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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Krefjandi starf
á fjármálasviði
Starfssvið

SÖLUFULLTRÚAR
FASTEIGNA!
Getum bætt við okkar 2 sölumönnum/konum í öﬂuga liðsheild
á góðum vinnustað á einni öﬂugustu fasteignasölu landsins.
Góð vinnuaðstaða og góður starfsandi.
Skilyrði er að viðkomandi haﬁ reynslu af sölu fasteigna,
einnig er mikill kostur ef viðkomandi hefur lokið námi til
löggildingar eða er með réttindi til sölu fasteigna.
Með allar umsóknir verður farið sem 100% trúnaðarmál.
Áhugasamir sendið okkur tölvupóst á netfangið:
starf@landmark.is

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

Fjárvakur er dótturfélag Icelandair Group og hefur sérhæft
sig í umsjón fjármála fyrir meðalstór og stór fyrirtæki frá
ȷƊǈʎɤʄˠˠʄȜɤ2ƣɤķˈȷƊȷɬƧƊǈʎɤɅɬȷķɤʎƿɤǵʄˠɤƿǈǈɅɤɤ7ɅƭǈðƊɤ
ǟšɤƍɤƊɅɬƭǈðƊɤɅĉƿɤ·ʐɤˈņȷɤȷƭǈšȷƊɤȷĉˈǈɅƭʎɤƍɤȷĉƧɅɬȷƊɤƧĉȷķɤ
og framleiðslu fjárhagsupplýsinga sem uppfylla ströngustu
kröfur stjórnenda. Þjónusta Fjárvakurs skiptist í fjármálaþjónustu, starfsmannaþjónustu og ﬂugmiðaþjónustu.
Áhersla er lögð á gott starfsumhverﬁ, starfsánægju og
starfsþróun.

Hæfnikröfur
È
È
È
È
È
È

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

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Samúelsson,
löggiltur fasteignasali í síma 896 2312 eða 512 4900.

Umsóknir og upplýsingar
Umsóknir skal fylla út á heimasíðu Fjárvakurs undir
Laus störf. Umsóknarfrestur er til 1. október.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri Fjárvakurs,
Halldóra Katla Guðmundsdóttir, í síma 5050 250 eða
dora@fjarvakur.is. Öllum umsóknum er svarað og farið
er með þær sem trúnaðarmál.

FJÁRVAKUR
5ÊĉƭǈðƊȷɤdźȷĉðɤdĉȷʺƊÊĉɅɤɤÈɤɤ5ÊĉƭǈðƊȷźʐɅƊǈʎ
`ĉˈƧƣʺƍƧʎȷŐʎšʺĉƭƭƊɤɤÈɤɤǵˠǵɤ`ĉˈƧƣʺƍƧ
dƍƿƊæɤŇˠŇˠɤʄŇˠɤɤÈɤɤŃȷʺƧʎȷ@fjarvakur.is

Hagsýni

Liðsheild

Heilindi

SÉRFRÆÐINGUR Í HAGDEILD
Norðurál leitar að metnaðarfullum og talnaglöggum sérfræðingi til fjölbreyttra starfa í hagdeild
félagsins. Starfsstöð er í Reykjavík.

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og
kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran
starfsanda og samstarfsfélaga. Starﬁnu fylgir
góð starfsaðstaða í lifandi umhverﬁ þar sem
metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 500 manns með
fjölbreytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli.

nordural.is

HELSTU VERKEFNI:
• Kostnaðareftirlit
• Áætlanagerð
• Skýrslugerð
• Greiningarvinna
• Þátttaka og eftirlit með fjárhagsuppgjöri

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Sótt er um á www.nordural.is og er umsóknarfrestur til og með 28. september nk. Upplýsingar
veita Kristinn Bjarnason, framkvæmdastjóri
fjármálasviðs, og Valka Jónsdóttir starfsmannastjóri í síma 430 1000.

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

• Viðamikil reynsla og þekking á kostnaðareftirliti
og greiningarvinnu
• Reynsla af bókhaldi
• Þekking á SAP fjárhagskerfum æskileg
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og öguð vinnubrögð

ÁRNASYNIR

Viðskiptafræðingur af endurskoðunar- eða fjármálasviði með mikla reynslu í
bókhaldi óskast í starf þjónustustjóra hjá Fjárvakri, dótturfélagi Icelandair Group.
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Ve rsslunarstjórum
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m reynslu af því að stýra kraftmiklu fólki á líflegum vinnustað.
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mdu og mátaðu þig í verslunar stjórastarfi hjá ört vaxandi fyrirtæki.
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og kraftmiklum einstaklingum í verslanir okkar í
Smá
Sm
árral
r lind, Kringlunni og Glerártorgi. Við erum ábyrgt fyrirtæki og
l it
le
it
itum
að stundvísu og heiðarlegu fólki með hlýtt, jákvætt og þægilegt
viðmótt fyrir krefjandi og skemmtilegan vinnustað.

Fólk
ki í fjölbreytt hlutastörf
Starfsffólki í fjölbreytileg hlutastörf, bæði í verslun og á lager fyrirtækisins.
Jákvæð
ðum einstaklingum sem eru tilbúnir til að veita okkur fulla athygli á
álagstím
mum og vera í símasambandi þess á milli. Reynsla af verslunarstörfum ko
ostur en ekki skilyrði.

Umsók
knarfrestur er til og með 28. september 2014. Umsækjendur eru
vinsam
mlegast beðnir að senda fyrirspurnir og ferilskrá með mynd á atvinna@ldx
x.is.

Smáralind

Kringlan

Glerártorg

Samskip leita að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum til að takast á við áhugaverð og krefjandi
störf hjá kraftmiklu flutningafyrirtæki sem starfar á alþjóðlegum vettvangi.

Viðskiptaþróun

Umbætur í rekstri

(Business Development)

(Business Process Improvement)

Sérfræðingur í viðskiptaþróun ber ábyrgð á því að kortleggja
og greina ný viðskiptatækifæri í ﬂutningum og ﬂutningatengdri
þjónustu á íslenskum ﬂutningamarkaði og vinnur náið með
afkomueiningum Samskipa í því skyni.

Sérfræðingur leiðir umbótavinnu á meginverkferlum
félagsins og vinnur náið með rekstrar- og afkomueiningum.

Í því felst meðal annars:
• Kortlagning og greining viðskiptatækifæra til lengri tíma
• Samskipti við aðila á markaði vegna framkvæmda og
nýfjárfestinga
• Þróun á framleiðslukerfum og þjónustuframboði félagsins
• Gerð viðskiptaáætlana og ábyrgð á innleiðingu þeirra

Í því felst meðal annars:
• Greining verkferla og umbætur
• Leiðir stærri umbótaverkefni
• Greinir tækifæri til úrbóta
• Samræming og utanumhald umbótaverkefna

Hæfniskröfur
• Verkfræði-, viðskiptafræðimenntun eða sambærileg menntun
• Reynsla af verkefnisstjórnun eða sambærilegu æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Hæfniskröfur
• Tækni- eða viðskiptamenntun á háskólastigi
• Þekking og reynsla á sviði ferlagreiningar og umbóta
• Hæfni til að leiða hópvinnu og leiðbeina öðrum
• Reynsla af verkefnisstjórnun eða sambærilegum
störfum æskileg
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Æskilegir eiginleikar
• Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur og sjálfstæði
• Metnaður, seigla og framsýni til að ná árangri í starﬁ
• Afburðagóð samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni

Æskilegir eiginleikar
• Afburðagóð samstarfshæfni og jákvætt viðhorf
• Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur og sjálfstæði í verki
• Metnaður, seigla og framsýni til að ná árangri í starﬁ
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is
Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá
ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á
skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur
um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

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

Saman náum við árangri

Linux kerfisrekstur
RVX er öflugt og margverðlaunað
kvikmyndafyrirtæki í stórum alþjóðlegum
verkefnum.
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Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Upplýsingatæknin er einn af lykilþáttum í
þeirri starfssemi.
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Nánari upplýsingar á www.rvx.is
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Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 29. september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

ráðgjöf

ráðningar

rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

HS ORKA leitar að öflugum liðsmanni
til starfa á framleiðslu- og sölusviði fyrirtækisins
GEÐSVIÐ
Guðfræðingur með
framhaldsmenntun í sálgæslu
Guðfræðingur með framhaldsmenntun í sálgæslu (CPE)
óskast á geðsvið Landspítalans. Um er að ræða 50% starf.
Starfið veitist frá 1. nóvember 2014.

Helstu verkefni
Áætlanagerð til lengri og skemmri tíma
um raforkuframleiðslu, -kaup og -sölu.
Úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum.
Uppgjör orkuviðskipta.
Samskipti við aðila á raforkumarkaði.
Hagkvæmnimat verkefna.

Helstu verkefni og ábyrgð
Störf við deild sálgæslu presta og djákna á Landspítala. Deildin
sinnir öllum sviðum spítalans og skipta starfsmenn deildarinnar
með sér verkum og ganga bakvaktir.

Hæfnikröfur

» Framhaldsmenntun í sálgæslu
» Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
» Rík þjónustulund

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2014.
» Starfshlutfall er 50%.
» Upplýsingar veitir Sigfinnur Þorleifsson, prestur, netfang
sigfinn@landspitali.is, sími 824 5502.

