

upphæð en 50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum 

og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis 

m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferða-

málaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, 

nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag 

og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga 

koma m.a. fram í ritinu “Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ 

og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum 

og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu  

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu. Þar 

eru jafnframt leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda 

á námskeiðum sem haldin verða til að leiðbeina 

umsækjendum gegnum umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki  
til uppbyggingar á ferðamannastöðum árið 2015.

ICELANDIC
TOURIST
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BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501

FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
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Styrkur Tónlistarsjóðs Rótarý
Tónlistarsjóður Rótarý á Íslandi auglýsir eftir 
styrkumsóknum. Sjóðurinn veitir ungu fólki, 
sem skarað hefur fram úr á einhverju sviði 

viðurkenningu í formi fjárstyrks til frekara náms. 
Styrkurinn verður veittur í janúar 2015 

og er að upphæð kr. 800.000.
Umsóknarfrestur er til 8. október n.k.

Umsóknum skal skilað til skrifstofu Rótarý á 
Íslandi, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 

rotary@rotary.is. 
Sjá nánar á www.rotary.is
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Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
BENEDIKTK ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

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

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

LÆKJARÁS 3 – 110 RVK
392 fm einbýlishús á fallegum stað í Árbæ

- Frábært skipulag – rúmgóð herbergi
- Mikið endurnýjað hús á afar vandaðan og smekklegan hátt
- Fjögur – fimm svefnherbergi. Þrjú baðherbergi. 
- Tvöfaldur bílskúr
- Tilboð óskast !

LUNDUR 1 – 200 KÓP
- Rúmgóð og glæsileg 144 fm, 3ja herb. íbúð
- Íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu
- Íbúðin er laus við kaupsamning

- V. 49,9 millj.

GLÆSILEGT RAÐHÚS AÐ NORÐURHÓP 21 GRINDAVÍK
- Einstaklega glæsilegt og smekklega innréttað raðhús með bílskúr.
-  Glæsilegar innréttingar, heiturpottur.
- Eign sem ekki ætti að framhjá þér fara.
-  Stutt í alla þjónustu. Sjón er söguríkari..

- Verð 36,9 millj.

ÁSTÚN 14 – 200 KÓP
- Góð 3ja herb 78 fm íbúð.
- Nýlega málað fjölbýli.
- Þvottahús innan íbúðar.
- Stutt í alla þjónustu.

- V. 25,9 millj.

TORFUFELL 33 – 111 RVK
- 77,8 fm. 3ja herb. Íbúð, tvo svefnherbergi.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð.
- Eignin er klædd að utan. Yfirbyggðar-svalir.

- V. 21,9 millj.

VINDAKÓR  - 203 KÓP
- Einstaklega falleg 195,1 fm. 6 herb. endaíbúð.
- Frábært útsýni og stórar suðursvalir.
- 9,5 fm. geymsla fylgir eigninni.
- Stæði í lokaðri bílageymslu. Stutt í alla þjónustu.

- V. 47,5 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

DALBRAUT 16 – 104 RVK
- Falleg og rúmgóð 3ja herbergja, 93,4 fm íbúð á 1. hæð
- Íbúðin er fyrir 50 ára og eldri. Laus fljótlega.
- Snyrtilegt og viðhaldslétt hús. Stæði í bílageymslu

- V. 35,5 millj.

BIRKIHOLT 2 – 225 GARÐABÆR
- Rúmgóð 3ja herbergja, 94 fm íbúð með útsýni
- Íbúðin er með sérinngangi og er á efstu hæð
- Göngufæri í skóla, leikskóla og sundlaug

- V. 28,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. SEPT. KL. 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. SEPT. KL. 18.00 – 18.30

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 7. SEPT. KL 16:00 TIL 17:00. OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. SEPT. KL. 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. SEPT. KL. 13:00 – 13:30

OPIÐ HÚS SUNNUD. 7. SEPT. KL. 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. SEPT. KL. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 8. SEPT. KL. 17:00 – 17:30

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 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS







GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Góður húsakostur:  139.3 m2 íbúðarhús, 30 fm gestahús.   
32 hesta hesthús og reiðskemma. 
42,37 ha jörð vel gróin, tún og beitiland.  
Möguleiki á sumarhúsalóðum við Hrútsvatn.
Fallegt útsýni m.a. til Heklu og Eyjafjallajökuls. 
Sölumaður: Þóroddur s-868-4508

Jörðin Ásmúli í Ásahreppi  
Rangárvallasýslu

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

LAUGARÁSVEGUR 60
EINSTAKT TÆKIFÆRI

Rúmlega 230 fm. glæsilegt einbýlishús á þessum eftirsótta stað í Reykjavík. Húsið stendur neðan vegar og er með stóran, 
skjólgóðan og gróinn suðurgarð.

