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Laus störf hjá VSÓ Ráðgjöf í Noregi
Með vaxandi umsvifum viljum við fjölga starfsmönnum okkar í Noregi.  Viðkomandi þurfa að vera 
reiðubúnir að búa og starfa í Noregi og búa jafnframt yfir:
- Góðri kunnáttu í norsku eða öðru skandinavísku tungumáli, bæði skriflegri og munnlegri.
- Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
- Faglegum metnaði og vilja til að þroskast í starfi.

Verk- eða tæknifræðingur með a.m.k. 5 ára starfsreynslu
Starfið felst m.a. í samskiptum við verkkaupa og faglegu forsvari fyrir hönnunar- og 
ráðgjafarverkefni stofunnar. Einnig verkefnastjórnun, framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð, 
verkefnaöflun og virkri þátttöku í þróun fyrirtækisins. 

Verk- eða tæknifræðingur með 1-3 ára starfsreynslu
Starfið felst einkum í aðstoð við verkefnastjórnun, framkvæmdaráðgjöf, áætlanagerð 
og kostnaðarútreikninga. Miklir möguleikar á faglegri þróun í starfi. 

Hægt er að sækja um störfin með því að senda tölvupóst á umsokn@vso.is 
merktan Starf í Noregi, fyrir 10. nóvember.

VSÓ hefur frá árinu 2010 sinnt fjölda verkefna í Noregi.  Stór hluti þeirra eru fjölbreytt 
hönnunarverk sem að miklu leyti eru unnin á Íslandi en krefjast einnig viðveru og 
þjónustu ytra, jafnt á hönnunar- sem framkvæmdatíma.  Starfsmenn VSÓ í Noregi taka 
því virkan þátt í þverfaglegri samvinnu með öðrum starfsmönnum fyrirtækisins.  
Skrifstofur VSÓ í Noregi eru tvær, í Jessheim í útjaðri Oslóar og í Stavanger. 
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Fulltrúi á skrifstofu

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli sem
leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á margar
námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Laust er til umsóknar starf fulltrúa á skrifstofu við 
Borgarholtsskóla. Um er að ræða 100% stöðu. 
Leitað er eftir skipulögðum og stundvísum einstaklingi 
með stúdentspróf. Viðkomandi hafi alúðlega framkomu, 
þjónustulund og góða íslenskukunnáttu. Mikilvægt er 
að viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi.

Fulltrúi afgreiðir erindi nemenda, gesta og starfsmanna, 
svarar erindum símleiðis, sér um skráningu ýmissa gagna, 
útgáfu vottorða og námsferla. Vinnur að skjalavörslu. 
Góð tölvukunnátta er nauðsynleg.

Við bjóðum upp á gefandi starfsumhverfi og lífleg 
samskipti við nemendur og kennara. Sjá upplýsingarsamskipti við nemendur og kennara. Sjá upplýsingar 
um Borgarholtsskóla:  www.bhs.is.

Skriflegar umsóknir um ofangreint starf, ásamt prófskírt-
einum, meðmælum og upplýsingum um nám og fyrri störf, 
skulu berast Borgarholtsskóla í síðasta lagi 10. nóvember 
2014. Ekki er um sérstök umsóknareyðublöð að ræða.

Frekari upplýsingar veitir 
Bryndís Sigurjónsdóttir skólameistari í síma 5351702 
eða í tölvupósti, bryndis@bhs.is.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur - Fjárstýring

Nánari upplýsingar veitir Freyr Hermannsson forstöðumaður fjárstýringar. Sími 569-9600.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá 
Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2014.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa á markaðviðskipta- og fjárstýringarsviði bankans. Um er að ræða 
100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík  

Meginviðfangsefni markaðsviðskipta og fjárstýringar eru fyrirgreiðsla við fjármálafyrirtæki og dagleg samskipti við þau, eftir-
lit með innlendum gjaldeyrismarkaði og krónumarkaði, ávöxtun gjaldeyrisforða og umsjón með stýringu erlendra og innlendra 
skulda ríkissjóðs. 