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.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Kröfur
Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða tæknifræði,
meistaragráða kostur.
Góð þekking og reynsla á raforkumarkaði æskileg.
Góð tölvukunnátta og kunnátta í líkanreikningum.
Nákvæmni og góð tilfinning fyrir rituðu máli, bæði
íslensku og ensku.
Samskiptahæfni og frumkvæði.
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir starfsmannastjóri.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á www.hsorka.is.
Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2014.
HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í framleiðslu á orku á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði.
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmæta
auðlindastrauma.

www.hsorka.is

'LUGGASMIÈJAN EHF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
SMIÈI EÈA LAGHENTA STARFSMENN Å TRÁ
OG ¹LDEILD FYRIRT¾KISINS
5MSËKNIR SENDIST ¹ GG GLUGGASMIDJANIS

RITARI ÓSKAST 1/2 DAGINN
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa
frá kl. 13-17 virka daga. Starﬁð felst í afgreiðslu
viðskiptavina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum
ritarastörfum. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í
vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís
og geta haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir sendið inn
svar á box@frett.is merkt Ritari

Forstöðumaður Ölfusborga
Lausar stöður hjá Hafnarfjarðarbæ
•
•
•
•
•
•

Fjármálastjóri
Þroskaþjálﬁ
Frístundaleiðbeinendur / stuðningsfulltrúar
Liðveisla
Hæﬁngarstöðin Bæjarhrauni
Myndmenntakennari

Sameignarfélag Ölfusborga óskar eftir forstöðumanni
til að sjá um rekstur á 37 orlofshúsum og veitukerfum.
Í starﬁnu felst að sjá um rekstur svæðisins, gróðurumhirðu o.ﬂ.
Kröfur eru um iðnmenntun eða sambærilegt nám.
Viðkomandi þarf að vera verklaginn, góður í mannlegum
samskiptum og hafa reynslu af rekstri fasteigna.
Skilyrði er um fasta búsetu í Ölfusborgum.
Umsóknir skulu sendast fyrir 28. september 2014 til:
Sameignarfélags Ölfusborga - Ölfusborgum - 816 Ölfus
eða á kolbeinn@hlif.is
Nánari upplýsingar veitir Kolbeinn Gunnarsson
formaður stjórnar í síma 5100801.

Nánari upplýsingar á www.hafnarfjordur.is

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoð í eldhúsi Arnarsmára
Grunnskólar

· Forfallakennari Salaskóla
· Skólaliði í dægradvöl Lindaskóli
· Skólaliði Smáraskóla
Félagsþjónusta

· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk
· Fagmenntaður starfsmaður á heimili fyrir
fatlað fólk

· Þroskaþjálfi/sambærileg menntun á
hæfingarstöð

· Starfsmaður á hæfingarstöð
· Atvinnuráðgjafi á velferðarsvið
· Félagsráðgjafi í Barnavernd
Íþróttamannvirki

· Starfsmaður í sundlaug, Versalir

Starfatorg.is

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Doktorsnemi
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur, afleysing
Sjúkraliði
Guðfræðingur
Læknar í starfsnámi
Sjúkraliði
Hjúkrunarfræðingur

HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
LSH, göngudeild BUGL
Heilsugæslan Fjörður, heimahjúkrun
LSH, sýkingavarnadeild
LSH, geðsvið
LSH, geðsvið
LSH, skurð- og þvagfæraskurðdeild
LSH, Barnaspítali Hringsins

Reykjavík
Reykjavík
Hafnarfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201409/720
201409/719
201409/718
201409/717
201409/716
201409/715
201409/714
201409/713

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

Kópavogsbær
kopavogur.is

Virðisþróun leitar eftir kraftmiklum starfsmanni
Virðisþróun er ný deild innan Símans sem mun m.a. einbeita sér
að því að einfalda ferli og innleiða sjónræna stjórnun (töflur) að
hætti hugmyndafræði straumlínustjórnunar (lean management).

Starfssvið
• Teikning og greining ferla
• Innleiðing og eftirfylgni á umbótaverkefnum
• Vinna í umbótastofum
• Innleiðing á sjónrænni stjórnun og „stand up“ funda
• Þjálfun starfsmanna

Menntun og reynsla
• Menntun í iðnaðar- eða rekstrarverkfræði æskileg
• Reynsla af ferla- og umbótavinnu

Þekkir þú straumlínu-

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur
• Frumkvæði og hæfni til að leiða verkefni
• Frábærir samskiptahæfileikar

stjórnun (lean)?
Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk.
Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur
á netfangið brynhildur@skipti.is.
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SÖLUSTÖRF HJÁ ÖFLUGU FYRIRTÆKI
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;xTHSLUNK]LYRLMUPZPUZLY\TmU\óPYVNZRHWHZ[TN\SLPRHYmMZ[\Z[HYÄ
eftir þann tíma. Um dagvinnu er að ræða. Gert er ráð fyrir að sölufulltrúar hefji
Z[YMTQNÅQ}[SLNH

VERKEFNIÐ VERÐUR KYNNT VEL OG RÆKILEGA
Í FJÖLMIÐLUM.
Þetta er tækifæri til að skapa sér verulegar tekjur með vöru sem öll fyrirtæki
landsins þurfa að nota.

EF ÞÚ UPPFYLLIR EFTIRFARANDI ATRIÐI,
ÞÁ VILJUM VIÐ ÞÍNA UMSÓKN!
» Reynsla af sölustörfum er kostur.

SÆKJA UM:
5mUHYP\WWSûZPUNHY\TZ[HYÄó]LP[PY:PYYûÍRHK}[[PY
hjá Ráðum atvinnustofu, sirry@radum.is.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja
\TZ[HYÄómOLPTHZxó\9mó\Twww.radum.is.
4Ló\TZ}RUZRHSM`SNQHNYLPUHYN}óMLYPSZRYm

» îQ}U\Z[\S\UKVNZHTZRPW[HO¤MUP
» Frumkvæði.
» Árangursdrifni.
» Samviskusemi og heiðarleiki.
» -SQ}[\YHóS¤YHVN[PSLPURHZtYUûQHOS\[P

UMSÓKNARFRESTUR
27. september nk.
RÁÐUM EHF=LNTSH9L`RQH]xR:xTP YHK\T'YHK\TPZ

VILTU GANGA Í LIÐ MEÐ ÖSSURI?
INNKAUPAFULLTRÚI

SÉRFRÆÐINGUR Í GÆÐADEILD

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hópinn í
innkaupadeild Össurar. Deildin sér um öll innkaup, inn- og útﬂutning
og framleiðslustýringu. Innkaupafulltrúi mun sjá um innkaup, samskipti
við birgja og framleiðslustýringu. Um er að ræða tímabundna stöðu til
eins árs.

Össur leitar að metnaðarfullum einstaklingi í gæðastjórnunarteymi Össurar
á Íslandi. Deildin sér um að stýra og þróa gæðakerﬁ Össurar í samræmi við
ISO 13485 og lög og reglugerðir á markaðssvæðum Össurar.

STARFSSVIÐ:

• Stýra og þróa gæðastjórnunarkerﬁ Össurar

• Innkaup, birgða- og framleiðslustýring
• Samskipti við birgja, samninga- og áætlanagerð
• Val á birgjum og samningagerð við þróun nýrra vara

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ svo sem viðskiptafræði, verkfræði
eða vörustjórnun
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

STARFSSVIÐ:

HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ
• Að minnsta kosti 3 ára starfsreynsla
• Þekking og reynsla af gæðastjórnunarkerfum í „highly regulated
industry“
• Þekking og reynsla af ISO 13485 og FDA 21 CFR Part 820 er kostur
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 30. september næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn
tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

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.
WWW.OSSUR.COM
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HAGKAUP
KRINGLUNNI

Hlaupahópur Breiðabliks
óskar eftir þjálfara

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hópurinn hefur starfað í rúmt ár og er enn í mótun.
Góð aðstaða er til æfinga bæði innan og utan dyra.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um
850 manns í 500 stöðugildum.

Áhugasamir hafi samband á blikahlaup@gmail.com

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starﬁð er fólgið í afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini og starfsmenn
verslanna.

Tölvunarfræðingur/forritari eða
hugbúnaðarsérfræðingur óskast
Prógramm ehf leitar að starfsmanni í fullt starf.
Ef þú er t áhugasamurog ábyrgur og þyrstir í fjölbrey t t
verkefni þá át tu erindi við okkur. Við erum ör t vaxandi
f yrir tæki, fjárhagslega sterkt og bjóðum fína vinnuaðstöðu á besta stað í Reykjavík.

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður,
geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi.

Helstu verkefni:
• .Net, c# forritun, vefþjónustur ( xml/soap)
• Nýsmíði, viðhald og þróun hugbúnaðarkerfa
• Þróun og viðhald xml/xsl-samskipta
• Oracle forritun (plsql) og sql

Umsóknir skulu sendar á jon@hagkaup.is fyrir 30. sept.
Allar nánari upplýsingar veitir Jón Karlsson verslunarstjóri í síma 563 5201.

Æskilegt er að þú hafir klárað ( eða sér t kominn
langleiðina með ) tölvunar- og eða kerfisfræði frá
Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands eða frá
sambærilegum skólum.
Reynsla úr hugbúnaðargeiranum er kostur og meðmæli
eru æskileg. Vinsamlegast greindu stut tlega frá þeim
verkefnum á hugbúnaðarsviði sem þú hefur unnið við
og á hvaða hát t þú komst að þeim.

www.hagvangur.is

OOOOOOO
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www.hagvangur.is
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Ef þú hefur áhuga,
sendu þá endilega
umsókn á
vinna@programm.is

Upplýsingar veitir:

Hefur þú áhuga á að taka þátt í ævintýri?

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is

• Ert þú framúrskarandi vefforritari?
• Treystir þú þér í krefjandi alþjóðlegt verkefni með
rótgrónu íslensku fyrirtæki?
• Ertu skapandi og hugmyndaríkur starfsmaður sem
vinnur vel í hópi?
• Langar þig að taka þátt í að koma á laggirnar einu
skemmtilegasta vöruþróunarverkefni landsins?

• Menntun: Sú menntun sem þú telur að þurfi.
• Reynsla: Sú reynsla sem þú telur að sé mikilvæg
fyrir stórt og krefjandi hugbúnaðarverkefni.
• Starfskjör: Þau sem þú stendur undir.

