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

HEILBRIGÐIS- OG
UPPLÝSINGATÆKNIDEILD
Hugbúnaðarsérfræðingur

Valli okkar er að flytja út á
land. Því leitum við að öflugum
einstaklingi í kerfisumsjón og á
þjónustuborð.

HVAR ER VALLI?

Landspítali óskar eftir að ráða öflugan hugbúnaðarsérfræðing til
starfa við umsjón og rekstur hugbúnaðarkerfa. Í boði eru fjölbreytt
og spennandi verkefni hjá traustri stofnun með umfangsmikinn
upplýsingatæknirekstur. Gott starfsumhverfi, spennandi verkefni
auk virkrar endurmenntunar og möguleikum á starfsþróun.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem getur axlað ábyrgð og
tekist á við krefjandi verkefni.
Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild Landspíta sér um
rekstur fjölda hugbúnaðarkerfa og er meginhluti þeirra á sviði
rafrænnar sjúkraskrár. Auk þess fer fram á vegum deildarinnar
umfangsmikil þróun og samþætting kerfa.

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og
eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsingatæknikerfum eftirlitsskyldra
aðila og sinnir tölvurannsóknum. Viðkomandi þarf því að hafa mikla þjónustulund og góða þekkingu á tölvum
og tækniumhverfi. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi þar sem þjónusta við starfsfólk
og eftirlitsskylda aðila er lykilatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Hafa umsjón með og bera ábyrgð á rekstri
upplýsingakerfa
» Undirbúa uppsetningu á nýjum útgáfum og skipuleggja
innleiðingu þeirra
» Þjónusta, upplýsingagjöf og ráðgjöf til notenda.
» Greining á þörfum notenda og þátttaka í verkefnum
» Verkefnastjórn og samskipti við birgja.

Helstu verkefni

Hæfni sem m.a. er horft til

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Þjónusta við notendur tölvukerfa
Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
Rekstur gagnagrunna
Annað sem til getur fallið á upplýsingatæknisviði

Hæfnikröfur
» Háskólapróf í tölvunarfræði, heilbrigðisverkfræði, eða
sambærileg menntun
» Þekking og reynsla af gagnasafnsvinnslu og forritun
» Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
» Öguð og sjálfstæð vinnubrögð
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
» Reynsla af hópvinnu og verkefnastjórn

Viðeigandi menntun í kerfisrekstri eða tölvunarfræðum
Reynsla af rekstri tölvukerfa
Þekking og reynsla af Microsoft SQL server
Frábær hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð

Umsjón með starfinu hafa Jón Andri Sigurðarson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs (jonandri@fme.is) og
Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða
á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 13. október nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2014.
» Starfshlutfall er 100%.
» Upplýsingar veitir Hannes Þór Bjarnason, rekstrarstjóri
Hugbúnaðarlausna, hannesb@landspitali.is, sími 543 5391.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

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.

THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga óskar eftir að ráða sérfræðing í áhættustýringu. Um er að ræða nýtt stöðugildi
hjá sjóðnum en starfsmaðurinn mun sjá um áhættustýringu í samræmi við leiðbeinandi tilmæli FME um áhættustýringu
lífeyrissjóða. Starfið verður fjölbreytt og snertir öll svið sjóðsins.

Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mótun á áhættustefnu lífeyrissjóðsins
Áhættumat, vöktun og greining
Gerð og þróun áhættulíkana
Skýrslugjöf til stjórnenda og stjórnar
Úrvinnsla og framsetning talna og gagna

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla og þekking á fjármálamarkaði
Reynsla af vinnu við áhættustýringu
Frumkvæði og sjálfstæði
stæði í vinnubrögðum
Góð samstarfs- og
g samskiptahæfni
Linnetsstígur 1 | 220 Hafnarfjörður | talent@talent.is | Sími 552-1600

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

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2014.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
m
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, www.talent.is
t.is
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Framtíðarstörf hjá Epli.
VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI
UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

Þjónustufulltrúi
Ef þú býrð yﬁr ríkri þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum, ásamt því að hafa
óþrjótandi áhuga á tölvum og tækni, þá erum
við að leita að þér. Við ætlum að bæta við
þjónustufulltrúa í framtíðarstarf þar sem gerðar
eru kröfur um faglega framkomu, frumkvæði,
öguð og sjálfstæð vinnubrögð.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% uppitíma og það gerum við með því
að hafa í okkar röðum öﬂugt fólk. Einstaklinga sem við treystum fyrir lyklinum að mikilvægustu
upplýsingatæknikerfum landsins. Það eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði, ert þú einn af þeim?
Við trúum á öﬂuga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir sem felast í ﬂóknum
og krefjandi verkefnum. Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.
Við leitum að öﬂugum einstaklingum í eftirfarandi störf:

Heildsala

Rekstrarstjóri 4FSWJDF%FMJWFSZ.BOBHFS 
Um starﬁð:

Hæfniskröfur:

Rekstrarstjóri er nýtt starf sem mun stýra litlu en vel skipuðu
teymi sem verður ábyrgt fyrir að reka tölvuumhverﬁ valins
viðskiptavinar. Hlutverk rekstrarstjórans er að standa við gerða
samninga og tryggja að viðskiptavinurinn sé ánægður með veitta
þjónustu. Staðan er stjórnunarstaða sem er þjónustulegs,
viðskiptalegs og tæknilegs eðlis og mun sá sem er ráðinn í
stöðuna fá tækifæri til þess að móta þetta hlutverk enn frekar.
Þetta er krefjandi og skemmtilegt starf sem bíður eftir réttum
einstaklingi.

Ŕ
Ŕ
Ŕ
Ŕ
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"¬NJOOTUBLPTUJSBTUBSGTSFZOTMB©VQQM¹TJOHBU¢LOJ
)TL¯MBNFOOUVOTFNO¹UJTU©TUBSţFSLPTUVS FOFLLJOBV¬TZOMFH
.JLJMTLJQVMBHTI¢GOJ
(¯¬JSTBNTLJQUBI¢ţMFJLBS
(FUBPHWJMKJUJMB¬WJOOBWFM©I¯QJFOFJOOJHHFUB
til að vinna sjálfstætt
Ŕ %SJGLSBGUVSPHWJMKJUJMB¬UBLBTUWJ¬TU¯SPHTLFNNUJMFHWFSLFGOJ
Ŕ .FUOB¬VSUJMB¬WFJUBGSBN¶STLBSBOEJºK¯OVTUVNF¬
 B¬NBSLNJ¬J
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Við leitum að þjónustulunduðum og framsæknum starfsmanni í heildsölu Epli sem sér
um sölu og ráðgjöf til viðskiptavina. Starﬁð felur
m.a. í sér þjálfun og aðstoð við samstarfsaðila.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af sölustörfum
og mikinn áhuga á tölvum, græjum og tækni.

Kerﬁsstjóri í grunnþjónustu *5*OGSBTUSVDUVSF
Um starﬁð:

Hæfniskröfur:

B¬UFLVSN²SHSB¬WFS¬BGSBN¶STLBSBOEJLFSţTTUK¯SJ&Gº©OT¹O
og vilji er að sjálfvirknivæða hlutina og starfa í hópi jafningja sem
hafa sömu sýn þá er þetta rétta starﬁð fyrir þig. Tækniteymin
okkar eru ábyrg fyrir þeirri vinnu sem þau skila og þau hafa frelsi
til þess að gera það sem þarf til þess að ná frábærum árangri.
,FSţTTUK¯SJFSIMVUJBGNBOOBU¢LOJSFLTUSBSEFJMETFNCFS
ábyrgð á rekstri allra upplýsingatæknikerfa RB auk þess að reka
ﬂest miðlæg bankakerﬁ á Íslandi. Kerﬁsstjóri mun koma að uppbyggingu og rekstri á sýndarumhverﬁ, IaaS umhverﬁ (Infrastructure
BTB4FSWJDF TFNPH²¬SVNHSVOOºK¯OVTUVN3#6NFSB¬S¢¬B
krefjandi og skemmtilegt starf fyrir öﬂugan einstakling.

Ŕ .JLJMSFZOTMBBGSFLTUSJHSVOOºK¯OVTUVNFJOTPH
sýndarlausnum, diskalausnum og netþjónalausnum
Ŕ )TL¯MBNFOOUVOTFNO¹UJTU©TUBSţFSLPTUVS FOFLLJOBV¬TZOMFH
Ŕ (¯¬JSTBNTLJQUBI¢ţMFJLBS
Ŕ (FUBPHWJMKJUJMB¬WJOOBWFM©I¯QJFOFJOOJHHFUBUJMB¬
vinna sjálfstætt.
Ŕ %SJGLSBGUVSPHWJMKJUJMB¬UBLBTUWJ¬TU¯SPHTLFNNUJMFHWFSLFGOJ

Sendu okkur umsókn ásamt ferilskrá á
netfangið: atvinna@epli.is
Umsóknarfrestur er til 5. október.

Epli er sölu-, þjónustu- og
dreiﬁngaraðili Apple á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfsfélaga og umhverﬁ þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka .
Spariskór eru sérstaklega velkomnir.
Hægt er að sækja um á www.rb.is til 5. október 2014. Allar
nánari upplýsingar um störﬁn veitir Eyjólfur Ólafsson forstöðumaður
Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is T©NJ
'BSJ¬WFS¬VSNF¬VNT¯LOJSPHGZSJSTQVSOJSTFNUS¶OB¬BSNM
Nánar um RB
RB er traust og öﬂugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu
fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerﬁ landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru fjármálaGZSJSU¢LJPHWUSZHHJOHBG¥M²H.BSLNJ¬3#FSB¬HFHOBMZLJMIMVUWFSLJ©IBHS¢¬JOHVJOOBO©TMFOTLB
fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsingatæknikostnað fjármálafyrirtækja.
Hjá RB starfar mikið af öﬂugasta IT-fólki landsins – og þó víðar væri leitað.
REIKNISTOFA BANKANNA])²G¬BUPSH],BUS©OBSU¶OJ | 3FZLKBW©L | 4©NJ | www.rb.is
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Sykepleiere til Norge
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge
innenfor sykehjem, hjemmesykepleie,
respiratorteam og bofellesskap.

Eigum við samleið?
Ef þú ert hress, eldklár og langar að vinna við fjölbreytt,
krefjandi og skemmtileg verkefni fyrir viðskiptavini víða
um heim þá er bæði þinni leit og okkar lokið.

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god
oppfølging. Dekker bolig og reise etter
fastsatte satser.
Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier,
og beherske norsk, dansk eller svensk
språk både skriftlig og muntlig.
Fredag 31/10-14 kl 12.00 til 18.00 er vi å møte
på jobbmesse på Plaza Hotell, Reykjavik.
Send oss gjerne en mail i forkant med din cv.
Kontaktinformasjon:
Helse Personal, post@helsepersonal.no
tlf 00 47 902 80 287
www.helsepersonal.no

Aðstoð í eldhús
Samskipa
Við leitum að áhugasömum, bjartsýnum og
jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að starfa
með okkur af fagmennsku og áhuga.
Vinnutími er frá kl. 07.00 - 15.00.