Helstu verkefni og ábyrgð

gjaldeyrisforða

Hæfnikröfur

verkfræði eða sambærilegum greinum

rituðu máli

kynningar og erindi á íslensku og ensku

S: 511 1144

S: 511 1144

Rekstrarvörur
  réþ ðem anniv -
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Félagsmálastjóri

Skipulags- og umhverfisfulltrúi

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með ríflega 600 íbúa. Náttúrufegurð er víða mikil og möguleikar óþrjótandi til að njóta frábærrar 
útiveru. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar eru næg og fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður 
og vaxandi ferðaþjónusta. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á iðnaðarsvæðinu við Grundartanga með fjölmörgum iðnfyrirtækjum.  
Í sveitarfélaginu er rekið metnaðarfullt skólastarf í sameinuðum leik- og grunnskóla.  
Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög.

Hvalfjarðarsveit

Laust er til umsóknar starf félagsmálastjóra Hvalfjarðar- 
sveitar. Um er að ræða 50% starf innan stjórnsýslu  
sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra 
fjölbreyttum verkefnum félagsþjónustu sveitarfélagsins. Æski-
legt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón með rekstri og ber ábyrgð á 
allri starfsemi sem heyrir undir málefni félagsþjónustu Hval- 
fjarðarsveitar þ.m.t.:
      •  Barnavernd
      •  Félagsleg heimaþjónusta
      •  Félagsleg ráðgjöf 
      •  Fjárhagsaðstoð
      •  Málefni aldraðra 
      •  Málefni fatlaðra
      •  Önnur verkefni á málefnasviði fjölskyldunefndar og   
          fræðslu- og skólanefndar.

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, 
úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og 
þjónustugæða.  Félagsmálastjóri sinnir  teymisvinnu og starfar 
með mismunandi fagstéttum á þjónustusvæði sveitarfélagsins. 
Þá er félagsmálastjóri starfsmaður fjölskyldunefndar og 
fræðslu- og skólanefndar.

Almennt stjórnunarsvið:
Félagsmálastjóri starfar og stjórnar í samræmi við lög og 
reglugerðir sem gilda um verkefni félagsþjónustu. Einnig eftir 
lögum er varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu og samkvæmt 
markmiðum félagsþjónustunnar og fjárhagsáætlunar  
Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.  
Nokkrir helstu samráðsaðilar eru félagsmálanefnd,   
barnaverndarnefnd  og þjónusturáð í málefnum fatlaðra.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
      •  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
      •  Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun er æskileg.
      •  Reynsla af starfi við félagsþjónustu, málefni fatlaðra  
          eða sambærileg störf er mikilvæg.
      •  Reynsla af stjórnunarstörfum á  vettvangi félags-
         þjónustu sveitarfélaga er æskileg.
      •  Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og              
          skipulagshæfileika.
      •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
      •  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 
Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum 
viðkomandi stéttarfélags  og Sambands íslenskra sveitar-
félaga.

Laust er til umsóknar starf skipulags- og umhverfisfulltrúa 
Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan stjórn-
sýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að 
stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og umhverfismálum 
sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.
 
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
Skipulags- og umhverfisfulltrúi hefur yfirumsjón með skipu-
lags- og umhverfismálum sveitarfélagsins, þjónustar íbúa 
Hvalfjarðarsveitar á þeim málefnasviðum, er ráðgefandi fyrir 
sveitarstjórn og umhverfis,- skipulags- og náttúruverndarnefnd 
og vinnur skv. samþykktum þeirra.  
Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið  
skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar:
 
      •  Skipulagsgerð og útgáfa framkvæmdaleyfa. 
      •  Umsjón með gatnagerð, fráveitumálum, umferðar- og  
          samgöngumálum.
      •  Gerð starfs- rekstrar, og framkvæmdaáætlana fyrir þá  
          málaflokka sem undir hann heyra.
      •  Umsjón með umhverfis- og hreinlætismálum  
          sveitarfélagsins.
      •  Umsjón með náttúruverndarmálum í sveitarfélaginu. 
      •  Umsjón með fegrun opinna svæða, gróðursetningu 
          og uppgræðslu 
      •  Umsjón með vinnuskóla í verkefnum sem m.a. varða opin  
         svæði. Yfirumsjón með merkingu og kortlagningu úti- 
         vistarsvæða og gönguleiða í sveitarfélaginu.