Umsóknarfrestur er til og
með 28. september 2014

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Ísafjarðarbær nær yfir Flateyri, Hnífsdal, Ísafjörð, Suðureyri og Þingeyri. Bærinn er þekktur fyrir menningarlíf
þar sem tónlist og skíði skapa veglegan sess. Mikil þátttaka í íþrótta- og tómstundastarfi á grunni samstarfs
við samtök íþróttafélaga á svæðinu hefur vakið verðskuldaða athygli hérlendis. Skólar bæjarins eru vel
skipaðir, framsæknir og öflugt umbótastarf í gangi. Sveitarfélagið nær frá víðáttum Arnarfjarðar til hamra
Hornstranda, innan marka þess eru stórbrotin útivistarsvæði á landi og sjó. Góð þjónusta, verslanir, kaffihús
og veitingastaðir gefa bænum notalegan blæ sem tekið er eftir.

Upplýsingar veita:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 5. október nk.

Sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs Ísafjarðarbæjar

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is ásamt
kynningarbréfi og öðrum fylgiskjölum.

Ísafjarðarbær auglýsir laust til umsóknar starf sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs. Umhverfis- og
eignasvið fer með skipulags- og byggingarmál sveitarfélagsins. Sviðið fer með alla eignaumsjón
bæjarins og rekur vatns- og fráveitu. Sviðsstjórinn ber auk þess ábyrgð á rekstri Fasteigna
Ísafjarðarbæjar ehf. sem á ríflega 100 íbúðir til útleigu.

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

Verksvið sviðsstjóra

Menntunar- og hæfnikröfur

Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem allra fyrst.

• Ábyrgð á þjónustu, rekstri og starfsmannamálum sviðsins
• Ábyrgð og umsjón með umhverfis-, skipulags- og
byggingarmálum
• Framkvæmdastjórn fyrir Fasteignir Ísafjarðarbæjar
• Ábyrgð á verklegum framkvæmdum á vegum
sveitarfélagsins og opnum svæðum í eigu þess
• Ábyrgð á útboðum, gerð útboðsgagna og verksamninga
vegna framkvæmda
• Umsjón með gerð fjárhags- og kostnaðaráætlana
• Kostnaðareftirlit

• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknigreina eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfinu er kostur
• Stjórnunarreynsla
• Reynsla og þekking á gerð kostnaðaráætlana og
samninga er æskileg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður
• Skipulagshæfni
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

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

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Hjá dk starfar samheldinn hópur 45 starfsmanna við þróun og þjónustu viðskiptalausna sem ríflega 5.000 íslensk fyrirtæki nýta
sér í dag. Fjölgun viðskiptavina kallar á fjölgun í hópnum og leitum við nú að sérfræðingum til að styrkja hópinn. Við gerum
kröfur um góða menntun og hæfni í mannlegum samskiptum, auk metnaðar í starfi og sjálfstæðra vinnubragða.

Ráðgjafi

Kerfisstjóri

Í starfinu felst ráðgjöf við uppsetningu viðskiptakerfa, tæknileg aðstoð og
önnur þjónusta við fjölbreytta flóru fyrirtækja.

Í starfinu felst að hafa umsjón með daglegum rekstri á netþjónum,
stýrikerfum og margvíslegum hugbúnaði í hinni ört vaxandi
vistunardeild með eitt stærsta Microsoft SPLA umhverfi á Íslandi
með um 4000 notendur.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunar- eða viðskiptafræði er skilyrði
• Góð færni í Excel
• Góð þekking og reynsla af dk eða sambærilegum kerfum s.s. Nav eða Ax
• Reynsla af þjónustustörfum við hugbúnaðarlausnir

Forritari
Í starfinu felst að taka þátt í að þróa hinn vinsæla dk viðskiptahugbúnað með
þéttum hópi háskólamenntaðra sérfræðinga.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í tölvunarfræði er skilyrði
• Þekking og reynsla í forritunarmálum, svo sem Delphi og/eða C/C++/C#
• Þekking og reynsla í gagnagrunnum, svo sem Pervasive SQL og/eða MS-SQL
• Þekking og reynsla í viðskiptalausnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi og víðtæk reynsla við kerfisumsjón
• Microsoft gráður eru nauðsynlegar
• Góða þekkingu á Exchange, MSSQL og SystemCenter
• Þekking á APP-V er kostur

Skrifstofustjóri
Í starfinu felst að hafa yfirumsjón með daglegri fjármálastjórn og allri
almennri bókhaldsvinnu, s.s. reikningagerð, uppgjörsvinnu og
afstemmingum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum
• Haldgóð reynsla í reikningshaldi og fjármálastjórnun

Umsóknarfrestur er til og með 6. október nk. Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á atvinna@dk.is
dk er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Vinnustaðurinn er fjölskylduvænn og er vinnutími sveigjanlegur. Fyrirtækið er til húsa í glæsilegu húsnæði
Orkuveitunnar þar sem boðið er upp á glæsilegt mötuneyti ásamt góðri líkamsræktaraðstöðu. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og
hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur.
dk hugbúnaður ehf • Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík • Hafnarstræti 53, 600 Akureyri • Sími: 510 5800 • www.dk.is • dk@dk.is

Accounting Manager
CCP is looking for an Accounting Manager for its Finance and Accounting group, located in Reykjavík, Iceland. Reporting
to the Global Controller, the Accounting Manager will ensure correctness and accuracy of reported ﬁnancial data. This
individual will complete monthly due diligence reviews including proper accounting processes are upheld and global
accounting policies are being followed. The Accounting Manager will play a key role in compiling CCP’s consolidated
ﬁnancial statements in accordance with IFRS.
Responsibilities include:
• Obtain and maintain a thorough understanding of the ﬁnancial
reporting and general ledger structure.
• Ensure an accurate and timely monthly, quarterly and year
end close.
• Support Global Controller in completing monthly consolidated
ﬁnancial statements.
• Responsible for timely and accurate completion of monthly ﬁnancial
information such as account reconciliations and general journals.
• Ensure compliance with CCP’s global accounting policies and
procedures.
• Ensure timely completion of supporting documentation requested
by external auditors.
• Advises staff regarding the handling of non-routine reporting
transactions.
• Responds to inquiries ﬁnance and other ﬁrm wide managers
regarding ﬁnancial results, special reporting requests and the like.
• Monitors and analyzes department work to develop more efﬁcient
procedures and use of resources while maintaining a high level of
accuracy
• Work with each direct report to establish goals and objectives for
each year and monitor and advice on the progress to enhance the
professional development of staff

Required experience/skills:
• BS in Business with an emphasis in Accounting, MS in Accounting
or equivalent required
• Three to ﬁve years prior supervisory experience in the ﬁnancial
reporting area
• Prior experience in compiling consolidated ﬁnancial statements
required
• Comprehensive understanding of accounting principles and IFRS
• Experience with Navision or similar accounting system a must
• Must have strong experience with Microsoft Excel and Word
• Strong interpersonal and supervisory skills required
• Highly organized with the ability to prioritize
• Quick learner, Analytical, Process driven
• Team player
• Excellent attention to detail
• Able to work independently and not afraid to show initiative
• Ability to multi-task, work under pressure and meet deadlines
required
• Fluent in Icelandic and English

Application deadline is Wednesday, October 8th.

www.ccpgames.com/en/jobs
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HS ORKA leitar að öflugum liðsmanni
til starfa á framleiðslu- og sölusviði fyrirtækisins

Dagvinna – fjölbreytt verkefni –
þjálfun – sveigjanlegur vinnutími
Vegna aukinna verkefna vantar okkur fleiri þjónustulipra
sölufulltrúa í dagteymið okkar.
25 ára+ og fólk með reynslu gengur fyrir.
Upplýsingar í s. 647 4700
og dagvinna@simstodin.is

Helstu verkefni
Áætlanagerð til lengri og skemmri tíma
um raforkuframleiðslu, -kaup og -sölu.
Úrvinnsla gagna úr upplýsingakerfum.
Uppgjör orkuviðskipta.
Samskipti við aðila á raforkumarkaði.
Hagkvæmnimat verkefna.

Kröfur
Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða tæknifræði,
meistaragráða kostur.
Góð þekking og reynsla á raforkumarkaði æskileg.
Góð tölvukunnátta og kunnátta í líkanreikningum.
Nákvæmni og góð tilfinning fyrir rituðu máli, bæði
íslensku og ensku.
Samskiptahæfni og frumkvæði.
Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

ȣʂɑɕȽɴɑɜȨɕɜɄȘǸ

Okkur vantar hressan hárgreiðslusvein til starfa.
Einnig möguleiki á stólaleigu. upplýsingar í síma
565-5530 eða 699-0979

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir starfsmannastjóri.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á www.hsorka.is.
Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2014.
HS ORKA hefur verið leiðandi í framleiðslu endurnýjanlegrar orku í 40 ár
og ætlar sér enn stærri hluti í framleiðslu á orku á umhverfisvænan hátt samfélaginu til hagsbóta.
Hjá fyrirtækinu starfar öflugur hópur sérfræðinga með mikla reynslu og þekkingu á sínu sviði.
Fyrirtækið á og rekur tvær jarðvarmavirkjanir, Orkuverið í Svartsengi og Reykjanesvirkjun sem
eru grundvöllur Auðlindagarðs hvar markmiðið er að öllum straumum sé breytt í verðmæta
auðlindastrauma.

www.hsorka.is

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, netfang hjalti@saa.is
Skriflegar umsóknir sendist á Sjúkrahúsið Vog Stórhöfða 45,
112 Reykjavík, merktar „ráðgjafi“ fyrir 1. október n.k.