FORRITUN

TÆKNILEG ÞJÓNUSTA

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Hönnun og forritun sérlausna fyrir
viðskiptavini

s fyrir
Microsoft Dynamics CRM hjá viðskiptavinum

Vöruþróun eigin lausna fyrir innlendan
og erlendan markað

Stillingar og aðlaganir á Microsoft
Dynamics CRM

Stillingar og aðlaganir á Microsoft
Dynamics CRM fyrir viðskiptavini

Notendaaðstoð

Æskileg reynsla og þekking

Æskileg reynsla og þekking

Góð þekking og reynsla í .Net forritun og C#

Rík þjónustulund

Reynsla í útfærslu v
JavaScript og CSS

Góð þekking á Microsoft hugbúnaði á
útstöðvum og netþjónum

Reynsla í notkun vefþjónusta (web services)

Reynsla og færni til bilanagreininga á
hugbúnaði

Grunnþekking á SQL fyrirspurnum og
gagnagrunnum

Microsoft prófgráður eru æskilegar

Vakandi auga fyrir góðu notendaviðmóti

Þekking á Microsoft Dynamics CRM er kostur

Starfslýsing:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Aðstoð við salatbar, smurbrauðsgerð og aðrar veitingar
• Uppvask og þrif

Hæfnikröfur:
• Þekking á eðli þjónustu og framúrskarandi þjónustulund
• Góður skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni, reglusemi og góð ástundun
Umfram allt þarf starfsmaður að hafa að leiðarljósi gildi
Samskipa: Frumkvæði, þekkingu og samheldni.

Upplýsingar
Nánari
Sendu umsókn á netfangið job@xrmsoftware.is ef þú telur að leit okkar sé lokið og þú hefur
áhuga á að starfa í spennandi og ört vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki. Algjörum trúnaði er heitið.
xRM Software
og ráðgjöf í Microsoft Dynamics CRM hugbúnaði.

Vinsamlega sækið um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is
Umsóknarfrestur er til 5. október nk.

www.xrmsoftware.is

Saman náum við árangri

S: 511 1144
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ÓSKUM
SKUM
KUM
M EFTIR
EFT
TIR ST
STARFSKRA
STARFSKRAF
STARFSKRAFTI
TARFFSKRA
Velferðarsvið

ca. 8 tíma
a á viku í þrif og símav
símavörslu
vörs
Upplýssingar
ngar í síma 8959503, Svava

Deildarstjóri á heimili fyrir börn – Þjónustumiðstöð

Touch hárstofa Háaleitisbraut 68 - S: 553-7171 www.touch.is

Árbæjar og Grafarholts
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra í sértæku húsnæðisúrræði fyrir börn í Reykjavík. Sólarhringsþjónusta
er veitt á heimilinu. Þjónustan miðast við að eﬂa færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd
þjónustunnar.
• Gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
• Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna, í samráði
við forstöðumann.
• Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
• Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.

Hæfniskröfur
• Starfsleyﬁ sem þroskaþjálﬁ eða háskólamenntun á sviði
heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
• Reynsla af starﬁ með fötluðum einstaklingum.
• Reynsla af og þekking á einhverfu æskileg.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar

Múararanemi
Óska eftir að ráða nema í múrverk.
Fjölbreytt og lifandi starf.
Þarf að hafa bíl til umráða.
Múrdeildin ehf.
s: 899-2346

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Stefanía Björk Sigfúsdóttir í síma 533-1125 og 865-3000 eða með því
að senda fyrirspurnir á stefania.bjork.sigfusdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 11. október n.k.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innﬂytjendur,
fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.
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Serrano óskar eftir reyndum og ráðsnjöllum markaðsstjóra til starfa, með auga fyrir
tækifærum, nef fyrir viðskiptum og munninn fyrir neðan nefið.
Starfið
Út á við
Markaðsstjóri Serrano rýnir í tölfræðina,
greinir markaðstækifæri, skipuleggur og
tímasetur aðgerðir með auglýsingastofu
og hefur umsjón með öllu efni til birtingar.

Netið og tengslanetið
Umsjón með uppfærslu á heimasíðu og
framsetningu efnis á samfélagsmiðlum.
Markaðsstjóri mótar stefnu í styrkjamálum,
annast umsóknir og kemur í ferli í samræmi
við markaðsstarf fyrirtækisins.

Inn á við
Umsjón með útliti á veitingastöðum Serrano,
matseðlum, fræðsluefni og öðru slíku. Markaðsstjóri vinnur auk þess markvisst að því að gleðja
starfsfólk Serrano með viðburðum leikjum og
öðru sem eykur starfsánægjuna.

Menntun, reynsla og hæfni
- BA í markaðsfræði eða diplóma
í markaðssamskiptum
- Minnst 3 ára starfsreynsla af markaðsstjórn
á neytendamarkaði
- Þekking og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga og greiningu markaða

Serrano er framsækin íslensk skyndibitakeðja sem leggur áherslu á hollustu og hágæðahráefni. Í dag eru starfræktir átta Serrano staðir á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri.
Umsóknarfrestur er til og með 5. okt. 2014. Umsóknir sendist á póstfangið emil@serrano.is

(PE WWLKpUDèVGyPDUD
ODXVWWLOVHWQLQJDU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWLGyPDUDYLèKpUDèVGyP5H\NMDYtNXUWLOVHWQLQJ
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JUODJDXPGyPVWyODQUÈVNLOLèHUDètXP
VyNQNRPLIUDPXSSOêVLQJDUXP Q~YHUDQGLVWDUI
PHQQWXQ RJ IUDPKDOGVPHQQWXQ   UH\QVOX DI GyP
VW|UIXP   UH\QVOX DI O|JPDQQVVW|UIXP   UH\QVOX
DIVWMyUQVêVOXVW|UIXP UH\QVOXDIIU èLVW|UIXPVV
NHQQVOXRJ|èUXPDNDGHPtVNXPVW|UIXPRJXSSOêVLQJ
DUXP~WJHIQDUULWUêQGDUJUHLQDURJE NXUIU èLOHJD
I\ULUOHVWUDRVIUY UH\QVOXDIVWMyUQXQ UH\QVOXDI
|èUXPDXNDVW|UIXPVHPQêWDVWGyPDUDHIQLVVYLQQX
tWHQJVOXPYLèXQGLUE~QLQJODJDVHWQLQJDURIO XSS
OêVLQJDUXPDOPHQQDRJVpUVWDNDVWDUIVK IQL XSS
OêVLQJDU XP DQGOHJW DWJHUYL RJ VMiOIVW èL t YLQQX
EU|JèXP RJ   XSSOêVLQJDU XP WYR I\UUYHUDQGL
Q~YHUDQGL \ILUPHQQVDPVWDUIVPHQQ VHP JHWD YHLWW
E èLPXQQOHJDRJVNULIOHJDXSSOêVLQJDUXPVW|UIRJ
VDPVWDUIVK IQLXPV NMDQGDRJ DèUDUXSSOêVLQJDU
VHPYDUSDèJHWLOMyVLiIDJOHJDHLJLQOHLNDRJI UQLXP
V NMDQGDVHPPiOLVNLSWDI\ULUVW|UIKpUDèVGyPDUD
0Hè XPVyNQ VNDO I\OJMD HIWLU ìYt VHP YLè i   DIULW
DI SUyIVNtUWHLQXP   DIULW GyPD t PXQQOHJD IOXWWXP
PiOXPVHPXPV NMDQGLKHIXUVDPLèDWNY èLtVtèXVWX
PiQXèL DIULWDIVWHIQXRJJUHLQDUJHUètPiOXP
VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè RJ IOXWW PXQQOHJD
VtèXVWXPiQXèL DIULWDI~UVNXUèXPVWMyUQYDOGD
VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè VtèXVWX  PiQXèL RJ
  ~WJHILQ IU èLULW RJ OMyVULW DI WtPDULWVJUHLQXP XP
V NMHQGD ëHVV HU yVNDè Dè ì U WtPDULWVJUHLQDU VHP
KDIDYHULèULWUêQGDUYHUèLDXèNHQQGDU gQQXUJ|JQ
VHPYDUSDOMyVLiIDJOHJDI UQLXPV NMDQGDWLOVWDUID
VHPKpUDèVGyPDUL
7LO ìHVV Dè KUDèD DIJUHLèVOX XPVyNQD RJ EUpIDVNLSW
XPHUiVNLOLèDèXPV NMHQGXUJHILXSSQHWIDQJVHP
QRWDè YHUèXU WLO Dè HLJD VDPVNLSWL YLè XPV NMHQGXU
gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXP
VHWQLQJXOLJJXUI\ULU
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX
6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN RJ t SyVWKyOILè
SRVWXU#LUULVHLJLVtèDUHQRNWyEHU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
VHSWHPEHU

sími: 511 1144

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Lögfræðingur

Umsóknarfrestur er til og
með 5. október nk.

Fjármálafyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í lögfræðideild,
þar sem unnið er að lögfræðiráðgjöf og skjalagerð fyrir öll útlánasvið fjármálafyrirtækisins.
Helstu verkefni

Hæfniskröfur

• Lögfræðiráðgjöf
• Sérhæfð skjalagerð
• Samskipti við innri og ytri viðskiptavini vegna lána
og trygginga
• Samskipti við innlendar og erlendar lögfræðistofur
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

• Meistarapróf í lögfræði
• Lögmannsréttindi æskileg
• Að lágmarki 5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Mikil reynsla af láns- og tryggingaskjalagerð
• Mjög góð kunnátta og reynsla í félaga- og veðrétti
• Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og í hópi
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingar veitir:
fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf á sviði innkaupa. Ríkiskaup annast einnig beina framkvæmd
útboða, innkaupa, rammasamninga og eignasölu fyrir ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. Ríkiskaup leggja
metnað í að ætíð séu við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn sem sinna starfi sínu af fagmennsku,
alúð og ánægju. Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir metnaðarfulla einstaklinga með menntun,
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 13. október nk.
Umsóknir óskast fylltar út
á www.hagvangur.is

Gæða- og skjalastjóri

Umsókn um starfið þarf að fylgja
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni í starfið.

Ríkiskaup óska eftir að ráða í starf gæða- og skjalastjóra sem heyrir beint undir forstjóra.
Starfið er fjölbreytt, áhugavert og krefjandi. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem
er lipur í mannlegum samskiptum.

Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.
Laun skv. kjarasamningum BHM.

Meðal helstu verkefna eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Innleiðing, rekstur og þróun gæða- og
skjalastjórnunarkerfa
• Skipulagning og umsjón gæðastarfs og reglulegra
innri úttekta
• Skjalfesting verkferla og viðhald rekstrarhandbókar
í samráði við stjórnendur
• Ýmis verkefni tengd skjalastjórnun í gagnagrunni
• Eftirfylgni reglna um skjalastjórnun og þjálfun
starfsmanna á því sviði
• Afhending skjala- og gagnasafna til Þjóðskjalasafns

• Háskólapróf í gæðastjórnun, bókasafns- og upplýsingafræðum
eða sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Að minnsta kosti 3ja ára þekking og reynsla í gæða- og
skjalastjórnun skilyrði
• Mikil tölvufærni og haldgóð þekking á gæða- og skjalastjórnunarkerfum
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti, þekking á
Norðurlandamáli kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður

Ríkiskaup stefna að vottun gæðakerfis í samræmi við ISO 9001 og
frágangi skjala í samræmi við lög og reglur um opinbera skjalavörslu.