Skipulags- og umhverfisfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og  
varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, 
þróun verklags og þjónustugæða.  Skipulags- og umhverfisfull-
trúi er starfsmaður umhverfis,- skipulags,- og náttúru- 
verndarnefndar.
  
Almennt stjórnunarsvið:
Skipulags- og umhverfisfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi 
við lög og reglugerðir sem gilda um skipulags- og umhverfismál 
sveitarfélaga. Einnig eftir lögum er varða opinbera þjónustu og 
stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í sam-
ræmi við fjárhagsáætlun  Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
      •  Háskólamenntun og viðeigandi réttindi til að annast  
          skipulagsgerð skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  
          er skilyrði.
      •  Þekking og reynsla af skipulags- og umhverfismálum er  
         æskileg.
      •  Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
      •  Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og  
         gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er æskileg.
      •  Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi er kostur.
      •  Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og  
         skipulagshæfileika.
      •  Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
      •  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 
Kjör:
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélags  og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur um störf félagsmálastjóra og skipulags- og umhverfisfulltrúa Hvalfjarðarsveitar er til og með 7. nóvember nk. 
Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.
 
Umsóknir skulu vera skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes.  
Öllum umsóknum verður svarað skriflega.
 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 433-8500 og á netfanginu skuli@hvalfjardarsveit.is

Einstaklingur með B.S. eða M.S. menntun á sviði lí fvísinda 
óskast t il star fa á rannsóknastofu Ísteka ehf.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja star fsreynslu. 
 
Upplýsingar gefur Bryndís Stefánsdót tir 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á net fangið  
bryndis@isteka.com f yrir 31. október 2014.

STARF Á RANNSÓKNASTOFU Í LÍFVÍSINDUM

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum (biologics) og 
mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. Starfsemin er GMP vottuð og 
framleiðsluferlar og starfshættir samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. 
af FDA í USA. 

YFIR-
DJÚSARI
JOE & THE JUICE LEITAR AÐ MANNESKJU
TIL AÐ SJÁ UM HLUTINA Í LEIFSSTÖÐ

• VERÐUR AÐ HAFA BRENNANDI ÁHUGA Á REKSTRI
• REYNSLA AF STJÓRNUN ÆSKILEG
• FRÁBÆR ÞJÓNUSTULUND SKILYRÐI
• SKIPULAGIÐ Í LAGI
• NETTAR HREYFINGAR Á DANSGÓLFINU KOSTUR
• ÞARF AÐ KUNNA AÐ META GÓÐAN DJÚS
• EKKI VERRA AÐ VERA MORGUNMANNESKJA

Sækja skal um á joeandthejuice.is
Nánari upplýsingar hjá dks@joeandthejuice.is
Umsóknarfrestur til 1. nóvember

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

www.hagvangur.is
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Aðstoð á tannlæknastofu
Aðstoðarmanneskja óskast í afleysingar  
á tannlæknastofu í Reykjavík a.m.k. næstu 9 mánuði,  
með möguleika á framtíðarstarfi í kjölfarið.  

Á tannlæknastofunni, sem staðsett er 
miðsvæðis í Reykjavík, starfa 17 manns,  
tannlæknar, aðstoðarfólk og tannsmiðir.   

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.  
Starfið felst m.a. í að aðstoða tannlækna við störf 
þeirra, símavörslu og afgreiðslu. 

Umsóknir sendist á box@frett.is  merkt „Aðstoð 2510”

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. 
 