Vegna forfalla vantar
umsjónarkennara á miðstig.
Leitað er að einstaklingi með kennsluréttindi, góða
skipulagshæﬁleika og samskiptahæfni. Umsækjandi
þarf að geta haﬁð störf 3. nóvember. Auðarskóli er
samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, sem staðsettur
er í rólegu umhverﬁ í Búðardal. Í skólanum er áhersla
lögð á sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsmiðað
nám, ábyrgð nemenda og samvinnu allra aðila. Aðstaða
í skólanum er góð. Viðamiklar upplýsingar um skólann
má ﬁnna á vefsvæði hans; http://www.audarskoli.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starﬁð
hentar jafnt körlum sem konum.

Vélstjóri á ﬂutningaskip

Upplýsingar gefur Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri á
netfanginu eyjolfur@audarskoli.is eða í síma 434 1133.
Umsóknir og ferilskrár skal senda á fyrrgreint netfang.

Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öﬂugra starfsmanna og nú
leitum við að einstaklingi til að slást í þann hóp og takast á við spennandi starf.
Eimskip vill ráða vélstjóra með full STCW réttindi á skip félagsins.
Almennt gildir að siglt er í tvær vikur og frí í tvær vikur.

Garðyrkjufræðingur

Æskilegt er að umsækjandi geti haﬁð störf sem fyrst.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Full réttindi STCW samkvæmt reglum lll/2
Nauðsynlegt að geta unnið undir álagi
Jákvæðni, þjónustulund og góðir samskiptahæﬁleikar
Íslenskukunnátta
Hreint sakavottorð

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Guðni Sigurmundsson, í síma 525 7162.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2014.
Sótt er um starﬁð á heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Lystigarður Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða samviskusaman og drífandi garðyrkjufræðing sem verkstjóra í mjög fjölbreytt 100% starf við Lystigarðinn á Akureyri.
Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn við nýframkvæmdir, ræktun og viðhald.
• Fræsöfnun, hreinsun og fræafgreiðsla.
• Ræktun og uppeldi fjölæringa, trjáa, runna og sumarblóma.
• Útplöntun fjölæringa, trjáa og runna og sumarblóma.
• Trjá og runnaklippingar.
• Umhirða og viðhald handverkfæra, véla og tækja.
• Eiturúðun gegn plöntusjúkdómum og illgresi.
• Uppfæra teikningar af beðum.
Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt
Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2014

Eimskip | Korngörðum 2 | 104 Reykjavík
Sími 525 7000 | www.eimskip.is
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Stálsmiðir - Rennismiðir

Vaktavinna - Bónstöð

Við leitum að mönnum vönum smíði
úr ryðfríu stáli.

Einstaklingur með Jákvætt og drífandi viðmót
óskast í vinnu á bílaþvottastöð löðurs Fiskisslóð.
Starfið felst í því að afgreiða viðskiptavini, forþvo bíla og
halda aðstöðu hreinni. Handlaginn einstaklingur er kostur.

Einnig Rennismið í hálft eða fullt starf.
Umsóknir óskast sendar á mesa@mesa.is

Góð laun í boði fyrir réttan einstakling.
Bílpróf og stundvísi skilyrði.

eða sima 863-2548.

Umsóknir sendist á netfangið lodur@lodur.is
Löður ehf.

Á. M. Sigurðsson ehf. - Hvaleyrarbraut 2 - 220 Hafnarfjörður

FJÖLBREYTT STARF FYRIR
FJÖLHÆFAN IÐNAÐARMANN Í
SKEMMTILEGU STARFSUMHVERFI
Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf hjá
Umsjón fasteigna á Stúdentagörðum. Í starﬁnu felst afgreiðsla
erinda, þjónusta við íbúa, smávægileg viðhaldsverkefni o.ﬂ.
Vinnutími kl. 8 - 16 virka daga.

Viltu ganga til
liðs við Valitor?

Starfssvið:
// Sjá um daglegar greiðslur til innlendra og
erlendra aðila

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 6. október 2014.
Háskólatorgi, 3. hæð Sæmundargötu 4 Sími 570 0700 fs@fs.is www.fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignarstofnun
með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. Hlutverk hennar
er að veita stúdentum ódýra og fjölbreytta
þjónustu. Að henni standa stúdentar við
Háskóla Íslands, HÍ og menntamálaráðuneytið.
FS rekur Kafﬁstofur stúdenta, Hámu, Kaupfélag
stúdenta, Leikskóla stúdenta, Bóksölu stúdenta,
Stúdentakjallarann, Bókakafﬁ stúdenta,
Stúdentagarða og Stúdentamiðlun. Starfsmenn
FS eru um 150 talsins.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 70660 09/14

Valitor óskar að ráða til sín fulltrúa
á svið Áhættustýringar, fjármála
og mannauðs

Iðnmenntun, tölvu- og enskukunnátta, hæfni í mannlegum
samskiptum og mikil þjónustulund skilyrði.

Félagsstofnun stúdenta á og rekur Stúdentagarða fyrir stúdenta við Háskóla Íslands og
fjölskyldur þeirra. Stúdentagarðarnir eru staðsettir
á háskólalóðinni, við Lindargötu og í Fossvogi.
Íbúar eru um 1.800 talsins.

// Aðstoða við uppgjör og afstemmingar
// Halda utan um bankareikninga
// Samskipti við erlendar og innlendar
fjármálastofnanir

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR

Menntunar- og hæfnikröfur:
// Stúdentspróf
// Reynsla af erlendum greiðslum er skilyrði
// Góð bókhaldsþekking og tölvukunnátta

SÉRFRÆÐINGUR Í VEFUMSJÓN
Á SÖLU- OG MARKAÐSSVIÐI

// Nákvæm og öguð vinnubrögð

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í vefteymi dreifikerfadeildar á sölu- og markaðssviði.
Helsta hlutverk deildarinnar er að annast rekstur á viðamikilli vefsölu Icelandair á 20 vefsvæðum
á 11 tungumálum. Starfsmaður vinnur náið með stjórnendum í stöðugri þróun vefsvæða Icelandair.

// Mjög gott vald á íslensku og ensku

STARFSSVIÐ:

// Jákvætt hugarfar og hæfni í mannlegum
samskiptum

Q

Dagleg umsjón, efnisinnsetning, textavinna
og uppfærsla vefsöluherferða og myndefnis

Q

Upplýsingar veitir: Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is, s: 520 4700

Aðstoð við þróun og samþættingu á vefjum
með það að markmiði að efla og bæta
notendaviðmót og hönnun

Q

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Hagvangs,
www.hagvangur.is

// Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Q

Góð fagleg þekking á vefmálum er nauðsynleg

Q

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu og
þekkingu á vefumsjónarkerfum, HTML (5),
CSS og JavaScript

Unnið er í VYRE CMS vefumsjónarkerfi
Icelandair

Q

Kunnátta og reynsla af vef- og útlitshönnun
sem og þekking á hugbúnaðarþróun

Q

Vinnsla myndefnis og hönnunar,
eins og til dæmis í Photoshop

Q

Reynsla af innleiðingu nýjunga í vefþróun
er æskileg

Q

Samskipti við erlend sölusvæði Icelandair,
teymisvinna og samvinna bæði innan
fyrirtækis og utan

Q

Góð íslensku- og enskukunnátta sem og
færni í að vinna með texta á íslensku og ensku

Q

Önnur tilfallandi verkefni er tengjast deildinni

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2014

Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem
er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína.
Gildin okkar, frumkvæði, traust og samvinna, knýja
samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram
í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

HÆFNISKRÖFUR:
Q

Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna í hóp. Við leitum að
áhugasömum einstaklingi sem hefur jákvætt hugarfar, ríka þjónustulund og gott viðmót. Við bjóðum
spennandi og krefjandi starf í tæknilegu og síbreytilegu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki
og hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember 2014.
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 30. september 2014.
Nánari upplýsingar veita:
Árni Sigurðsson I arni@icelandair.is
Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is
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Ofﬁce Assistant required by the
Embassy of India in Reykjavík
The Embassy of India is seeking to hire on regular basis an Ofﬁce
Assistant, who has sufﬁcient knowledge of book keeping and
related accounts work.
The applicant must have some experience in general ofﬁce work
and service skills. Computer proﬁciency is the essential requirement for the position.
Candidate should be ﬂuent in both English and Icelandic (Read,
Write, Speak) and must be able to join the Embassy immediately.
Interested applicants may send their CV in English along with a
photograph to hoc@indianembassy.is by Wednesday the
24th Sept, 2014.

Starfsmaður í barnafataverslun
Barnafataverslunin Polarn O. Pyret leitar að starfsmanni
sem er góður í mannlegum samskiptum og hefur áhuga á
framstillingu vöru í verslun.

BYGGINGARVÖRUR
SÖLUMAÐUR
Innﬂutningsfyrirtæki og
söluaðili á byggingarvörum og
lausnum fyrir byggingariðnaðinn
leitar af afburða sölumanni
með reynslu og þekkingu
á byggingarvörum.
Fullum trúnaði heitið, öllum
fyrirspurnum svarað.

Vinnutími er 13 – 18 virka daga og einn laugardagur í
mánuði. Um framtíðarstarf er að ræða.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi, eldri en 25 ára,
sem býr yﬁr frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og
þjónustulund. Reynsla af verslunarstörfum æskileg.

Umsóknir sendist á mincube@aol.com

GEÐSVIÐ
Guðfræðingur með
framhaldsmenntun í sálgæslu
Guðfræðingur með framhaldsmenntun í sálgæslu (CPE)
óskast á geðsvið Landspítalans. Um er að ræða 50% starf.
Starfið veitist frá 1. nóvember 2014.

Helstu verkefni og ábyrgð
Störf við deild sálgæslu presta og djákna á Landspítala. Deildin
sinnir öllum sviðum spítalans og skipta starfsmenn deildarinnar
með sér verkum og ganga bakvaktir.

Hæfnikröfur

» Framhaldsmenntun í sálgæslu
» Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfileikar
» Rík þjónustulund

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2014.
» Starfshlutfall er 50%.
» Upplýsingar veitir Sigfinnur Þorleifsson, prestur, netfang
sigfinn@landspitali.is, sími 824 5502.