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða
þrjá metnaðarfulla
og áhugasama
starfsmenn

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

SÉRFRÆÐINGAR Í FYRIRTÆKJATÖLFRÆÐI
Þrír metnaðarfullir og áhugasamir starfsmenn óskast til starfa við þróun, uppbyggingu og
framleiðslu á fyrirtækjatölfræði.
Um er að ræða krefjandi og spennandi störf við uppbyggingu fyrirtækjaskrár til hagskýrslugerðar
og framleiðslu á tölfræði um rekstur og afkomu fyrirtækja eftir atvinnugreinum og landsvæðum.
HÆFNISKRÖFUR
3 Háskólapróf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun sem
nýtist í starﬁ.
3 Hæfni í greiningu ársreikninga er æskileg.
3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er æskileg.
3 Þekking á íslensku atvinnulíﬁ er kostur.
3 Þekking á vinnslu gagnagrunna er kostur.
3 Góð íslensku- og enskukunnátta.
3 Samskiptafærni.
3 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Umsóknarfrestur er til

13. október 2014

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
Sími 528-1000
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]
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óskar eŌir metnaðarfullum og söludrifnum
einstaklingi Ɵl starfa. Mikilvægt er að viðkomandi
hafi ríka þjónustulund, sé áreiðanlegur, hafi jákvæƩ
viðmót og sýni frumkvæði og metnað í starfi.
Starfssvið
x Sala og þjónusta við viðskiptavini
x Ráðgjöf og upplýsingagjöf
x Innkaup og lagerhald
x Önnur Ɵlfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
x Rafeindavirkjun eða rafvirkjun æskileg
x Reynsla af sambærilegu starfi
x Skipulögð og öguð vinnubrögð
x Góða framkomu og vandað málfar
x Góð enskukunnáƩa
Miðbæjarradíó er rótgróið fyrirtæki sem sækir fram
á markaði. Vinnustaðurinn er reyklaus.
Umsókn skal senda á starf@mbr.is.
Frekari upplýsingar veiƟr KrisƟnn í síma 786-2435.

Leikskólakennari óskast
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LYFLÆKNINGASVIÐ
Yﬁrlæknir lyﬂækninga
krabbameina
Laust er til umsóknar starf yfirlæknis lyflækninga krabbameina.
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
lyflækningasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs
» Starfsmannaábyrgð
Áhersla er lögð á uppbyggingu, skipulag og þróun lyflækninga
krabbameinslækninga við sjúkrahúsið. Yfirlækni ber einnig að vinna
að frekari uppbyggingu kennslu nemenda í heilbrigðisvísindagreinum
og vísindastarfi á deildinni

Hæfnikröfur

Upplýssingar veitittir skkólastjóri Ásta Sj
Sjöf
öfn Kriistjtján
öf
ánssdóttir í
án
síma 434 -7731 eða
ðaa á netfanginu skolastjori@
@reykholar.is.

LYFLÆKNINGASVIÐ
Yﬁrlæknir Blóðlækninga
Laust er til umsóknar starf yfirlæknis blóðlækninga. 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
lyflækningasviðs og framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs
» Starfsmannaábyrgð
Áhersla er lögð á uppbyggingu, skipulag og þróun blóðlækninga
við sjúkrahúsið. Yfirlækni ber einnig að vinna að frekari
uppbyggingu á kennslu nemenda í heilbrigðisvísindagreinum
og vísindastarfi á deildinni

» Íslenskt sérfræðileyfi í krabbameinslækningum eða
almennum lyflækningum með krabbameinslækningar
sem undirgrein
» Leiðtogahæfileikar
» Stjórnunarreynsla
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Hæfnikröfur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar

» Íslenskt sérfræðileyfi í lyflækningum með blóðlækningar
sem undirsérgrein
» Leiðtogahæfileikar
» Stjórnunarreynsla
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

Sérfræðilæknir í
brjóstaskurðlækningum
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum
með undirsérgreinina brjóstaskurðlækningar. Starfshlutfall
er 100% eða samkvæmt samkomulagi og veitist starfið frá
1. febrúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.
greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum
» Aðgerðir tengdar meðferð brjóstakrabbameina
» Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar samkvæmt
samkomulagi
» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni

Hæfnikröfur

» Sérfræðiviðurkenning í almennum skurðlækningum og/
eða brjóstaskurðlækningum
» Víðtæk reynsla af aðgerðum vegna brjóstakrabbameina
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

» Umsóknarfrestur er til og með 20. 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 Hlífar Steingrímsdóttur, framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs, LSH, E7 Fossvogi.
» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim
auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.
» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn
og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn
fyrir læknisstöðu, sjá vef Landlæknis. Óskað er eftir að
umsækjendur skili kynningarbréfi með framtíðarsýn
umsækjenda varðandi starfið og deildina auk rökstuðnings
fyrir hæfi.
» Upplýsingar veitir Hlíf Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri
lyflækningasviðs, hlifst@landspitali.is, sími 824 5498.

» Umsóknarfrestur er til og með 20. 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 Hlífar Steingrímsdóttur, framkvæmdastjóra
lyflækningasviðs, LSH, E7 Fossvogi.
» Allar umsóknir eru sendar til stöðunefndar lækna hjá
Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur
og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig á þeim
auk mati stöðunefndar á innsendum umsóknargögnum.
» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn
og setja viðhengi, en ýtarlegri upplýsingar í umsókn
fyrir læknisstöðu, sjá vef Landlæknis. Óskað er eftir að
umsækjendur skili kynningarbréfi með framtíðarsýn
umsækjenda varðandi starfið og deildina auk rökstuðnings
fyrir hæfi.
» Upplýsingar veitir Hlíf Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri
lyflækningasviðs, hlifst@landspitali.is, sími 824 5498.

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

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

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

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Nánari upplýsingar

» Umsóknarfrestur er til og með 13. október 2014.
» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2 maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám,
fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentum eða ljósritum af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.
» Fylla þarf út lágmarksupplýsingar á almenna umsókn og
setja viðhengi, en ítarlegri upplýsingar fyllist út í umsókn
fyrir læknastöðu, sjá vef Landlæknis.
» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir
einnig á þeim.
» Upplýsingar veitir Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang
pallm@landspitali.is, sími 543 1000.
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AÐSTOÐARHÓTELSTJÓRI
ÓSKAST

Velferðarsvið

Keahótel ehf. óska eftir að ráða aðstoðarhótelstjóra
á Hótel Borg og Apotek Hotel í Reykjavík.
Um er að ræða framtíðarstarf.
Starfssvið er m.a.:
Umsjón með daglegum störfum á hótelinu.
Starfsmannahald, kennsla, bókanir, upplýsingagjöf,
reikningagerð, afgreiðsla o.fl.
Vinna að sölu- og markaðsmálum hótelsins.

Verkefnisstjóri – Droplaugarstaðir hjúkrunarheimili
Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra á Droplaugarstöðum. Um er að ræða 80-100% starf.
Helstu verkefni og ábyrgð :
• Skipulagning á daglegu starﬁ einingar með 26 íbúum
• Ábyrgð á hjúkrun og veittri þjónustu á einingu
• Framkvæmd og eftirfylgd hjúkrunaráætlana
• Þátttaka í þverfaglegu samstarﬁ

Hæfniskröfur:
Menntun eða reynsla af hótelstörfum nauðsynleg
Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
Góð almenn tölvukunnátta
Þekking á Navision bókunarkerfi æskileg

Hæfnikröfur :
• Íslenskt hjúkrunarleyﬁ, sérnám í öldrunarhjúkrun
æskileg
• Reynsla af hjúkrun aldraðra kostur
• Frumkvæði, sveigjanleiki, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þekking á Sögu kerﬁnu æskileg
• Góð þekking á RAI kerﬁnu æskileg
• Góð íslensku kunnátta og góður frágangur á texta

Sjálfstæði og metnaður til að skila góðu starfi
Umsækjandi þarf að hafa hreint sakavottorð,
vera reyklaus, 28 ára eða eldri og geta hafið störf strax.
Umsóknarfrestur er til 3. október.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Sigrún Erlendsdóttir, hjúkrunarstjóri í síma 4149503 og 822-2380
og Ingibjörg Ólafsdóttir, forstöðumaður í síma 414-9502 og 822-3178 eða með því að senda fyrirspurnir
á sigrun.erlendsdottir@reykjavik.is eða ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Keahótel ehf. er í örum vexti og verður Apotek Hotel
sjöunda hótel keðjunnar þegar það opnar í nóvember
n.k. að Austurstræti 16.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsækjendur sendi starfsferilskrá með mynd á netfangið
olafur@hotelborg.is merkt: aðstoðarhótelstjóri

Umsóknarfrestur er til 11. október n.k.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innﬂytjendur,
fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

www.keahotels.is

NÁTTÚRULEGAR ANDLITS- OG
BAÐSNYRTIVÖRUR FRÁ PROVENCE

Við leitum að góðu sölufólki!
L’OCCITANE leitar að starfsmönnum í verslun
okkar í Kringlunni, annars vegar í um það bil
50% starf og hins vegar í helgar- og aukavinnu.
Hæfniskröfur:
 Reynsla af verslunarstörfum
 Rík þjónustulund og jákvæðni
 Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
 Lipurð í mannlegum samskiptum
 Menntun í snyrtifræði er kostur
 Eldri en 20 ára
Reyklaus
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir og ferilskrá með mynd þar sem tekið
er fram um hvort starfið er sótt sendist á
netfangið loccitane@samvirki.is fyrir 5.
október.

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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Hugbúnaðar- sérfræðingur
/gúru/snillingur
MyTimePlan ehf. þróar, selur og þjónustar samnefnt
tímastjórnunarkerﬁ á Netinu sem leysir öll viðfangsefni vaktaskipulagningar, tímaskráningar, útreiknings á
tímum til launa og tengist launakerfum. Kerﬁð auðveldar
stjórnendum stýringu mikilvægustu auðlindar fyrirtækisins, þ.e.; mannauðnum og stuðlar að auknum lífsgæðum
og framleiðni. Nánar á www.mytimeplan.is

Starﬁð:
• Sérfræðingur í MTP sem sér um yﬁrstjórnun og stillingar á kerﬁnu.
• Greina og kortleggja þarﬁr viðskiptavina og laga MTP að þeim.
• Hámarka hagnað viðskiptavina af notkun MTP í eigin rekstri.
• Samskipti við þróunarteymi ásamt því að leiða verkefni í þróun
og innleiðingu.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða öðru er
nýtist í starﬁ skilyrði.
• Reynsla af innleiðingu á umfangsmiklum, ﬂóknum og sveigjan
legum hugbúnaði skilyrði.
• Framúrskarandi skilningur og áhugi á hugbúnaði og
hugbúnaðarþróun skilyrði.
• Rökhugsun og greiningar-eiginleiki skilyrði.
• Framúrskarandi skipulagshæﬁleikar, sjálfstæði og frumkvæði
í starﬁ.
• Reynsla og/eða menntun í hugbúnaðarþróun er kostur.
• Reynsla og þekking á launavinnslu kostur.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og ensku.

Bjóðum sveigjanlegt og gott starfsumhverﬁ.
Áhugasamir sendið umsókn á mytimeplan@mytimeplan.is
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hefur yfirumsjón með miðlægri stoðþjónustu og samhæfingu innan
stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Starfsfólk skrifstofunnar ber ábyrgð á almennri og sérhæfðri þjónustu við
borgarstjóra, annast samskipti við borgarbúa og aðra samráðs- og hagsmunaðila innan- og utanlands,
annast skipulagningu viðburða ásamt því að hafa yfirumsjón með ýmsum átaks- og þróunarverkefnum
sem ganga þvert á borgarkerfið. Undir skrifstofuna heyra mannauðsmál, upplýsinga- og vefmál, hagmál,
atvinnumál og Borgarskjalasafn.