Húsið er teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni, einum fremsta arkitekt Íslendinga á síðustu öld og var það byggt árið 1962.

Stærð: 231.8
Óskað er verðtilboða í eignina

Stutt er í eitt vinsælasta 
útivistarsvæði 
Reykvíkinga - 

Laugardalinn.

OPIÐ HÚS Í DAG, 
LAUGARDAGINN 

6. SEPTEMBER 
MILLI KL. 13:00 OG 13:30

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali

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

Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum í Úlfarsárdal. Húsið er 228,9 fm og bílskúr 29 fm alls 257,9 fm. Glæsilegar stofur  og  eldhús, tvö 
baðherbergi og 5 svefnherbergi. Eignin er öll hin vandaðasta. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, gólfhiti í öllu húsinu. Lóð fullfrágengin 
með nýrri hellulögn með hita. Stutt er í útivistarperlu Reykjavíkur. Virkilega glæsileg eign á þessum eftirsótta stað.  Verð: 64.9 millj.

Velkomin í opið hús sunnudaginn 7. september milli kl. 15:00 - 16:00.

Lei
fur

Daði

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

SÖLUSTJÓRI
 S: 820-810 3

IÐUNNARBRUNNUR 17 – STÓRGLÆSILEGT PARHÚS

Sjón er sögu ríkariOPIÐ HÚS 

sunnudag

IÐUNNARBRUNNUR 17 – STÓRGLÆSILEGT PARHÚS

 Sautjándajúnítorg 7, bjalla 414 

Opið hús laugard. frá kl. 17:00 -17:30 og sunnud. frá kl. 15:00 - 15:30 

Penthouse íbúð fyrir 50 ára og eldri með glæsilegu útsýni 
í Sjálandshverfi Garðabæjar. 3ja-4ja herbergja íbúð 
(144 fm)á 4 hæð í lyftuhúsnæði. Verð: 57 millj.

Nánari upplýsingar í síma: 
S: 662-5599    S: 663-2725     S: 846-5993

OPIÐ HÚS

Tilboð óskast!
Til sölu er rúmlega 1.000 m2 fasteignafélag í hjarta  
Reykjavíkur. Félagið sem um ræðir eru tvær eignir á horni 
Grettisgötu og Klapparstíg sem nýlega er búið að taka í 
gegn og fá samþykki fyrir gistiheimili. Í dag eru eignirnar 
í útleigu til traustra leigutaka sem reka þar íbúðahótel. 
Nánari upplýsingar fást í gegnum g2asala@gmail.com. 

Hesthús – Frábær staðsetning

Til sölu gott 21 hesta steinhús 
í Spretti, Garðabæ. 

Mjög góð aðstaða fyrir hesta og menn. 
Mjög hagstætt verð, möguleiki að taka fasteign uppí. 

Nánari upplýsingar á www.fasteignamiðstöðin.is. 
eða í síma: 899-1993

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Óska eftir…

Góð 3-4ra herbergja íbúð í 

Garðabæ eða Hafnarfirði 

óskast fyrir hjón sem eru

búin að selja.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

SUMARBÚSTAÐUR -  

HÁTRÖÐ 11 SVARFHÓLSSKÓGI

Glæsilegur 56 fm. sumarbústaður á eignarlóð.  2 svefn-
herbergi + stórt svefnloft. 8575 fm. eignarlóð á besta stað 
með fallegu útsýni. Heitt og kalt vatn.  Heitur pottur. Lokað 
svæði með fjarstýrðu hliði.  Möguleiki á að kaupa félag með 
óverðtryggðu láni upp á 9 millj.   
LÆKKAÐ VERÐ: 16.9 millj. 

Kristberg verður við laugardag og sunnudag og sýnir 
bústaðinn. Vinsamlegast pantið tíma í síma 892-1931.

OPIÐ HÚS

Sími: 546-0600



ÁRVAÐ 1 – NORÐLINGAHOLTI
NÝJAR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR TIL SÖLU

VERÐDÆMI
Íbúð 204 – 3 herbergja

VERÐ: 26.500.000 KR.

VERÐDÆMI
Íbúð 201 – 4 herbergja

VERÐLISTI

VERÐ: 34.900.000 KR.