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.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
kristin@polarnopyret.is eða afhendist í versluninni.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

GEÐSVIÐ
Læknar í starfsnámi
Dagþjónusta, Vinna og Virkni
Spennandi og fjölbreytt störf
Ás st yrktarfélag óskar ef tir þroskaþjálfa, félagsliða
og stuðningsfulltrúum í 60-100% störf. Vinnutíminn er
frá 8.30-16.30 og stöðurnar eru lausar strax eða ef tir
nánara samkomulagi.
Um er að ræða vinnu- og virknitilboð f yrir fullorðið fólk
með fötlun og dagþjónustu f yrir ungmenni. Starfsmaður
tekur þát t í fjölbrey t tum og spennandi verkefnum í
samvinnu við góðan starfsmannahóp í sveigjanlegu og
skemmtilegu vinnuumhverfi.
Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma
414-0560/414-05 4 0 og Halldóra Þ. Jónsdót tir í síma 41405 30. At vinnumsóknir sendist á essy@st yrktarfelag.is
eða halla@st yrktarfelag.is. Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði.
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. nóvember 2014 til 1. febrúar 2015, í 6-12 mánuði.
Störf til 6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta mjög
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu
sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu
samhliða þátttöku í sérnámi námslækna í geðlækningum.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi námslækna tvo
virka daga í mánuði
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í
samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð,
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum,
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði
Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu
árum með góðum árangri.

Hæfnikröfur

Starfsmaður í eldhús
Starfsmann vantar í eldhús í Bjarkarás, Stjörnugróf 9.
Um er að ræða 100% starf og vinnutíminn er frá
8.30-16.30 alla virka daga.
Staðan er laus nú þegar eða ef tir nánara samkomulagi.
Starfsmaður í mötuney ti ber ábyrgð á að sinna almennum störfum undir tilsögn matráðs og aðstoða hann við
matreiðslu og framreiðslu. Hann ber ábyrgð á að framf ylgja reglugerð um mat vælaef tirlit og hollustuhæt ti við
framreiðslu og dreifingu mat væla.
Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma
414 05 4 0 og 414 0560.
Umsókn sendist á essy@st yrktarfelag.is. Upplýsingar
um félagið og at vinnuumsókn má finna á heimasíðu þess
www.styrktarfelag.is.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 06. október 2014.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af
prófskírteinum og lækningaleyfi. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á
þeim og innsendum gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Engilberti Sigurðssyni, yfirlækni, LSH 34D geðsviði
við Hringbraut.
» Upplýsingar veita Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,
engilbs@landspitali.is, sími 543 1000 og Nanna Briem,
sérfræðilæknir, nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

SÝKINGAVARNARDEILD
Sjúkraliði
Laus er til umsóknar staða sjúkraliða sem jafnframt sinnir
starfi ritara á sýkingavarnadeild Landspítala. Staðan veitist frá
1. nóvember 2014 eða eftir samkomulagi og um er að ræða
80-100% starf.

Helstu verkefni sýkingavarnardeildar eru
»
»
»
»

Sýkingavarnir og viðbrögð vegna sýkinga á LSH
Skráning á sýkingum meðal sjúklinga
Fræðsla, upplýsingamiðlun og eftirfylgd
Stuðla að auknu öryggi sjúklinga og starfsmanna á LSH

Helstu verkefni og ábyrgð sjúkraliða
»
»
»
»

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

Hæfnikröfur

» Sjúkraliðamenntun
» Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
» Góð færni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki eru
mikilvægir þættir
Hlutverk sýkingavarnadeildar LSH er að veita forystu, leiðsögn
og umgjörð um sýkingavarnir og stuðla þannig að öruggu
umhverfi fyrir sjúklinga og starfsmenn.

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 06. október 2014.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Með umsókn skal leggja fram skrá um nám og starfsferil.
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og
starfsleyfi. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum
gögnum.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast til Ásdísar Elfarsdóttur Jelle, Landspítala við
Eiríksgötu 29.
» Upplýsingar veitir Ásdís Elfarsdóttir Jelle, deildarstjóri,
asdiself@landspitali.is , sími 543 1411.

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

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

RITARI ÓSKAST 1/2 DAGINN
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa
frá kl. 13-17 virka daga. Starﬁð felst í afgreiðslu
viðskiptavina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum
ritarastörfum. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í
vinnubrögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís
og geta haﬁð störf sem fyrst. Áhugasamir sendið inn
svar á box@frett.is merkt Ritari

Herbergisþernur
101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur, bæði í framtíðarstarf og í aﬂeysingar. Unnið er kl. 8-16, eftir 2-2-3 vaktakerﬁ, ásamt
u.þ.b.einni kvöldvakt í viku. Starfshlutfall er 80%, en aukavaktir
bjóðast á sumrin og á álagstímum.
Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund
• Samstarfsgleði
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is fyrir 30. sept n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.

Vörubílstjóri og
Gröfumaður.
Urð og Grjót ehf óskar eftir að ráða vanan
vörubílstjóra og gröfumann.
Nánari upplýsingar og umsóknir
berist á netfangið urdoggrjot@urdoggrjot.is

Housekeeping staff
101 hotel wishes to hire housekeeping staff, both permanently
and part time. Housekeeping staff work from 8-16, with a 2-2-3
shift pattern, as well as ca. one evening shift per week. This is
an 80% position, but extra shifts are available during busy times.
The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude
• Responsibility
• Cooperative
Those interested should send an application to job@101hotel.is
before 30. Sept. Please state which job you are applying for.

101 Hotel - Hverﬁsgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is

Grunnskóli Vestmannaeyja
Við Grunnskóla Vestmannaeyja er laus 80% staða
íþróttakennara til áramóta.
Nánari upplýsingar gefur Sigurlás Þorleifsson, skólastjóri
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í síma 868-4350

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

WEDO LEITAR AÐ ÖFLUGU FÓLKI
GRAFÍSKUR
HÖNNUÐUR

GÆÐASTJÓRI HUGBÚNAÐAR
(IT TESTER)

UT VERKEFNASTJÓRI
(IT PROJECT MANAGER)

Okkur vantar framúrskarandi grafískan hönnuð
í fjölbreytt verkefni fyrir einn af okkar stærstu
viðskiptavinum.

Við leitum að aðila sem hefur reynslu af því að
stýra hugbúnaðarprófunum, hvort sem um er
að ræða einstaka kerﬁshluta, kerﬁsuppfærslur,
viðmótsprófanir eða annað sem tengist
hugbúnaðargerð.

Við vöxum hratt þessa stundina og þurfum að
bæta við okkur framúrskarandi verkefnastjóra.

Við leitum að aðila með fjölþætta reynslu, og það
skemmir ekki fyrir ef viðeigandi prófgráður fylgja
ásamt góðri þekkingu á Photoshop, InDesign,
Illustrator og Flash. Það er plús ef þú kannt „After
effects“ og hreyﬁmyndahönnun.
Lykilfærni:
• Reynsla sem nýtist í starﬁ
• Gott auga fyrir framsetningu texta og mynda
• Sjálfstæði og sjálfstraust í vinnu
• Hugmyndaauðgi og rík skipulagsfærni

Móberg leitar að öﬂugum liðsfélaga

SÉRFRÆÐINGI Á SVIÐ
INTERNET MARKAÐSSETNINGAR
Lykilfærni:
• Reynsla sem nýtist í starﬁ
• Umsjón og stýring markpósta
• Google greiningar
• Leitarvélabestun
• Samfélagsmiðlar
• Vefstjórnun

WEDO
Bolholt 4
105 Reykjavík

Sími: 897 7099
Tölvupóstur: info@wedo.is
Umsóknir: job@wedo.is

Lykilfærni:
• Reynsla sem nýtist í starﬁ
• Staðfesta og nákvæm vinnubrögð
• Rík skipulagshæfni og eftirfylgni

Sjá frekari upplýsingar um okkur á WEDO.is
og Moberg.is.
Umsóknir um störﬁn ásamt CV sendist á
job@wedo.is og við hvetjum bæði konur
og menn til að sækja um. Fullum trúnaði
heitið.

Um WEDO
WEDO ehf. er sérhæft þjónustu og ráðgjafarfyrirtæki á sviði
upplýsingatækni, með höfuðstöðvar í Reykjavík og
hugbúnaðarþróun í Zagreb í Króatíu.
Okkar kjarnastarfsemi er samþætting og þróun fjármálakerfa,
greiðslu- og bankalausnir, viðskiptalausnir fyrir vef, snjallsíma
og spjaldtölvur ásamt framúrskarandi vefhönnun.
Við byggjum á skipulagðri AGILE aðferðafræði og verkferlum
og tilheyrum Móberg group sem gefur okkur sjálfstæði og
sveigjanleg í allri ákvörðunartöku – við erum þjálfuð í að
hlaupa hratt með marga bolta í loftinu.

Lykilfærni:
• Reynsla sem nýtist í starﬁ
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að hafa marga bolta í loftinu samtímis
• PMP (Project Management Professional) vottun
er kostur

Umsóknarfrestur er til 1. október
Upplýsingar um störﬁn veitir:
Jóhann Kristjánsson
johann.kristjansson@wedo.is
gsm 8977099

Um Móberg
Móberg er leiðandi fyrirtæki í að byggja um fyrirtækinu á
netinu. Við hjá Móberg sameinum alla lykilþætti sem snúa að
stofnun stöndugra fyrirtækja; liðsheild, hugmynd, tækni og
fjármuni.
Við erum að öllu leyti samoﬁn rekstri og uppbyggingu og
tryggjum alla helstu þætti viðskiptanna með sérfræðiteymum
okkar.
Teymin vinna saman sem ein heild til þess að skapa bestu
mögulegu útkomuna. Teymin eru: Verkfræði og vöruþróun,
markaðsmál, viðskiptahugvit og fjármál.
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Ert þú
ekki gera ekki neitt
týpa?
Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki
á sviði kröfustjórnunar (Credit
Management Services).