Erindreki gagnsæis og samráðs
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um starf erindreka gagnsæis og samráðs. Um er að ræða nýtt starf sem sem felur
í sér spennandi tækifæri til að útfæra, móta og þróa starfið.
Meginverkefni erindreka gagnsæis og samráðs:
• Að vinna að auknu gagnsæi og bættri upplýsingamiðlun
hjá Reykjavíkurborg
• Að vinna að umbótaverkefnum sem miða að aukinni þátttöku
íbúa og auknu íbúalýðræði
• Að veita ráðgjöf innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar
• Að starfa með stjórnkerfis- og lýðræðisráði að verkefnum þess
• Að halda utan um vinnu stjórnkerfis- og lýðræðisráðs

Menntunar og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• Reynsla af vinnu innan opinberrar stjórnsýslu
• Þekking og áhugi á nýtingu upplýsingatækni og
samfélagsmiðlun í starfsemi Reykjavíkurborgar
• Þekking og áhugi á verkefnum á sviði íbúalýðræðis
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á vef Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf til og með 13. október nk.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Björg Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu borgarstjóra og borgarritara,
helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is

SÖLUMENN
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA
SÖLUMANN Í FULLT STARF
OG SÖLUMANN Í HLUTASTARF
Leitum að kraftmiklum sölumönnum
bæði í fullt starf og hlutastarf. Viðkomandi
þurfa að hafa mikinn áhuga á raftækjum
og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, góð
tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.
Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta
raftækjaverslun landsins þar sem mikið er
lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.
Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað
á www.sm.is – smellið á „Upplýsingar“.

STOFNAÐ 1971

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • sm.is

Ert þú brosmildi bókara-,
sölufulltrúa-, snillingurinn
sem við leitum að?
Starfssvið er m.a:
Reikningagerð, innheimta, dagssöluyﬁrlit/sölupantanir, mikil
samskipti við viðskiptavini og starfsfólk, og sala (tilboðsgerð
ásamt símsvörun).
Leitað er eftir manneskju í 100% starf, með góða reynslu af bókhaldskerﬁ, tölvukunnáttu, sölu, góða íslenskukunnáttu.
Unnið er í Tok bókhaldskerﬁ.
Veislan er veisluþjónusta selur veitingar úr eldhúsi, smurbrauðsdeild
og handverksbakarí ásamt því að leigja sal og ﬂeira.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að senda ferilskrá
og umsókn á arny@veislan.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar
endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.

Veislan veisluþjónusta
Austurströnd 12/170 Seltjarnarnes
sími 5612031 www.veislan.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Sérfræðingur hjá skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlandsins
Skrifstofan sinnir margvíslegum verkefnum í borgarlandinu s.s. leyfisveitingum vegna afnota af borgarlandi, hreinsun gatna og
gönguleiða, vetrarþjónustu, grasslætti, umhirðu opinna svæða, götu og torgsölu, gerð framkvæmdaheimilda, rekstri og umhirðu
umferðarljósa og skilta, garðyrkju, vinnu gegn veggjakroti og fleira. Næsti yfirmaður starfsmanns er skrifstofustjóri.
Helstu verkefni og ábyrgð
s ÂTGÉFA FRAMKVMDAHEIMILDA OG GRAFTRARLEYFA VEGNA
viðburðarhalds og framkvæmda.
s &ORMLEG SAMSKIPTI VI¡ FRAMKVMDA ÉBYRG¡AR OG
hagsmunaaðila.
s 'ER¡ UMSAGNA VEGNA LEYFISVEITINGA OG FRAMKVMDA
s 9FIRFER¡ GAGNA Ó TENGSLUM VI¡ LEYFISUMSØKNIR OG
framkvæmdir.
s 6ERKBØKHALD YFIRFER¡ OG SAM¤YKKT REIKNINGA
s 3ÏRFR¡IVINNA VEGNA ANNARRA VERKEFNA SKRIFSTOFU MA
aðstoð við afgreiðslu mála er varða götu og torgsölu.

Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó VERKFR¡I TKNIFR¡I SKIPULAGSFR¡UM E¡A
sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi sem nýtist í starfi.
s -IKIL HFNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM OG ¤JØNUSTULUND
s 2EYNSLA OG ¤EKKING É VERKEFNASTJØRN
s 'Ø¡ ÓSLENSKUKUNNÉTTA OG RITFRNI
s 2EYNSLA AF SKâRSLUGER¡
s 3KIPULAGSHFNI OG NÉKVMNI Ó VINNUBRÚG¡UM
s &RUMKV¡I ÉR¡NI OG RÚGGSEMI TIL VERKA
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s 'Ø¡ ¤EKKING É -3 /FFICE SÏR Ó LAGI 7ORD OG %XCEL
s 'Ø¡UR SKILNINGUR É VERKBØKHALDI
s +OSTUR A¡ HAFA ¤EKKINGU É STARFSEMI 2EYKJAVÓKURBORGAR OG
stofnunum hennar.

Skóladeild Akureyrarbæjar
Laus er til umsóknar 100% staða ráðgjafa
við Skóladeild Akureyrarbæjar
Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur
árangur í störfum sínum og leggur áherslu á gott samstarf
og góða þjónustu. Einnig er mikilvægt að viðkomandi geti
unnið utan dagvinnumarka þegar það á við.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Starfssvið:
• PMTO foreldraráðgjöf.
• Almenn uppeldisráðgjöf fyrir foreldra.
• Ráðgjöf /samstarf við kennara og annað fagfólk
í Grunnskólum Akureyrar.
• Ráðgjöf við SMTO leikskóla vegna innleiðslu
á SMTO – skólafærni.

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

• Aðstoð og kennsla foreldranámskeiðum PMTO og PTC.

.ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR 'U¡JØNA "JÚRK 3IGUR¡ARDØTTIR SKRIFSTOFUSTJØRI SKRIFSTOFU REKSTURS OG
umhirðu borgarlandsins (gudjona.b.sigurdardottir@reykjavik.is) sími 411 1111 .

• Önnur þau verkefni sem honum eru falin og falla
að verksvið hans.

Umsóknarfrestur er til og með 13 .október 2014. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar
www.reykjavik.is undir „ Laus störf” – „Sérfræðingur á skrifstofu reksturs og umhirðu”.
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

• Söfnun og úrvinnsla gagna vegna SMTO og PMTO.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um
rafrænt. Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2014.
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Vegna aukinna umsvifa leitum við að innheimtufulltrúa
til að starfa í nýrri starfsstöð okkar á Sauðárkróki

?

FRÁBÆR AÐSTAÐA, GÓÐ STEMNING
OG FAGLEG VINNUBRÖGÐ

argus

INNHEIMTUFULLTRÚAR

Innheimtufulltrúar þurfa að vera jákvæðir og ákveðnir en
um leið þjónustulundaðir. Mikilvægt er að þeir hafi ríkan
vilja til að aðstoða viðskiptavini okkar við að leysa úr
málum sem sum hver geta verið erfið úrlausnar. Gerð er
krafa um góða almenna menntun en einkum verður horft
til starfsreynslu umsækjanda.

Innan nokkurra vikna munu Gjaldheimtan og Momentum opna starfsstöð á
Sauðárkróki til að þjóna enn betur núverandi og nýjum viðskiptavinum í
Skagafirði og nærsveitum.
Umsækjendur sendi ferilskrá á starfsumsokn@momentum.is
eigi síðar en þriðjudaginn 7. október n.k.
Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is
Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

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

Stofnun

Kerfisumsjón og þjónustuborð
Fjármálaeftirlitið
Gæða- og skjalastjóri
Ríkiskaup
Embætti landlæknis
Velferðarráðuneytið
Kennslufræðingur háskólakennslu HÍ, Kennslumiðstöð
Aðjúnkt í öldrunarhjúkrun
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Doktorsnemi í tölvunarfræði
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið
Sérfræðingar í fyrirtækjatölfræði Hagstofa Íslands
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisst. Vesturlands, sjúkradeild
Hjúkrunarfræðingur
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Embætti héraðsdómara
Innanríkisráðuneytið
Embætti hæstaréttardómara
Innanríkisráðuneytið
Sérfræðilæknir
LSH, brjóstaskurðlækningar
Yfirlæknir
LSH, blóðlækningar
Yfirlæknir
LSH, lyflækningar krabbameina
Hugbúnaðarsérfræðingur
LSH, heilbrigðis- og uppl.tæknideild
Dýralæknar
Matvælastofnun

- tékkaðu á okkur - facebook.com/tolvumidlun -

VERTU MEÐ
Leitum að:

- Framúrskarandi forritara
- Kraftmiklum vörustjóra

Staður

Nr. á vef

Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Seyðisfjörður
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Rvík/Selfoss

201409/736
201409/735
201409/734
201409/733
201409/732
201409/731
201409/730
201409/729
201409/728
201409/727
201409/726
201409/725
201409/724
201409/723
201409/722
201409/721

- Skipulögðum launafulltrúa
Frekari upplýsingar og umsóknir á:

www.tolvumidlun.is/teamtolvumidlun

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

Okkur vantar fleira gott fólk
Fasteignasalan Brú hefur laus störf fyrir glaða og ábyrga einstaklinga. Löggilding er kostur
en ekki nauðsyn. Þeir sem vilja koma í lið með okkur vinsamlega sendið umsókn með
ferilskrá á magnus@brufast.is.

www.brufast.is

Suðurlandsbraut 4a I Sími 519 0900 I bru@brufast.is

ráðgjöf ráðningar rannsóknir
Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is
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HÁRNSYRTISTOFA ÓSKAR
EFTIR SAMEIGINLEGUM
REKSTRARAÐILA.

HÓTEL Í MIÐBORGINNI
CenterHotels óska eftir ráða starfsmann í sölu- og bókunardeild:

Vinsamlegast haﬁð samband á
box@frett.is merkt ,, Rekstur-2709“

Sölu og Bókunardeild
Viðkomandi er ábyrgur gagnvart Sölu og bókunarstjóra fyrir daglegri umsjón einstaklingsbókana á hótelunum sem og
uppfærslu verða og upplýsinga í öllum bókunarvélum og öðrum dreiﬁleiðum á netinu. Hann hefur umsjón með og samræmir
störf er snúa að einstaklingsbókunum og vinnur stöðugt við að ná markmiðum fyrirtækisins á sviði tekjustýringar og nýtingar.
Starfsmaður skal sýna frumkvæði í þeim málum er heyra undir deildina og hafa ávallt góða yﬁrsýn yﬁr bókanir fyrirtækisins.
Leitum að fólki með reynslu af sambærilegum störfum, góða tungumálakunnáttu, góða tölvuþekkingu og skilning á
markaðsmálum.