Nánari upplýsingar og bókanir fyrir skoðun veitir Daði 
Hafþórsson sölustjóri hjá 101 Reykjavík 

fasteignasölu í síma 820 8103 eða í dadi@101.is.

Bjartar og glæsilegar íbúðir til sölu við Árvað 1 í nýju 
11 íbúða fjölbýli með lyftu. Flestar íbúðirnar eru með 
glæsilegu útsýni. Íbúðirnar eru þriggja og fjögurra 
herbergja.  

náttúruna, skóla, leikskóla og alla þjónustu.

Íbúðirnar eru til afhendingar í október, fullbúnar með 

Traustur byggingaraðili.

BÓKAÐU
SKOÐUN

GSM 820 8103
dadi@101.is

AFHENDING
Í OKTÓBER

www.javerk.is

Nr. Stærð  Herb.   Verð

101 114,2 m2 4  35.200.000 kr.

102 111,8 m2 4  34.900.000 kr.

103 101,6 m2 4  32.500.000 kr.

201 115,0 m2 4  34.900.000 kr.

202 114,0 m2 4  35.200.000 kr.

203 87,1 m2 3  27.900.000 kr.

204 82,1 m2 3  26.500.000 kr.

301 114,8 m2 4  35.900.000 kr.

302 115,5 m2 4  37.400.000 kr.

303 88,0 m2 3  28.900.000 kr.

304 85,1 m2 3  27.900.000 kr.
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Sími 511 3101 / www.101.is
Löggiltur fasteignasali, Leifur Aðalsteinsson



Bjarkarheiði 25 - Hveragerði
Opið hús á morgun frá kl. 16:00-16:30  

Mjög gott endaraðhús með suður verönd og garði. Gott skápapláss 
og þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum - Góðar innréttingar. 
Bílskúr með millilofti. Sjón er sögu ríkari!  Möguleiki á yfirtöku á 
láni frá íbúðarlánasjóði! – Jóhann Friðgeir s: 896-3038, tekur á móti 
ykkur á morgun, sunnudag milli kl. 16:00 og 16:30 – Verið velkomin!

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

Bolholt 4
Verslunarhúsnæði ásamt samtengdu lagerhúsnæði 
á jarðhæð á góðum stað í miðsvæðis í Reykjavík. Á 
lagerhúsnæði eru góðar innkeyrsludyr.

Stærð verslunarhúsnæðis er 245 fm.
Stærð lagerhúsnæðis er 285 fm. 

Leiguverð á verslunarhúsnæði  
og lager er 1500 kr. á fermeter.  
Laust strax!
Nánari upplýsingar veita Magnús Einarsson, 
löggiltur fasteignasali í síma 897 8266  
eða magnus@landmark.is og Þórarinn Thorarensen, 
sölustjóri í síma 7 700 309 eða th@landmark.is

Atvinnuhúsnæði til leigu! Tilboð óskast!
Til sölu er rúmlega 1.000 m2 fasteignafélag í hjarta  
Reykjavíkur. Félagið sem um ræðir eru tvær eignir á horni 
Grettisgötu og Klapparstíg sem nýlega er búið að taka í 
gegn og fá samþykki fyrir gistiheimili. Í dag eru eignirnar 
í útleigu til traustra leigutaka sem reka þar íbúðahótel. 
Nánari upplýsingar fást í gegnum g2asala@gmail.com. 

569 7000miklaborg.is
Með þér alla leiðMMeð þér alla leið

MáMMáM nananatútúún n n 7-7-77-171717 e e errr glglglæsæsæ ililillegegegegegtt t 6-6-6-11010. hæhæðaða ff fjöjöjölblbl ýlýlisishúúss rérééttttt vv iðið h hjartrta a a boboborgrgarinnnanarr
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GlGlæsæsileggt t útú sýsýnin  oogg frábbæræ tt skskipipululagag

Eignin er frábærlega staðsett, enda sts utt að sækja í miðborgina og alla verslun
og þjónustu

Verð semem kemur þægilega á óvart!

Nánari upplýsingar veitir

Jason Ólafsson, sölufulltrúi
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Mánatún 7-17
EEEIIIINNNSSSSTTTTTAAAAAKKKKKLLLEEEGGGAA VVAAANNNDDAAÐAVVV R ÍBÚÐÐIR Á BESTA STAÐ!

       Afhending frá 
     nóvember 2014 
  til júní 2015

Hafið samband við sölumenn 
fáið frekari upplýsingar

og bókið skoðun.