Hjá Motus starfa rúmlega 140
starfsmenn á 11 starfsstöðvum

Hlutastarf á skrifstofu
Veitingakeðja á höfuðborgarsvæðinu leitar að
starfsmanni á skrifstofu í 50% starf.
Starfið er fjölbreytt og felur m.a. í sér alhliða
bókhald, innheimtu reikninga og umsjón með
skrifstofu fyrirtækisins.
Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af
sambærilegum störfum og góð kunnátta á
Navision dynamics bókhaldskerfi er æskileg.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, drífandi og
geta unnið sjálfstætt.

Motus óskar eftir að ráða nýja starfsmenn á Fyrirtækjasvið.

Umsóknir og ferilskrár sendist á netfangið
atvinna@wilsons.is merkt skrifstofustarf.

Ráðgjafi
Í starfinu felst ráðgefandi sala á þjónustulausnum Motus, samskipti við
viðskiptavini, greining og ráðgjöf varðandi meðferð viðskiptakrafna auk
tilboðs- og samningagerðar.
Viðkomandi þarf að búa yfir söluhæfileikum, frumkvæði, jákvæðni og drifkrafti.

um land allt. Meðal viðskipta-

stærstu fyrirtækjum og

Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.
Krafa er gerð um reynslu af sambærilegum störfum.
Viðskiptafræðimenntun eða sambærileg gráða er kostur en ekki skilyrði.
MOT 0914-05

vina Motus eru m.a. fjölmörg af

stofnunum landsins.

Viðskiptastjóri
Í starfinu felst þjónusta og samskipti við viðskiptavini Motus, greining og ráðgjöf
varðandi meðferð viðskiptakrafna, auk tilboðs- og samningagerðar.
Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði, drifkrafti og góðum samskiptahæfileikum.
Í starfinu reynir á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku í teymisvinnu.
Krafa er gerð um háskólamenntun og/eða reynslu af sambærilegum störfum.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi.
Motus er samstarfsaðili Intrum
Justitia, sem er markaðsleiðandi
fyrirtæki í Evrópu á sviði

Okkur vantar
starfsfólk í
dekkin
Óskum eftir duglegu og kraftmiklu
starfsfólki á dekkjaverkstæðin okkar.
Tímabundin og framtíðarstörf í boði.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Ólafur Benediktsson
í síma 825 2240. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á tölvutæku formi til mar@benni.is

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

kröfustjórnunar.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri
Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar,
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2014.
Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Þjónustusími: 561 4200

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta

3FZLKBWÐLt'JTLJTMÕ¥
3FZLKBWÐLt(SKÕUIÅMTJ
3FZLKBOFTCt/KBS¥BSCSBVU

5BOHBSI×G¥Bt4ÐNJ
KÕOVTUVCPS¥
Nánari upplýsingar
á benni.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
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AUGLÝSING
VEGNA ÚTHLUTUNAR
ATVINNULEYFA
TIL AKSTURS
LEIGUBIFREIÐA
Samgöngustofa auglýsir laust til umsóknar
 lH\Ȍ til lHiguaksturs £ Köfu²EorgarsY¨²inu
og Su²urnHsMum.
HiU HiniU gHta sµtt um OH\Ȍ sHm K\ggMast
stunda akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu og
Kafa lokið n£mskeiði f\rir leigubifreiðastMµra. 7il
að ¸ðlast le\Ȍ Àurfa ums¨kMendur að uSSf\lla
le\Ȍsskil\rði skv. . gr. laga nr. 400 sbr.
reglugerð nr. 00 um leigubifreiðar með
síðari breytingum.
tKlutun leyȌs fer fram £ grundvelli starfsreynslu
við akstur leigubifreiðar sbr. 6. gr. reglugerðar
nr. 00.

Er með til sölu
Renault Master
´96 model.
Skoðaður 14 Flottur Húsbíll,
hentar á tjaldsvæðið og
á fjöll.
Hann er á góðum dekkjum
splittaður að aftan og drífur
helstu fjallavegi Íslands

Stuðlaberg Fasteignasala kynnir ný 41.7fm steypt
iðnaðar/geymsluhúsnæði í Helguvík í Reykjanesbæ!

VERÐ 850.000.
Upplýsingar í síma 848-5280
eða sverrir @this.is.

3ja metra há innkeyrsluhurð er í hverju bili.
Bílaplan við húsið er malbikað og frágengið.
Afhending 1. október 2014.
Verð frá kr. 4.900.000
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs

verð

46,9 millj.

8msóknarH\²uElö² m£ n£lgast ¯ afgrHi²slu
Samgöngustofu rm¼la  ¯ 5H\kMaY¯k.
8msóknarfrHstur Hr til og mH² . sHSt. .

1 1 0

Bröndukvísl 5

Reykjavík

Samgöngustofa
Sími: 480 6000 . www.samgongustofa.is

TIL LEIGU

HRAUNTEIGUR 9
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
22. SEPT KL. 18:00-18:30
• Mikið endurnýjuð
4-5 herb. hæð
hjá sundlaugunum
í Laugardal
• Upplýs. veitir Sirrý sölustjóri
í síma 824-4760 eða
sirry@fasteignakaup.is

Erna
Valsdóttir

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sigríður
Hrund

Sunnudag 21. sept. 17:00 - 17:30

sölustjóri

Afar vel byggt og fallegt 175,6 fm
8 herbergja einbýlishús ásamt
54,6 fm bílskúr, samtals: 230,2 fm.

Ármúli 15 - Simi: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdottir loggildur fast., skipa og fyrirtækjasali
Nánari upplýsingar veitir

Helgi Jónsson, sölufulltrúi
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

15728 - Leiga á húsnæði fyrir
vínbúð Á.T.V.R. á Blönduósi

Endurnýjað járn á húsi og bílskúr.
Glæsilegt hús og einstakur garður.
Heitur pottur.

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á
leigu 70-90 m² húsnæði fyrir Vínbúðina á Blönduósi.
Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera miðsvæðis og á jarðhæð.
2. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
3. Húsnæði bjóði upp á að vínbúðin opnist beint inn af
gangstétt eða bílaplani og jafnframt að vörumóttaka
sé sér og opnist beint út. Húsnæðið sé snyrtilegt að
utan og í góðu viðhaldi.
4. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og
næg bílastæði fyrir þá.
5. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyﬁhamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir
starfsfólk.
6. Aðkoma að húsnæðinu fyrir ﬂutningabíla og lyftara
með vörur skal vera góð.
7. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins
nálægt 3 móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki
hamla yﬁrsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
8. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og
birtulýsing skal vera 500-600 lux ef loftakerﬁ og lýsing
er til staðar.
9. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk og allt aðgengi
í húsnæðinu þarf að hæfa vel hreyﬁhömluðum.
10. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem
opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til
slíks húsnæðis og vera samþykkt af þeim.
11. Leigutími húsnæðisins skal vera allt að 8 árum.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

74,0 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Save th
the Children á Íslandi

Sandavað 11

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS 21. sept. kl. 17:00-17:30

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa,
Borgatúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, þriðjudaginn
14. október 2014, merkt : 15728 - Leiga á húsnæði fyrir vínbúð
Á.T.V.R. á Blönduósi
Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:
1. Staðsetning.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartími.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu (frágangur lóðar, veggja,
lofta og gólfa í húsnæði).
5. Leiguverð (án vsk.) og skal það innifela allan kostnað sem
til fellur.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði
1- 11 að ofan á leigutímanum.
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Verð: 37.900.000
Herbergi: 3 | Stærð: 126,3 m2
Fasteignasalan Torg kynnir: Gullfallega íbúð á efstu hæð!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð 126,3 fm íbúð á efstu hæð og á enda í góðu fjölbýlishúsi
með lyftu, ásamt stæði í bílageymslu, á frábærum stað í Norðlingaholti í
Reykjavík. 3ja metra lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar. Mikið er lagt í
lýsingu sem er frá Lumex og fylgir öll með. Granít er á eldhúsinnréttingu og
sólbekkjum í því rými. Stórar svalir með útgengi frá stofu og baðherbergi þar
sem gert er ráð fyrir heitum potti. Eignin er hin vandaðasta í alla staði.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI!
Upplýsingar veitir Garðar Hólm í gsm: 899 8811

Garðar Hólm Sigurður
Sölufulltrúi Fasteignasali
899 8811 898 6106

GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

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

Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is
www.gardatorg.is
Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

www.fasteignak.is

Njálsgata 81

fasteign@logmennak.is

Jón Stefán
Hjaltalín

Einar P.
Pálsson

Hdl og löggildur
fasteignasali

Sölufulltrúi

GLÆSILEGT VERSLUNAR- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á AKUREYRI

Opið hús sunnudag á milli 15-16
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Jörðin Ásmúli í Ásahreppi
Rangárvallasýslu
Falleg og björt 3 herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli, í góðu
ástandi, á eftirsóttum stað í 101 Reykjavík. Aðeins ein íbúð
á hæð í stigagangi. Eignin er laus við kaupsamning.
Stærð 83,5fm. Verð 29,9m
Uppl. Gylﬁ 822-0700

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

Þrastarhöfði 29 - 270 Mosfellsbær

Eignamiðlun Akureyrar er með til sölu eitt glæsilegasta
verslunar- og skrifstofuhúsnæði á Akureyri.
Húsið er staðsett í hjarta miðbæjarins.
Upplýsingar um eignina má nálgast í síma 464-5555.
Eignamiðlun Akureyrar | Hofsbót 4, 2. hæð | 600 Akureyri | Sími: 464-5555

200
Kópavogur

Hrauntunga 44
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OPIÐ HÚS
Laugardag 20. sept. 13:00 - 13:45

Opið hús sunnudaginn 21. sept. frá kl. 14:00 - 14:30
Nánari upplýsingar veitir

Mjög glæsilegt 252,3 m2 einbýlishús á tveimur hæðum við Þrastarhöfða 29
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er rúmgóð forstofa, gestasalerni, stór stofa/borðstofa, eldhús með borðkrók, þvottahús, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og
geymsla og tvöfaldur bílskúr. Á efri hæðinni er stór setustofa með arni og
sjónvarpsholi. Mikið útsýni er frá efri hæðinni. Lóðin er mjög falleg, steypt
bílaplan og stórar verandir með skjóveggjum. V. 87,9 m.