Starﬁð heyrir undir Sölu og bókunarstjóra CenterHotels og umsóknir óskast sendar
á sales@centerhotels.com fyrir 7. Október 2014

Á vegum CenterHotels eru rekin 5 hótel í miðborginni með 418 herbergi sem rúma yﬁr
800 manns á hverri nóttu.
Nánari upplýsingar um hótelin er að ﬁnna á heimasíðu okkar www.centerhotels.com

(PE WWLK VWDUpWWDUGyPDUD
ODXVWWLOVHWQLQJDU
,QQDQUtNLVUièXQH\WLè DXJOêVLU ODXVW WLO XPVyNQDU
HPE WWL GyPDUD YLè + VWDUpWW ËVODQGV WLO VHWQLQJDU
PHèDQ i OH\IL VNLSDèV GyPDUD VWHQGXU VEU  PJU
JUODJDQUXPGyPVWyOD0HèDQiVHWQLQJX
VWHQGXUQêWXUViVHPKDQDKHIXUIHQJLèV|PXVW|èXRJ
VNLSDèXU GyPDUL QHPD Dè ìYt OH\WL VHP OHLèLU DI ìYt
DèVWDUILKDQVHUPDUNDèXUiNYHèLQQWtPLVEUPJU
JUODJDQUXPGyPVWyOD0LèDèHUYLèDè
VHWWYHUèLtHPE WWLèIUiRJPHèIUiRJPHèMDQ~DU
 WLO RJ PHè  VHSWHPEHU  HèD KLè I\UVWD
HIWLUDèQHIQGXPK IQLGyPDUDKHIXUORNLèVWDUILVtQX
tVDPU PLYLèJUDODJDXPGyPVWyODQU
RJUHJOXUXPVW|UIGyPQHIQGDUVHPIMDOODUXPK IQL
XPV NMHQGD XP GyPDUDHPE WWL QU  /DXQ
HUXVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièV

Velferðarsvið

Deildarstjóri á heimili fyrir börn – Þjónustumiðstöð
Árbæjar og Grafarholts
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra í sértæku húsnæðisúrræði fyrir börn í Reykjavík. Sólarhringsþjónusta
er veitt á heimilinu. Þjónustan miðast við að eﬂa færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber faglega ábyrgð á og hefur umsjón með framkvæmd
þjónustunnar.
• Gerð og eftirfylgd einstaklingsáætlana.
• Stýrir daglegum störfum annarra starfsmanna, í samráði
við forstöðumann.
• Veitir leiðsögn og tilsögn um framkvæmd þjónustu.
• Tekur virkan þátt í þróunar- og uppbyggingarvinnu.

Hæfniskröfur
• Starfsleyﬁ sem þroskaþjálﬁ eða háskólamenntun á sviði
heilbrigðis-, mennta- eða félagsvísinda.
• Reynsla af starﬁ með fötluðum einstaklingum.
• Reynsla af og þekking á einhverfu æskileg.
• Reynsla af stjórnun æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur
Reykjavíkurborgar

8PV NMHQGXU VNXOX IXOOQ JMD VNLO\UèXP  JU VEU
PJUJUODJDXPGyPVWyODQUËVDPU PL
YLèJUUHJOQDQUHUiVNLOLèDètXPVyNQ
NRPLIUDPXSSOêVLQJDUXP Q~YHUDQGLVWDUI PHQQW
XQ RJ IUDPKDOGVPHQQWXQ   UH\QVOX DI GyP
VW|UIXP   UH\QVOX DI O|JPDQQVVW|UIXP   UH\QVOX
DIVWMyUQVêVOXVW|UIXP UH\QVOXDIIU èLVW|UIXPVV
NHQQVOXRJ|èUXPDNDGHPtVNXPVW|UIXPRJXSSOêVLQJ
DUXP~WJHIQDUULWUêQGDUJUHLQDURJE NXUIU èLOHJD
I\ULUOHVWUD RVIUY   UH\QVOX DI VWMyUQXQ   UH\QVOX
DI |èUXP DXNDVW|UIXP VHP QêWDVW GyPDUDHIQL VV
YLQQXtWHQJVOXPYLèXQGLUE~QLQJODJDVHWQLQJDURIO
  XSSOêVLQJDU XP DOPHQQD RJ VpUVWDND VWDUIVK IQL
  XSSOêVLQJDU XP DQGOHJW DWJHUYL RJ VMiOIVW èL t
YLQQXEU|JèXP   XSSOêVLQJDU XP WYR I\UUYHUDQGL
Q~YHUDQGL VDPVWDUIVPHQQ\ILUPHQQ VHP JHWD YHLWW
GyPQHIQG E èL PXQQOHJD RJ VNULIOHJD XSSOêVLQJDU
XPVW|UIRJVDPVWDUIVK IQLXPV NMDQGDVEUPJU
 JU UHJOQD QU  RJ   DèUDU XSSOêVLQJDU
VHP YDUSDè JHWD OMyVL i IDJOHJD HLJLQOHLND RJ I UQL
XPV NMDQGD VHP PiOL VNLSWD I\ULU VW|UI K VWDUpWWDU
GyPDUD

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Stefanía Björk Sigfúsdóttir í síma 533-1125 og 865-3000 eða með því
að senda fyrirspurnir á stefania.bjork.sigfusdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til 11. október n.k.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innﬂytjendur,
fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Krefjandi starf
á fjármálasviði
Starfssvið

È
È
È
È
È
È
È

Yﬁrumsjón með bókhaldi ákveðinna viðskiptavina
Afstemmingar og lokafrágangur í mánaðar- og árshlutauppgjörum
Afstemmingar og frágangur gagna til skattyﬁrvalda
Skil á bókhaldi til endurskoðunar
Úrvinnsla tölulegra upplýsinga fyrir stjórnendur
Þátttaka í ýmsum umbótaverkefnum
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

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

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.

ÁRNASYNIR

Viðskiptafræðingur af endurskoðunar- eða fjármálasviði með mikla reynslu í
bókhaldi óskast í starf þjónustustjóra hjá Fjárvakri, dótturfélagi Icelandair Group.

8PVyNQLU yVNDVW VHQGDU WLO LQQDQUtNLVUièXQH\WL
VLQV 6|OYKyOVJ|WX   5H\NMDYtN RJ i QHWIDQJLè
SRVWXU#LUULV 0Hè XPVyNQ VNDO I\OJMD HIWLU ìYt
VHPYLèi DIULWDISUyIVNtUWHLQXP DIULWGyPDt
PXQQOHJXP IOXWWXP PiOXP VHP XPV NMDQGL KHIXU
VDPLèDWNY èLtVtèXVWXPiQXèL DIULWDIVWHIQX
RJJUHLQDUJHUètPiOXPVHPXPV NMDQGLKHIXUVDPLè
RJ IOXWW PXQQOHJD VtèXVWX  PiQXèL   DIULW DI ~U
VNXUèXP VWMyUQYDOGD VHP XPV NMDQGL KHIXU VDPLè
VtèXVWXPiQXèLRJ ~WJHILQIU èLULWRJOMyVULWDI
WtPDULWVJUHLQXP XPV NMHQGD ëHVV HU yVNDè Dè ì U
WtPDULWVJUHLQDU VHP KDID YHULè ULWUêQGDU YHUèL DXè
NHQQGDU   gQQXU J|JQ VHP YDUSD OMyVL i IDJOHJD
I UQLXPV NMDQGDWLOVWDUIDVHPK VWDUpWWDUGyPDUL
7LOìHVVDèKUDèDDIJUHLèVOXXPVyNQDRJEUpIDVNLSWXP
HUiVNLOLèDèXPV NMHQGXUJHILXSSQHWIDQJVHPQRWDè
YHUèXUWLODèHLJDVDPVNLSWLYLèXPV NMHQGXUgOOXP
XPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQXPVHWQLQJX
OLJJXUI\ULU
8PVyNQLU VNXOX EHUDVW LQQDQUtNLVUièXQH\WLQX HLJL
VtèDUHQRNWyEHUQN
,QQDQUtNLVUièXQH\WLQX
VHSWHPEHU

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Leikskólinn Akrar
• deildarstjóri
Leikskólinn Hæðarból
• deildarstjóri

Vegna forfalla vantar
umsjónarkennara á miðstig.

(PE WWLODQGO NQLV
DXJOêVWODXVWWLOXPVyNQDU


9HOIHUèDUUièXQH\WLèDXJOêVLUODXVWWLOXPVyNQDUHPE WWL
ODQGO NQLV8PHPE WWLODQGO NQLVIHUVDPNY PWO|JXP
QUXPODQGO NQLRJOêèKHLOVXO|JXPQU
XPKHLOEULJèLVìMyQXVWXRJ|èUXPO|JXPHIWLUìYtVHPYLè
i

/DQGO NQLUHUVNLSDèXUDIKHLOEULJèLVUièKHUUDWLO¿PPiUD
tVHQQDèIHQJQXPDWLQHIQGDUVNYJUODJDXPKHLO
EULJèLVìMyQXVWX

8PV NMHQGXUXPHPE WWLODQGO NQLVVNXOXKDIDVpU
IU èLPHQQWXQtO NQLVIU èLìHNNLQJXiVYLèLOêèKHLOVX
RJYtèW NDUH\QVOXHèDPHQQWXQiVYLèLVWMyUQXQDU/HLWDè
HUDèHLQVWDNOLQJLPHèVDPVNLSWDRJOHLèWRJDK ¿OHLNDRJ
JyèDìHNNLQJXRJUH\QVOXDIUHNVWULRJVWHIQXPyWXQ
0LNLOY JWHUDèYLèNRPDQGLKD¿UH\QVOXDIVWMyUQXQDU
VW|UIXPLQQDQKHLOEULJèLVìMyQXVWX

(PE WWLODQGO NQLVHUXQGLU\¿UVWMyUQKHLOEULJèLVUièKHUUD
RJHUPHJLQPDUNPLèPHèVWDUIU NVOXìHVVDèVWXèODDè
KHLOEULJèLODQGVPDQQD

/DQGO NQLUEHUiE\UJèiìYtDèHPE WWLèVWDU¿tVDPU PL
YLèO|JRJVWMyUQYDOGVI\ULUP OL+DQQEHUMDIQIUDPWiE\UJè
iìYtDèUHNVWUDU~WJM|OGRJUHNVWUDUDINRPDHPE WWLVLQVVpt
VDPU PLYLèIMiUO|JRJDèIMiUPXQLUVpXQêWWLU
iiUDQJXUVUtNDQKiWW

+OXWYHUNODQGO NQLVHUPDHIWLUIDUDQGL
$èYHLWDUièKHUUDRJ|èUXPVWMyUQY|OGXPIDJIyONLRJ
DOPHQQLQJLUièJM|IRJIU èVOXXPPiOHIQLiYHUNVYLèL
HPE WWLVLQV
$èDQQDVWIRUYDUQDRJKHLOVXHÀLQJDUYHUNHIQL
$èHÀDOêèKHLOVXVWDUItVDPYLQQXYLèDèUDVHPDèìHLP
PiOXPVWDUIDRJVW\èMDYLèPHQQWXQiVYLèLOêèKHLOVX
$èYLQQDDèJ èDìUyXQ
$èKDIDHIWLUOLWPHèKHLOEULJèLVìMyQXVWXRJKHLO
EULJèLVVWDUIVP|QQXP
$èKDIDHIWLUOLWPHèO\IMDiYtVXQXPRJI\OJMDVWPHè
RJVWXèODDèVN\QVDPOHJULO\IMDQRWNXQODQGVPDQQD
$èYHLWDVWDUIVOH\¿WLOHLQVWDNOLQJDVHPXSSI\OOD
VNLO\UèLODJDRJUHJOXJHUèDWLOQRWNXQDUVWDUIVKHLWD
O|JJLOWUDKHLOEULJèLVVWpWWD
$èVWXèODDèìYtDèPHQQWXQKHLOEULJèLVVWDUIVPDQQD
VptVDPU PLYLèNU|IXUKHLOEULJèLVìMyQXVWXQQDUi
KYHUMXPWtPD
$èVLQQDNY|UWXQXPDOPHQQLQJVYHJQDKHLO 
EULJèLVìMyQXVWX
$èEHUDiE\UJèiIUDPNY PGVyWWYDUQDVEU
VyWWYDUQDO|J
$èVDIQDRJYLQQDXSSOêVLQJDUXPKHLOVXIDU
RJKHLOEULJèLVìMyQXVWX
$èPHWDUHJOXOHJDiUDQJXUDIOêèKHLOVXVWDU¿RJ
EHUDKDQQVDPDQYLèVHWWPDUNPLè
$èVWXèODDèUDQQVyNQXPiVWDUIVVYLèXPHP WWLVLQV
$èVLQQD|èUXPYHUNHIQXPVHPKRQXPHUXIDOLQ
VDPNY PWO|JXPVWMyUQYDOGVI\ULUP OXPHèDiNY|UèXQ
UièKHUUD

6NLSXODJRJYHUNDVNLSWLQJVWMyUQVêVOXVWRIQDQDUièX
QH\WLVLQVNDQQDèNRPDWLOHQGXUVNRèXQDUiVNLSXQDU
WtPDQXPPDtìHLPWLOJDQJLDèHÀDKHLOEULJèLVìMyQXVWX
RJIRUYDUQLUëDèNDQQDèOHLèDWLOìHVVDèEUH\WLQJDUYHUèL
JHUèDUiVWDUIVHPLHPE WWLVLQV/|JèHUiKHUVODi
DèODQGO NQLUWDNLìiWWtìHLUULYLQQX

6NLSDèYHUèXUtHPE WWLèIUiMDQ~DU8PNM|U
ODQGO NQLVIHUVDPNY PWiNY|UèXQNMDUDUièVVEUO|JQU
XPNMDUDUiè

5ièXQH\WLèKYHWXUNRQXUMDIQWVHPNDUODWLODèV NMDXP
HPE WWLè

8SSOêVLQJDUXPVWDU¿èYHLWD$QQD/LOMD*XQQDUVGyWWLU
UièXQH\WLVVWMyUL SRVWXU#YHOLV RJ0DUJUpW%M|UQVGyWWLU
VNULIVWRIXVWMyUL PDUJUHWEMRUQVGRWWLU#YHOLV 
tVtPD

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèRNWyEHU
0HèXPVyNQVNDOI\OJMDtWDUOHJVWDUIVIHULOVVNUiRJ
N\QQLQJDUEUpIìDUVHPJHUèHUJUHLQI\ULUiVW èXXPVyNQDU
RJKYHUQLJYLèNRPDQGLXSSI\OOLK IQLVNU|IXUI\ULUVWDU¿è
8PVyNQLUVNXOXVHQGDUWLOYHOIHUèDUUièXQH\WLVLQV
+DIQDUK~VLQXYLè7U\JJYDJ|WX5H\NMDYtNHèDi
QHWIDQJLèSRVWXU#YHOLV

gOOXPXPVyNQXPYHUèXUVYDUDèìHJDUiNY|UèXQ
XPVNLSXQOLJJXUI\ULU

9HOIHUèDUUièXQH\WLèVHSWHPEHU

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

Tómstundaheimilið Frístund
Álftanesskóla
• leiðbeinandi
Hofsstaðaskóli
• umsjónarkennari
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starﬁð
hentar jafnt körlum sem konum.
Upplýsingar gefur Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri á
netfanginu eyjolfur@audarskoli.is eða í síma 434 1133.
Umsóknir og ferilskrár skal senda á fyrrgreint netfang.

www.gardabaer.is

Ertu
ﬂug)OM~JèX
gáfaður?
K UUD
6DEUH$LUOLQH6ROXWLRQVOHLWDUDèSUyIDUD
6DEUH$LUOLQH6ROXWLRQVOHLWDUDè
RJIRUULWDUD
ÀXJJiIXèXPHLQVWDNOLQJLWLOVWDUID



6pUIU
èLQJXUtKXJE~QDèDU
Sérfræðingur
á
lausnaSUyIXQXP

og ráðgjafasviði

6WDUIVVYLè

0HQQWXQDURJK

IQLVNU|IXU

3UyIDQLUiKXJE~QDèDUODXVQXP

+iVNyODJUièD

 6DEUH$LUOLQH6ROXWLRQV

5H\QVODDI$JLOH6FUXPDèIHUèDIU èL

3UyIXQDUYLQQDVHPKOXWLDIKXJE~QDèDUWH\PL

5H\QVODDIRJiKXJLiDèYLQQDYLèSUyIDQLU 
Menntunarog hæfniskröfur:
VHPKOXWLDIKXJE~QDèDUWH\PL
- B.Sc.
/ M.Sc. í tölvunarfræði, verkfræði eða
+|QQXQRJ~WI
UVODiVMiOIYLUNXPSUyIXQXP
 ëHNNLQJiRJUH\QVODDIVNLSXODJQLQJX
- Greining vandamála
hjá viðskiptavinum
sambærileg menntun
- Uppsetning
)LW)LW1HVVH
KXJE~QDèDUSUyIDQDRJULWXQSUyIXQDUVNMDOD
ferla til lausnar vandamála
- Framúrskarandi
samskiptahæfni og góð
8SSE\JJLQJRJHQGXUE
WXUiSUyIXQDUIHUOXP 5H\QVODDIìDUIDJUHLQLQJXRJPDWLi
enskukunnátta
hjá viðskiptavinum
ëDUIDJUHLQLQJRJPDWiYHUNìiWWXP
XPIDQJLYHUNìiWWD
- Hæfni
í greiningu vandamála
- Tæknilegur stuðningur við söluog markaðsdeild
-*yèHQVNXNXQQiWWD
Vilji til að læra og takast á við nýja hluti
-7
GóðNQLOHJUH\QVODRJìHNNLQJi
almenn þekking á upplýsingatækni
og
tölvukerfum
 -DYD-8QLW)LW)LW1HVVH;0/
- Reynsla
af Linux, Oracle,
SQL og Java æskileg
:HE6HUYLFHV64/
2UDFOH
- Reynsla úr ﬂugheiminum er kostur

Starfssvið:

5LWXQSUyIXQDUVNMDOD
- Samskipti við viðskiptavini

8PV

NMHQGXUVNLOLIHULOVNUiPtW|OYXSyVWLiDVODXJEMDUQDGRWWLU#VDEUHFRP

Umsóknarfrestur er til og með 6. október 2014.
Umsækjendur skili ferilskrám í tölvupósti á tryggvi.sigurdsson@sabre.com
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèMDQ~DU

9HVWXUKOtè5H\NMDYtN6tPLZZZVDEUHDLUOLQHVROXWLRQVFRP
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Sykepleiere til Norge
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Norge
innenfor sykehjem, hjemmesykepleie,
respiratorteam og bofellesskap.
Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god
oppfølging. Dekker bolig og reise etter
fastsatte satser.
Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier,
og beherske norsk, dansk eller svensk
språk både skriftlig og muntlig.
Valli okkar er að flytja út á
land. Því leitum við að öflugum
einstaklingi í kerfisumsjón og á
þjónustuborð.

HVAR ER VALLI?

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og
eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsingatæknikerfum eftirlitsskyldra
aðila og sinnir tölvurannsóknum. Viðkomandi þarf því að hafa mikla þjónustulund og góða þekkingu á tölvum
og tækniumhverfi. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi þar sem þjónusta við starfsfólk
og eftirlitsskylda aðila er lykilatriði.

Helstu verkefni

Hæfni sem m.a. er horft til

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Þjónusta við notendur tölvukerfa
Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar
Rekstur gagnagrunna
Annað sem til getur fallið á upplýsingatæknisviði

Viðeigandi menntun í kerfisrekstri eða tölvunarfræðum
Reynsla af rekstri tölvukerfa
Þekking og reynsla af Microsoft SQL server
Frábær hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð

Fredag 31/10-14 kl 12.00 til 18.00 er vi å møte
på jobbmesse på Plaza Hotell, Reykjavik.
Send oss gjerne en mail i forkant med din cv.
Kontaktinformasjon:
Helse Personal, post@helsepersonal.no
tlf 00 47 902 80 287
www.helsepersonal.no

Aðstoð í eldhús
Samskipa
Við leitum að áhugasömum, bjartsýnum og
jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að starfa
með okkur af fagmennsku og áhuga.
Vinnutími er frá kl. 07.00 - 15.00.
Starfslýsing:
• Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
• Aðstoð við salatbar, smurbrauðsgerð og aðrar veitingar
• Uppvask og þrif

Hæfnikröfur:

Umsjón með starfinu hafa Jón Andri Sigurðarson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs (jonandri@fme.is) og
Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is).
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is, eða
á www.starfatorg.is.
Umsóknarfrestur er til og með 13. október nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

• Þekking á eðli þjónustu og framúrskarandi þjónustulund
• Góður skilningur á verklagsreglum og færni til að fylgja þeim
• Geta til að vinna undir álagi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni, reglusemi og góð ástundun
Umfram allt þarf starfsmaður að hafa að leiðarljósi gildi
Samskipa: Frumkvæði, þekkingu og samheldni.
Vinsamlega sækið um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is
Umsóknarfrestur er til 5. október nk.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Saman náum við árangri

Sterk tengsl í
íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Markaðsstjóri hjá Icepharma
9L©YLOMXPU±©DKXJP\QGDU¼NDQPHWQD©DUIXOODQRJÄpXJDQHLQVWDNOLQJ¼VWDUImarkaðsstjóra Heilsu & vellíðan6WDUo©WLOKH\ULU
Heilsu- og íþróttasviði fyrirtækisins og um er að ræða heilsutengdar vörur sem seldar eru í apótek og matvöruverslanir. Helstu
vörumerki eru Hipp, Burt´s Bees, Neostrata, Natracare, Hawaiian Tropic, Trevor Sorbie, Vitabiotics, Ein á dag og Biomega.

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

v Samskipti við birgja og viðskiptavini
v Greining á markaði og sölutækifærum
v *HU©RJGUHLong kynningarefnis og umsjón
með birtingu auglýsinga
v Áætlanagerð
v Umsjón vefsíða og markaðssetning í samfélagsmiðlum
v Eftirfylgni í sölu- og markaðsmálum
v Hugmyndavinna og textagerð
v Stuðningur og samstarf við sölustjóra

v Háskólamenntun á sviði markaðsmála og/eða mikil reynsla
DIVÄOXRJPDUND©VVWDUo±QH\WHQGDYÄUXPDUND©L
v Einskær áhugi á markaðsmálum
v Skipulagshæfni og reynsla af áætlanagerð
v *Á©LUJUHLQLQJDURJVDPVNLSWDKoOHLNDU
v Mjög góð ritfærni á íslensku
v Góð kunnátta í ensku
v Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til 4. október 2014
Umsóknir sendist á netfangið hrefna@icepharma.is merkt 041014 ásamt ferilskrá. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu og markaðssetningu á lyfjum, lækningavörum, heilsueflandi vörum og íþróttavörum. Hjá fyrirtækinu starfa
rúmlega 80 manns með víðtæka menntun og þekkingu. Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.
Markmið Icepharma er að styðja við almenna lýðheilsu.

Icepharma

v

Lynghálsi 13

v

110 Reykjavík

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

v

Sími 540 8000

v

Fax 540 8001

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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+DJVPXQDVDPWÑNKHLPLODQQD
6WDUIVPD²XUVWMµUQDU
+DJVPXQDVDPW¸NKHLPLODQQDDXJO¿VDHIWLU
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200 fermetra skrifstofu- / atvinnuhúsnæði
á frábærum stað við Suðurlandsbraut

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Þetta er tilvalið fyrir ýmsa aðila s.s. lögfræðinga,
arkitekta, sálfræðinga, endurskoðendur o.fl.
Næg bílastæði og frábært útsýni.
Frekari upplýsingar gefur Bragi, 695-7045

Leikskólar

· Leikskólakennari Núp
Félagsþjónusta

· Liðveitandi í félagslegan stuðning
· Þroskaþjálfi á heimili fyrir fatlað fólk
Íþróttamannvirki

· Starfsmaður í sundlaug, Versalir
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

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna
ótvíræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi
fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember
næstkomandi. Nánari upplýsingar á
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is.