Lára Björg Björnsdóttir, sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

Óskar R. Harðarson
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

hdl. og löggiltur fasteignasali

Einstaklega glæsilegt og mikið
endurnýjað 215 fm einbýlishús við
Hrauntungu í Kópavogi
Þar sem áður var bílskúr er nú 26 fm
stúdíóíbúð.
Glæsilegur, vel ræktaður og skjólsæll
garður.
Húsið hefur fengið mjög gott viðhald.
Verð:

69,5 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

Þingvað 61-81

Raðhúsin eru frá
200.6 fm – 227.6 fm2
Verð frá
49.5m – 51.9m
Ný 11 glæsileg raðhús á tveimur hæðum með bílskúr og góðum þaksvölum. Raðhúsin eru frá 6 til 7 herbergja og
afhendast tilbúin til innréttinga að innan með hita í gólﬁ, húsin verða fullfrágengin að utan og lóðin verður fullklár.
Í sameiginlegum garði í miðjunni verður skemmtilegt svæði með göngustíg og leiktækjum fyrir börn, einnig fylgir
sér afnotareitur hverju húsi.

Síðumúla 13, 2.h. 108 Reykjavík
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90% lán
Skipti möguleg á ódýrari eign.

Allar nánari uppl. veitir
Ólafur í s: 820-0303
Síminn alltaf opinn

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

8
herrb.
herb

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

333.9
9
m2.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

OPIÐ
HÚS

4
herb
erb
rb..

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

519 5500

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

104.
04.
4.5
5
m2.2

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

OPIÐ
HÚS

3
herb.

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

83,4
m2.

BÓKIÐ SKOÐUN

Opið hús mánudaginn 22. sept. kl. 17:30-18:00

Opið hús sunnudaginn 21. sept. kl. 16:00-16:30

Tjaldanes - 210 Garðabær

Ofanleiti 23 - 103 Reykjavík

Mávahlíð 33 – 105 Reykjavík

Um er að ræða mikið endurnýjað hús, skráð
334 fm. en er ca 400 fm. þar sem 60 fm.
óskráð rými er fullinnréttað, hannað af
Kjartani Sveinnsyni, byggt árið 1976 með
möguleika á aukaíbúð með sér-inngangi.

Verð: 99.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb
herb.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

4.herb endaíbúð á efstu hæð (4.hæð)
Íbúðin er 104.5 fm og bílskúr 21.2 fm.
Samtals 125.7 fm. Tvennar svalir og
snyrtileg sameign. Flott útsýni og stutt í
alla helstu þjónustu.

Verð: 38.500.000

149,2
m2.2

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 21. sept. kl. 16:00-16:30

Verð: 74.900.000

Vel skipulögð 4ra herb. íbúð í miðborginni.
Íbúðin er á þriðju hæð og er heildarstærð
hennar 115.4 fm þar af 13.6 fm sérgeymsla í
kjallara með glugga.

Verð: 39.900.000

NÝJAR ÍBÚÐIR

Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir
-TILBÚNAR TIL AFHENDINGARÍbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í
stofu og herbergjum: Gott skipulag, allar íbúðirnar
hafa 3 svefnherbergi og opið alrými fyrir
stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / verönd
fylgir íbúðum á jarðhæð.
Komdu og hittu sölumenn í Austurkórnum alla
þriðjudaga og ﬁmmtudaga milli 16.00 – 17.00
eða bókaðu skoðun.

Verð frá: 33.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 98-122 m2
Kíktu á: http://austurkor63-65.is/

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Verð: 28.400.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Opið hús sunnudaginn 21. sept. kl. 15.30 – 16.00

Holtsgata 22 - 101 Reykjavík
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Falleg og nánast algjörlega endurnýjaða íbúð
með sérinngangi í Hlíðunum.
Um er að ræða íbúð sem er lítið niðurgraﬁn
jarðhæð í fallegu skeljasandshúsi í Hlíðunum.

115.4
1
115
m2.2.

Opið hús sunnudaginn 21. sept. kl. 17:00-17:30

Vatnsstígur 15 - 101 Reykjavík
Um er að ræða 149,2 fermetra íbúð á 4.
hæð í glæsilegu lyftuhúsi í Skuggahverﬁnu.
Tvennar svalir og sjávarsýn.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Tvennar
geymslur og stæði í bílageymslu.

4
herb
erb
b.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

Bollagarðar 7 - 170 Seltjarnarnes
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla
stað á Seltjarnarnesi.
Húsið er skráð 195,9 fm og er á pöllum,
innbyggður bílskúr, þrjú svefnhverbergi, tvö
baðherbergi og stór suðurverönd.

Verð: 59.500.000

Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030
Gunnlaugur
Sölumaður
844 6447
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Laufás, Ásahreppi
Um er að ræða lögbýli sem er 3,7 ha.
grasgefið land og glæsilegt tvílyft einbýlishús. Húsið er mjög vandað sænskt,
tveggja hæða, 147,6 m2 byggt úr timbri árið
2007. Það er klætt að utan með standandi
timburklæðningu og svörtum steinskífum
á þaki, tvöföld einangrun og þrefalt gler í
gluggum. Að innan telur eignin parketlagt
hol/anddyri með geymslu inn af. Parketlagt
svefnherbergi með fataherbergi og rúmgóða
parketlagða stofu. Eldhús er parketlagt og
er þar hvítlökkuð innrétting með vönduðum
tækjum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og
gólf og er þar sturtuklefi, innrétting og
upphengt salerni. Þvottahús er flíslagt. Timburstigi er á milli hæða. Á efri hæð er parketlagt
sjónvarpshol með svalahurð út á svalir. Tvö parketlögð svefnherbergi eru á efri hæð þar af
annað með fataherbergi. Baðherbergi er á efri hæð með nuddhornbaðkari.
Hitaveita er í húsinu, bundið slitlag heim að dyrum og ljósastaurar í innkeyrslu. Lóðin er afgirt.
Á deiliskipulagi fyrir lóðina er gert ráð fyrir hesthúsi. Mjög víðsýnt er frá húsinu til allra átta.
Hér er um að ræða fallega sveitaparadís. Verð 40,0 millj.
Skoða einnig möguleika á skiptum á minni eign á Selfossi.

Öryggisíbúðir til leigu
Opið hús í Eirborgum, Fróðengi 5,
Grafarvogi helgina 20. og 21. september
milli kl. 14 og 16

FYRIR
AÐSTOÐ

INNANLANDS
gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Vandaðar íbúðir til leigu í Fróðengi 1 – 11, Grafarvogi
Innangegnt er úr Eirborum í Borgir menningar- og
þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar.
Verslunar- og þjónustumiðstöðin við Spöngina í
göngufæri. Golfvöllur Korpu, Egilshöllin, góðar gönguog reiðhjólaleiðir í næsta nágrenni.

Allar nánari upplýsingar veitir
Steindór Guðmundsson,
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901 • Fax: 482 2801
steindor@log.is • www.log.is

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

Eir, hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir,
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.
Sími á skrifstofutíma 522 5700
Einnig má senda fyrirspurnir
á netfangið: edda@eir.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Mánatún 7-17

Opið hús á morgun
21. sept.milli
millikl.kl.13:00
Opiðsunnudaginn
hús sunnudaginn
13 og og
1515:00

www.manatunid.is

Bor

• Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og
svefnherbergjum.
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna,
þó eru ﬂísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
• Fyrstu íbúðirnar verða afhentar í okt. 2014.
• Verð frá 33,7 m..

tún

Húsin eru hönnuð af Kanon
arkitektum og vekja athygli
fyrir gott skipulag og nútímalegt útlit. Allur frágangur er
sérlega vandaður.

ún

gart

• 2ja–4ja herb íbúðir á bilinu 90–186 fm.

Nóa

Vandaðar og vel hannaðar
íbúðir í Mánatúni 7-17 í
ﬁmm stigagöngum.

Sóltún

Fullbúin
sýninga
ríbúð

Sími 699 5008

Sími 512 4900
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

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

8

Hannes Steindórsson

Þórunn Gísladóttir

Löggiltur fasteignasali
Sími 699 5008

Löggiltur fasteignasali
Sími 699 5008

SE

Þórarinn Thorarensen

Íris Hall

Sölustjóri
Sími 770 0309

Löggiltur fasteignasali
Sími 770 0309
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Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þ
þig
g heim! – Þú hringir
g við seljum!
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VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21. SEPT. KL 15:00 TIL 15:30.

VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21. SEPT. KL 16:00 TIL 16:30.

DALBRAUT 16 – 104 RVK

SKÚLAGATA 40 – 101 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.

- Falleg og snyrtileg um 68 fm, 2ja herbergja íbúð
- Íbúðin er á 4. Hæð í lyftuhúsi. Stæð í bílageymslu
- Íbúðin er fyrir 60 ára og eldri.
- Laus við kaupsamning
- V. 25,9 millj.

Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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O

ÁLAKVÍSL 59 – 110 RVK
- 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á efri hæð
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu
- Afar gott hverfi, stutt í skóla og leikskóla
- V. 32,5 millj.

IÐ

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 23. SEPT. KL 17:00 TIL 17:30.