TILLAGA AÐ ENDURSKOÐUN
VATNSVERNDAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Tillaga að endurskoðun vatnsverndar innan lögsagnarumdæma
Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarness, Kópavogs,
Garðabæjar og Hafnarfjarðar liggur nú fyrir. Sveitarfélögin
ásamt heilbrigðisnefndum Kjósarsvæðis, Reykjavíkur og
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis auglýsa hana til kynningar
og athugasemda.
Eftirfarandi málsgögn eru aðgengileg á vef SSH,
www.ssh.is/til-kynningar/vatnsvernd

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir
eftir umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir
árið 2014. Styrkurinn nemur 1.200.000 kr.

Húsnæðið var að losna og er hægt að taka við því
eins og það er, eins er leigusali tilbúinn til að innrétta
svæðið eftir óskum.

Kópavogsbær
kopavogur.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Krýsuvíkursamtakanna verður
haldinn í Guðríðarkirkju, Grafarholti,
mánudaginn 13.oktober 2014, kl. 17.00
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

• Tillaga að afmörkun verndarsvæða vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur,
Seltjarnarness, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
• Tillaga að samþykkt um verndarsvæða vatnsbóla innan
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkur,
Seltjarnarness, Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
• Greinargerð um heildarendurskoðun.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með geﬁnn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að gera athugasemdir er til og með 10. nóvember
2014. Vinsamlegast beinið fyrirspurnum, til skrifstofu SSH.
Skila skal skriﬂegum athugasemdum á neðangreint póstfang
eða með tölvupósti á netfangið ssh@ssh.is
Samtök Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Hamraborg 9, 200 Kópavogi

Félagsfundur Eflingarstéttarfélags 2014
Félagsfundur Eflingar-stéttarfélags verður haldinn
fimmtudaginn 2. október 2014.
Fundurinn verður haldinn á fjórðu hæð Sætúns 1
í fræðslusal Eflingar-stéttarfélags og hefst kl. 18.00.
Á dagskrá fundarins eru eftirfarandi mál.
1. Félagsmál
2. Staða og horfur í efnahags- og kjaramálum
3. Önnur mál
Félagar
Mætum vel og stundvíslega
Stjórn - Eflingar stéttarfélags

Hversu STÓR ertu?

15-1000 fermetrar í boði af eðal skrifstofuhúsnæði
Fasteignasalan Brú hefur til leigu fallegt og gott skrifstofuhúsnæði að Suðurlandsbraut 4a.
Í boði eru margs konar möguleikar eftir stærð og þörfum. Stórkostlegt útsýni í hjarta borgar.
Til að fá nánari upplýsingar sendið póst á elisabet@brufast.is.
www.brufast.is

Suðurlandsbraut 4a I Sími 519 0900 I bru@brufast.is

URRIÐAHOLT

JARÐVINNA VEGNA SKÓLA
Garðabær óskar eftir tilboðum í
jarðvinnu fyrir grunnskóla í Urriðaholti.
Verkið felst í því að grafa út grunn og
bílastæði á lóðinni Vörðuvegur 1-3 í
Urriðaholti í Garðabæ og fjarlægja efnið.
Áætlaðar magntölur eru 11.200m³ af
lausum jarðvegi og um 18.000m³ af klöpp.

Einbýli í Fossvogi óskast
Okkur á Fasteignasölunni
Mikluborg hefur verið falið að
finna einbýlishús á einni hæð í
Fossvoginum.

Lynghóll - Nýbýli við Selfoss

Einungis kemur til greina hús sem
stendur neðst í Fossvoginum.
Fullum trúnaði heitið.

Verktíminn er frá 15. nóvember 2014 til
og með 28. febrúar 2015.
Útboðsgögn er hægt að nálgast
endurgjaldslaust á útboðsvef Strendings ehf.
á www.strendingur.is/utbodsvefur

Allar nánari upplýsingar
pp ý g veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Tilboðum skal skila eigi síðar en kl. 14:00
þann 15. október 2014, á skrifstofu
Strendings ehf. verkfræðiþjónustu,
Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfirði, og verða
þau opnuð þar á sama tíma.

www.gardabaer.is

Höfum fengið í einkasölu nýbýlið Lynghóll við Selfoss 30 hektara
land. Afstúkað í 4 beitahólf með rennandi vatni.Frábær staðsetning
og útsýni. Góðar reiðleiðir. Lynghóll er við þjóðveg 1 sami aﬂeggjari
og Hjálmholt í Flóa. Sökklar af 80 fm. sumarhúsi. Rafmagn komið og
kalt vatn, hitaveita á staðnum. Verð: 18,9 millj.
Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893-2233.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Blaðberinn
bíður þín

Tækni- og umhverfissvið

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

FORVAL
Golfklúbbur
Kópavogs og Garðabæjar
Bygging íþróttamiðstöðvar
Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar óskar
eftir áhugasömum verktökum til að taka þátt í
lokuðu útboði á verkinu Íþróttamiðstöð GKG.

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Stofnað

1983

Verkið felst í að byggja nýja íþróttamiðstöð þar
sem golfskáli klúbbsins er nú, við Vífilsstaði í
Garðabæ. Húsið verður á tveimur hæðum,
samtals 1.400 m2.
Áætlaður verktími er frá 1. nóvember 2014 til
1. ágúst 2015.

Sími 520 7500

Blikaás 9 íbúð 203 – Hafnarfjörður - Glæsileg 4ra herbergja
S
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Forvalsgögn verða afhent hjá VSÓ Ráðgjöf frá
þriðjudeginum 30. september 2014. Áhugasamir sendi tölvupóst á netfangið vso@vso.is.
Umsóknum í forvali skal skila fyrir kl. 13:00,
þriðjudaginn 7. október 2014 á skrifstofu VSÓ
Ráðgjafar, Borgartúni 20, 105 Reykjavík.

Opið hús í dag frá 14:00 til 14:30
Glæsileg 113 fm. 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð. Nýkomin sérlega falleg og vel innréttuð íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli meðsérinngangi.
3 góð svefnherbergi. Góðar stofur, tvennar svalir. Útsýni. Allt sér. Verð: 33.7 millj. Hilmar Bryde sölumaður s: 892-9694 verður á staðnum.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í SJÁLANDI, GBÆ

Hallakur 1. Garðabæ.
Glæsileg endaíbúð í suðvestur.
Opið hús sunnud. 16. mars milli kl. 12 og 13.30

LAUS
STRAX

NORÐURBRÚ 2, m. bílag til sölu eða leigu
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Glæsileg nýleg og rúmgóð 144 fm 4ra herbergja endaíbúð í vestur
á efri hæð í litlu fjölbýli á frábærum eftirsóttum stað í Garðabæ.
Sérinngangur, vandaðar eikarinnréttingar, þvottaherb. Í íb., Stórar
suðvestur svalir, frábært útsýni. Glæsileg íbúð í alla staði,
sjón er sögu ríkari. Verð: 46,7 millj. Ingólfur Gissurarson lg.fs.
sýnir eignina. Sími:896-5222. ingolfur@valholl.is

OPIÐ HÚS Á SUNNUDAGINN KL. 18.00

EINBÝLISHÚS Á
ARNARNESI
Vantar kaupanda af velskipulögðu 300 fm
einbýlishúsi á einni hæð á besta stað á
Arnarnesinu í Garðabæ. Fallegur garður
og útsýni.
Þetta er vönduð eign á þessum vinsæla stað í Garðabæ. Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Lyfta er í húsinu og hurðaopnarar
á dyrum inn að bílageymslu. Stutt í skóla, alla þjónustu og verslanir. Yndislegar gönguleiðir við sjávarmálið.

Upplýsingar veitir Bárður H. Tryggvason og
áhugasamir sendi tölvupóst á bardur@valholl.is

Náttúrusteinn á gólﬁ. Eignin er vel innréttuð með hvítri og stílhreinni eldhúsinnréttingu frá HTH með innbyggðri uppþvottavél og eyju.
Eldhústæki frá AEG. Lýsing er frá Lumex. Parket á gólﬁ. Hjónaherbergi: fjórfaldur skápur en möguleiki er á að bæta við tvöföldum skáp.
Parket á gólﬁ. Baðherbergi: ﬂísalagt í hólf og golf með góðri hvítri baðinnréttingu með halógenlýsingu.
Upphengt salerni, baðkar og handklæðaofn. Þvottahús er inni í íbúðinni.
Um er að ræða nýtt hús og því er sameign mjög snyrtileg. Góð geymsla fylgir eigninni.

laus strax

hægt er ad hafa samband eftir kl.17 í GSM: 777 3658
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2015

2ja til 5 herbergja með stæði í bílageymslu
Þrír bílskúrar
Gl il t út
Glæsilegt
útsýni
ý i
Frábær
ærtt sk
skip
ipulag

Verð
rð frá

28,4 millj.

Nánari upplýsin
lýsingar
g r veita:
a:

Hilmar Jónas
H
Jónasson
n, söl
sölufu
ufu
f lllltrúi
rú
hilmar
hil
mar@mi
@m kla
abor
borg.i
g. s sím
s i: 695 9500

Ólafur Finnboga
Ó
ogason
son,, lög
lögg
g. fas
fastei
te
eigna
gnasal
sa i
olafur@mikla
klabor
borg.i
g.is
s sím
sími:
i: 822 2307

miklaborg.is

Með þé
þér alla
ll leið
l ið
ð

569 7000

Borg fasteignasala
Ármúla 7
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali
777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður
897 1401

EinEin
býlishús

Gunnlaugur
Þráinsson
Sölumaður
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður
897 5930

176,6
m2.

7
herb.

Opið hús miðvikudaginn 1. okt. kl. 17:30-18:30

Verð: 59.000.000

Margrét
Gunnarsdóttir
Fasteignasali
691 3555

217.1
m2.

Stefán Páll
Jónsson
Sölumaður
781 5151

4
herb.

Einstaklega vel skipulagt hús á Seltjarnarnesi.
Húsið sem hefur 5 svefnherbergi er á hornlóð
með suðurgarði, suðursvölum, bílskúr og
rúmgóðri útigeymslu.

Verð:70.000.000

120.1
1
m2.

OPIÐ
HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN - EIGNIN ER LAUS

4
herb
erb
b.

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

115.
1 4
m2.2.

Úlfar Þór
Davíðsson
Fasteignasali
897 9030

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri
519 5500

Stefán
Jóhann
Fasteignasali
864 8808

155,,2
m2.

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 17.00 – 17.30
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

Opið
sun. 2 hús
8.sep
kl 16
:00-1 t
7:0

Þóra
Parhús í byggingu á Selfossi. 155.2 fm. Með þremur
svefnherbergjum. Skilast fullbúið að utan og fokhelt
Fasteignasali
að innan. Húsið er timburhús klætt að utan með
777 2882
lituðu járni, litað bárujárn er á þaki. Heildarstærð
Sigurður
Fannar
hússins er 155,2 fm, þar af bílskúr 25.6 fm.

Verð: 18.000.000
3
herb..

Sölumaður
897 5930

53.8
8
m2.2.