OP

Hafðu samband

VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. SEPT. KL 17:00 TIL 17:30.

- Ný og fallega hönnuð 3ja herbergja íbúð, alls 116 fm.
- Yfirbyggðar svalir. Aukin lofthæð í stofu og sjónvarpsherbergi.
- Skemmtilegt og fjölskylduvænt hverfi. Laus til afhendingar.
- V. 32,4 millj.

Hafðu samband

Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON

SIGURÐUR SAMÚELSSON

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312
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VERIÐ VELKOMIN Á OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 21. SEPT. KL 17:00 TIL 17:30.

KÓRSALIR 3 – 201 KÓP

HJALTABAKKI 8 – 109 RVK

- Falleg og vel skipulögð 99 fm, 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Fallegt útsýni.
- Stutt í þjónustu í vinsælu hverfi.
- Laus til afhendingar
Hafðu samband
- V. 29,9 millj.
SIGURÐUR SAMÚELSSON

- Mjög góð 4ra herbergja íbúð, um 102 fm.
- Frábært verð á íbúð í barnvænu hverfi.
- Laus til afhendingar fljótlega!
- V. 24,9 millj.

DREKAVELLIR 40 - 221 HFJ

Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

UN
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OÐ
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SKINNAR EINBÝLI – 851 HELLA
- Fallegt og reisulegt einbýli í Þykkvabæ,
- Alls um 100 fm.
- Skemmtileg staðsetning með miklu útsýni.
- 1,5 ha eignarlóð.
- Hægt að fá íbúðarlán á húsið.
- V. 19,9 millj.

Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

SLÉTTALAND - 851 ÁSAHREPPUR
- Sléttaland í Ásahreppi sem er ca. klst. akstur frá Reykjavík.
- 163,4 fm. einbýlis hús sem stendur á ca. 1 hektara landi.
- Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, stofa, miðrými og þvottahús.
- Lóð fallega ræktuð og bundið slitlag á heimreið. Hafðu samband
- Mikil lofthæð, upprunalega félagsheimili.
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309
- V. 24,9 millj.

Sími 512 4900
landmark.is

Magnús
Einarsson

Sigurður
Samúelsson

Sveinn
Eyland

Löggiltur
fasteignasali
Sími 897 8266

Löggiltur
fasteignasali
Sími 896 2312

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur
fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Kristberg
Snjólfsson

Eggert
Maríuson

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

Benedikt
Ólafsson

Sölustjóri
Sími 770 0309

Sölufulltrúi
Sími 892 1931

Sölufulltrúi
Sími 690 1472

skjalagerð

sölufulltrúi
Sími 661 7788

Landmark leiðir þ
þig
g heim! – Þú hringir
g við seljum!
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AUSTURKÓR 121-125 – 203 KÓP
- Vel skipulögð raðhús á einni hæð
- Stærðir eru ca. 150 fm með innb.bílskúr
- Hús afhent fullbúin að utan fokheld að innan
- Möguleiki að fá fullbúin án gólfefna
- Afhending 2 – 4 mánuðir.
- V. 34.7 – 35.5 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BERGSTAÐASTRÆTI 65 - 101 RVK.
Tvær skemmtilegar íbúðir í Þingholtunum

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 22. SEPT. KL. 17:30 – 18:00.
RIS-ÍBÚÐ
- 123,5 fm. 4ra herbergja Ris-íbúð þ.a. 24,5 fm. þvottahús og þurrkherbergi
á jarðhæð með sérinngang.
- Möguleiki að breyta þvottahúsi í stúdíóíbúð.
- Frábært útsýni úr íbúðinni. Þak nýlega endurnýjað ásamt gler og gluggum
- V. 42.2 millj.

KJALLARA ÍBÚÐ
- Virkilega sjarmerandi 84,6 fm. 3 herbergja íbúð á jarðhæð (lítið niðurgrafinn) í fjórbýli.
- Eignin er frábærlega staðsett í Þingholtunum.
- Nýlega búið að skipta um gler og glugga, þak var einnig endurnýjað nýlega.
- V. 34,2 millj.
Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN

GVENDARGEISLI – 113 RVÍK
- Rúmgóð 126.8 fm 4ra herb.
- Rúmgóðar yfirb.suður-svalir
- Sérinngangur af svölum.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu
- GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
- V. 34.9 millj.

sölustjóri. Sími 770 0309

ÁSAKÓR – 203 KÓP
- Rúmgóð 175 fm íbúð á 5.hæð
- Fjögur rúmgóð svefnherbergi
- Tvennar útsýnis-svalir
- Bílskúr er með íbúð
- ÍBÚÐ ER LAUS TIL AFHENDINGAR
- V. 42.9 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BOGAHLÍÐ – 105 RVK

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

- 2ja / 3ja herb.með sérinngangi
- Íbúð er 81 fm og er opin og björt
- Gluggar á 3 vegu
- Húseign að utan í góðu lagi
- GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTT
- V. 26.9 millj.

Hafðu samband

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

VINDAKÓR - 203 KÓP

RAUÐAGERÐI 14 – 108 RVK

- Einstaklega falleg 195,1 fm. 6 herb. endaíbúð.
- Frábært útsýni og stórar suðursvalir.
- 19,5 fm. geymsla fylgir eigninni.
- Stæði í lokaðri bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
- V. 47,5 millj.

- Virkilega fallega og nýlega standsetta 100,8 fm.
- 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngang.
- Ný eldhús-innrétting, öll gólfefni eru ný og baðherbergi er allt ný-standsett.
- Sér suðurverönd fylgir eigninni.
Hafðu samband
ÞÓRARINN THORARENSEN
- Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.
sölustjóri. Sími 770 0309
- V. 29,9 millj.

Hafðu samband

ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

Skoda Octavia Ambiente TDI skráður
07/2010 Ekinn 80 þkm. Dísel,
sjálfskiptur, álfelgur. Verð kr. 2.830.000

SKODA Citigo active. Árgerð 2013,
ekinn 52 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.520. Rnr.210031.

Skoda Superb Ambition Combi 2,0
TDI 4x4 skráður 06/2013 Ekinn
39 þkm. Dísel, sjálfskiptur, Verð kr.
5.390.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

Skoda Octavia Ambiente Combi
2,0 TDI 4x4 skráður 06/2007 Ekinn
39 þkm. Dísel, sjálfskiptur, Verð kr.
4.690.000

2014 NÝIR JEEP GRAND
CHEROKEE OVERLAND 4X4
NISSAN Terrano sport. Árgerð 2004,
ekinn 224 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
990.000. Rnr.210553.

Kia cee‘d EX 1.6 . Árgerð 2014,
ekinn 6 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.290.000. Rnr.210545.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði,
Þennan verður þú að skoða, ATH 1
eftir, Tilboðsverð aðeins 10.990þkr,
Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is

MERCEDES-BENZ Glk 220 cdi 4matic
. Árgerð 2013, ekinn aðeins 6 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.190. 1
Eigandi og umboðsbíll Rnr.113989.

MERCEDES-BENZ E 300 cdi.
Árgerð 2010, ekinn 141 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.490.000.
Rnr.990612.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?
NISSAN Patrol gr. Árgerð 2003, ekinn
160 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
2.180.000. Rnr.114192. Lækkað verð
1950 þús!

Skoda Octavia Combi TDI skráður
07/2010 Ekinn 88 þkm. Dísel,
beinskiptur. Verð kr. 2.790.000

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Kia Carens sjálfsk.. Árgerð 2006, ekinn
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.290.000. Rnr.990847. TILBOÐ kr.
990.000,-

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

PORSCHE Cayenne turbo . Árgerð
2004, ekinn 133 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur.Ásett verð 3.950
Tilboð 2.950.Besta verið í bænum
Rnr.312330.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Verð 1240 þús. !!!
Hyundai I 10 GL 06/2012
ek. 79 þ.km
Góður bíll

Verð 1880 þús. !!!
HYUNDAI I30 CLASSIC II
Árgerð 2012.
Ekinn 89 Þ.KM

Verð 3480 þús. !!!
Hyundai IX 35 GLS 4X4
ek. aðeins 41 þ.km 06/2011
sjálfskiptur, hálfleður ofl

Verð 3580 þús.!!!
NISSAN QASHQAI SE
Árgerð 2011. Ekinn 51 Þ.KM
Sjálfskiptur.

Verð 3190 þús. !!!
Skoda Octavia Ambiente
Diesel 06/2012 ek. 66 þ.km
Mjög gott eintak

Verð 3190 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara
Premium + 06/2011 ek. 81
þ.km sjálfkiptur Cruise A/C

Verð 2750 þús. !!!
Suzuki Jimny JLX 06/2012
ek. 46 þ.km beinskiptur

Verð 1790 þús. !!!
Suzuki Swift GL 06/2012
(nýrra lag) ek. 98 beinskiptur
Góð þjónusta

Verð 7980 þús. !!!
Toyota Landcruiser 150 GX
Diesel (8 manna) 06/2012 ek.
69 þ.km sjálfsk. Flottur jeppi

Verð 3890 þús. !!!
Nissan X-Trail Diesel 06/2011
ek. 71 þ.km Sjálfskiptur
Frábært eintak !

Verð 3750 Þús !!!
Nissan Qashqai SE DIESEL
06/2012 ek. 71 þ.km 6 gíra
vel búinn Gott verð !

Verð kr. 1.290.000
VW POLO TRENDLINE
Árgerð 2010. Ekinn 93 Þ.KM
Eigum einnig 2012 árg.

Verð kr. 1.980.000
VW GOLF TSI
Árgerð 2011.
Ekinn 105 Þ.KM

Verð 2590 þús. !!!
Suzuki Grand Vitara 06/2010
ek. 87 þ.km 5 gira

Verð 1890 þús. !!!
Suzuki Swift GL 06/2012
(nýrra lag) ek. 83 beinskiptur
Góð þjónusta