Opið hús mánudaginn 29.sept. kl. 18:00-18:30

Holtsgata 22 - 101 Reykjavík

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Birkihólar 13 - 800 Selfoss

OPIÐ
HÚS

Opið hús miðvikudaginn 1.okt. kl. 17:30-18:00

Norðurbakki 21 - 220 Hafnarfjörður

Verð: 46.900.000

Guðbjarni
Eggertsson
Hrl.
519 5500

Bollagarðar 65 - 170 Seltjarnarnes
Brandur
Fasteignasali
897 1401
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

Sérlega fallegt 176,6 fm einbýlishús á einni hæð
á einstökum stað við sjávarsíðuna í Kjós. Húsið
stendur á 2967 fm eignalóð við Hvalfjörðinn.
Þrjú svefnherbergi, tvö baðherbergi og stór
verönd.

Glæsileg 120.1 fm 3ja herbergja íbúð á
efstu hæð, með sjávarsýn. Íbúðin er 113.5
fm og sérgeymsla í sameign 6.6 fm. Íbúðin
er fullbúin með vönduðum innréttingum og
gólfefnum. Tvö bílastæði fylgja íbúðinni.

Ingimar
Ingimarsson
Hrl.
519 5501

BÓKIÐ SKOÐUN.

Einbýlishús – Kjós

3
herb.

Hildur
Birkisdóttir
Sölumaður
663 4539

519 5500

Kirkjuteigur 5 - 105 Reykjavík
Þóra
Fasteignasali
777 2882
Sigurður Fannar
Sölumaður
897 5930

Vel skipulögð og björt 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á fyrstu hæð í litlu fjölbýli
með stórum garði. Íbúðin er vel staðsett og í
göngufæri við Laugardalslaugina.

Verð: 20.800.000

Stefán
Sölumaður
781 5151a
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GUNNAR VALSSON
SÖLUFULLTRÚI
Sími: 699 3702
gv@remax.is

Framúrsk
karandi þjó
ónusta

Stærð: 288,5 m2
Herbergi: 7
Byggingarár: 1985

Helgubraut 29, 200 Kópavogur
Verð: 56.500.000

Stærð: 86,9 m2
Herbergi: 3
Byggingarár: 1979

Engihjalli 21, 200 Kópavogur
Verð: 22.900.000
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.ySDYRJXU
1êMDUtE~èLUDIKHQWDUtRNWyEHU

Stærð: 222,7 m2
Herbergi: 6
Byggingarár: 2014

Mjög góð kaup.
Einstaklega vel staðsett endaraðhús með einstöku útsýni yﬁr elliðavatn og til fjalla. Húsið er á tveimur hæðum, bílskúr og
fjögur svefnherbergi. Hægt er að fá húsin afhent fokheld, t.t.tréverks eða fullbúin eftir nánara samkomulagi.
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.RPLèHULQQtU~PJyèDPyWW|NXPHèVWHLQWHSSXPiJyOILVWyUPDWVDOXUSDUNHWiJyOILPHè|OOXP
W NMXPRJWyOXPVHPìDUItP|WXQH\WLVNULIVWRIXDèVWDèDRSLèUêPLRJWXWWXJXRJIMyUDUVWDNDU
VNULIVWRIXURJILPPIXQGDUKHUEHUJLDIêPVXPVW UèXPìDUDIHLWWPM|JVWyUW*yOIHIQLVWHLQWHSSLi
J|QJXPRJSDUNHWiVNULIVWRIXPRJRSQXPYLQQXUêPXP

ëRUUDVDOLU

Opið hús sunnudaginn 28.sept. frá 15:00 - 15:30
Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús við Hjallaland 17 í Fossvoginum. Búið er að skipta um járn á þaki, skólp, nýlegt
parket á gólfum, eldhúsið með nýlegri innréttingu, fataskápar nýlegir, gluggar og gler í stofu endurnýjað.

Ásaþing 1-11, 203 Kópavogur
Verð: 46.000.000 – 66.000.000

Opið hús sunnudaginn 28.sept frá 13:00 - 13.30
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (efstu) við Engihjalla 21 í Kópavogi. Tvö rúmgóð herbergi, stór samliggjandi stofa og borðstofa, baðherbergi, gott eldhús með borðkrók, góðar útsýnissvalir til suðurs. Eign sem vert er að skoða.

5H\NMDYtN
9DQGDè6NULIVWRIXK~VQ èL

Stærð: 214,6 m2
Herbergi: 7
Byggingarár: 1970

Hjalland 17, 108 Reykjavík
Verð: 59.900.000

Opið hús sunnudaginn 28.sept frá 14:00 -14:30
Fallegt og vel skipulagt 7.herbergja raðhús með aukaíbúð í kjallara. Neðri hæð: forstofa, eldhús, þvottahús, gestasalerni,
stofa og borðstofa. Efri hæð: 4 svefnherbergi, baðherbergi. Séríbúð: 3 herbergi, baðherb, stofa, eldhús

%tOGVK|IèL

HANNES STEINDÓRSSON
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
Sími: 699 5008
hannes@remax.is
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OPIÐ HÚS AÐ SÓLVALLAGÖTU 63
LAUGARDAGINN 27.SEPT FRÁ KL 16:00-16:30
Hannes Steindórsson kynnir:
Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á frábærum stað á
horni Sólvallagötu og Vesturvallagötu. Húsið er laust til afhendingar við
kaupsamning. Hægt að vera með tvær íbúðir með sérinngangi. Húsið hefur
fengið gott viðhald. Fimm rúmgóð svefnherbergi, tvær bjartar og rúmgóðar
stofur, baðherbergi, gestasalerni, timburverönd, heitur pottur, bílskúr.
Komið er inn í forstofu með ﬂísum á gólﬁ og hvítum forstofuskáp. Úr forstofu er komið inn í hol. Á
hægri hönd er sjónvarpsherbergi og úr því er opið inn í stofu. Úr stofu er gengið inn í borðstofu. Til
vinstri í holi er gengið inn í eldhús með hvítmálaðri innréttingu.
Í eldhúsi er stálklæddur Gorenje ofn, keramik helluborð, lagt fyrir uppþvottavél. Úr holi er parketlagður stigi upp á þriðju hæð. Þar eru tvö stór barnaherbergi ásamt rúmgóðu hjónaherbergi með
stórum innbyggðum fataskáp. Á hæðinni er ﬂísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuaðstöðu.
Úr forstofunni er stigi niður á fyrstu hæð. Þar er komið inn í hol. Á vinstri hönd er bæði geymsla og
rúmgott þvottahús með sturtu. Á hægri hönd eru tvö rúmgóð svefnherbergi og lítið gestasalerni
undir stiga. Á hæðinni er sérinngangur ásamt lítilli forstofu. Við hlið hússins er 28 m2 ﬂísalagður
bílskúr með rafmagni, hita og rafdrifnum bílskúrshurðaropnara auk sturtuaðstöðu fyrir heitan pott.
Gott bílaplan fyrir tvo bíla er fyrir framan bílskúrinn. Í suðurhlið garðsins er stór timburverönd
með skjólgirðingu og heitum potti. Bílaplan, gönguleið að húsi og verönd í garði er hellulögð með
snjóbræðslu.

Allar upplýsingar veitir:
Hannes Steindórsson s.699-5008 hannes@remax.is
, É8Ê
8°, É8Ê ÊÊUÊ-,ÊÈÊÊUÊÓä£Ê$*6"1,ÊÊUÊ777°,
ÊÊUÊ-,ÊÈÊÊUÊÓä£Ê$*6"1,ÊÊUÊ777°, 8°-

LAUFBREKKA 19 – 200 KÓP.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. Sept. Kl. 17:00 - 17:30

STÓRGLÆSILEGT

skrifstofu og lagerhúsnæði
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ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

GO

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fálkagata 23a - 4ra herb íbúð á efstu hæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13.00 – 13.30
Falleg og vel skipulögð 152,5 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð
ásamt 2ja herb íbúð á jarðhæð með góðum leigutekjum.
- Vandaðar innréttingar og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir
- Lítil íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
- V. 39,9 millj.
Hafðu samband

SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali
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Til sölu stórglæsilegt skrifstofu- og lagerhúsnæði á
jarðhæð, miðsvæðist á höfuðborgarsvæðinu
Húsnæðið er 343,8 fm að stærð, sérstaklega smekklega innréttað
og skiptist í móttöku, ﬁmm skrifstofuherbergi, fundarherbergi,
lageraðstöðu, eldhús og snyrtingu.
Einnig er möguleiki á að skipta húsnæðinu í þrjá hluta. Eign með
margskonar nýtingar möguleika. Gott aðgengi er að húsinu frá
stofnbrautum og fjöldi bílastæða eru við húsið.
Sjón er sögu ríkari.
Nánari upplýsingar:
Stefán Jóhann fasteignasali í síma 864 8808
Gunnlaugur, sölumaður í síma 844 6447

Mjög góð 4ra herbergja 87,1 fm. íbúð á 2. hæð, efstu, með stórum
og skjólsælum svölum til suðvesturs og frábæru útsýni til sjávar, að
Reykjanesi og víðar. Sér bílastæði á lóð. Eignin hefur verið mikið
endurnýjuð á sl. ári, m.a. baðherbergi, eldhús, gólfefni, raﬂagnir
og rafmagnstaﬂa. Þrjú svefnherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Húsið að utan er í góðu ástandi og engar framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Góð staðsetning, stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.
Verð 37,9 millj. Verið velkomin

Verð: Tilboð

sími: 511 1144

VINDAKÓR 2-8, 203 KÓP.
S

Ú
ÐH

I

OP

90%

fjármög

nun

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. SEPT. KL.15:30-16:00

- Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
- Sérinngangur af svölum / sérnotareitur á jarðhæð
- Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
- Íbúðir eru 112-166 fm
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning
Hafðu samband

Verð frá kr: 33.2.- millj.

SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Landmark leiðir þig
þ g heim!

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!
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661 7788

Heilindi - Dugnaður - Árangur

Landmark leiðir þ
þig
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100% þjónusta = árangur*

AUSTURKÓR 67
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. SEPT
FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30

OPIÐ H

ÚS

AÐEINS
6 ÍBÚÐ
IR
Í HÚSIN
U

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 28. SEPT FRÁ 17:00 TIL 17:30
AÐ AUSTURKÓR 67 Í KÓPAVOGI
Benedikt sýnir eignirnar. sími 661 7788. Upplýsingar: magnus@landmark.is, bo@landmark.is
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju 6 íbúða fjölbýli sem staðsett er
á útsýnisstað í Kópavogi. íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Búið verður
að flísaleggja gólf á baði.

• Vandaðar innréttingar – ekkert til sparað.
• Verulega hagstætt verð – góð kaup.
• Gott skipulag – geymsla á hæðinni með
glugga sem hægt er að nota sem herbergi.

Landmark leiðir þig
þ g heim!

• Stærðir 105,1 til 119,3 fm.

Verð 33,9 til 36,9 milj.

Sími 512 4900
landmark.is
Íris Hall, löggiltur fasteignasali

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

Áskrifendur 365 fá allt
að 50% afslátt hjá fjölda
fyrirtækja og verslana.

2.990 kr.

Mamma, pabbi og börn á öllum aldri kætast yfir Fjölskyldupakkanum sem er sneisafullur af fjölbreyttu og vönduðu efni. Verðið er svo
sannarlega frábært, aðeins 2.990 kr. á mánuði og fyrir 2.000 kr. aukalega færðu netið líka!*
Stöð 3

*Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100
mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða
uppsagnarfrestur er á Fjölskyldupakkanum.
Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.

Snilldarþættir á hverju kvöldi. Grín, raunveruleikaþættir, spenna og rómantík. Frábær sjónvarpsstöð
fyrir hresst fólk á öllum aldri.

Krakkastöðin
Vandað talsett barnaefni frá
morgni til kvölds, teiknimyndir og leiknir þættir.