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

AM Direct  -  www.amdirect.no
Svane Bemanning  -  www.svanebemanning.no
Helse Personal  -  www.helsepersonal.no
Solund Verft  -  www.solundverft.no
Vestre Viken Hospital Trust  -  www.vestreviken.no
Granvin kommune  -  www.granvin.kommune.no
Ulvik herad  -  www.ulvik.kommune.no

Kvam herad  -  www.kvam.kommune.no
Eidfjord kommune  -  www.eidfjord.kommune.no
Suldal transport  -  www.suldaltransport.no
Landbruksteneste Hordaland  -  www.nlth.no
Flytt til Hardanger  -  www.flyttilhardanger.no
Hardangerrådet  -  www.hardangerraadet.no

 STARFAKYNNING 31. OKTÓBER Á CENTERHOTEL PLAZA REYKJAVÍK

 HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á 
AÐ STARFA Í NOREGI?

EURES ráðgjafar frá Noregi kynna atvinnutækifæri ásamt fulltrúum eftirtalinna fyrirtækja og sveitarfélaga: 

EURES evrópsk vinnumiðlun í Noregi í 
samstarfi við EURES á Íslandi stendur fyrir 
starfakynningu föstudaginn 31. október 
kl. 12 :00-18:00 í fundarsal á jarðhæð 
Centerhotel Plaza við Aðalstræti 4. 

Kynningin er öllum opinn og ókeypis en einkum 
er eftirspurn er eftir iðnaðarmönnum, smiðum, 
vélvirkjum (CNC), rafvirkjum, rafeindavirkjum, 
pípulagningarmönnum, bílstjórum með C/CE 
réttindi, hjúkrunarfræðingum, læknum, 
verkfræðingum og prestum. 

Nánari upplýsingar um störf má finna á heimasíðu 
EURES á Íslandi www.eures.is. 

Leirvogstunguskóli 

Laust er til umsóknar starf 
aðstoðarleikskólastjóra í leikskólanum 

Leirvogstunguskóla Laxatungu 70 Mosfellsbæ 

Leirvogstunguskóli er þriggja kjarna leikskóli þar sem dvelja 
55-60 börn. Leirvogstunguskóli vinnur í anda Hjallastefnunn-
ar sem leggur áherslu á að  mæta hverju barni eins og það 
er, jákvæðni, einfaldleika, gangsætt umhverfi, sköpun í stað 
tilbúinna lausna, virðingu fyrir náttúrunni og jákvæðan aga. 
Hugmyndafræði skólans byggir á kennsluaðferðinni “Leikur 
að læra” þar sem samþætting hreyfingar við stærðfræði-, 
bókstafa-, og hljóða-, lita og formkennslu er höfð að leiðar-
ljósi. Auk þess leggjum við ríka áherslu á gott foreldrasam-
starf ásamt útivist og hreyfingu og njótum góðs af stórkost-
legri og ósnortinni náttúru Mosfellsbæjar.

Hæfniskröfur

• Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara 

• Mikil reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum     
börnum  

• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 

• Áhugi á að takast á við krefjandi verkefni 

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 

• Jákvæðni og umburðarlyndi 

• Góð íslenskukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.
Við óskum eftir að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
www.leirvogstunguskoli@mos.is

Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri
Guðrún Björg Pálsdóttir í síma 586-8648 Austurstræti 9 - 2. hæð  I  ww.loftidbar.is  I  Facebook.com/loftidbar

LOFTIÐ ÓSKAR 

EFTIR AÐ RÁÐA 

YFIRBARÞJÓN 

Í FULLT STARF

Starfið felur m.a. í sér:

Umsjón með vöktum

Uppgjör eftir vaktir

Samskipti og skipulag

Hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegum störfum

Metnaður til að standa sig við krefjandi aðstæður

Opið jákvætt viðmót

Leitað er að snyrtilegum og heiðarlegum starfskrafti

Einungis einstaklingar eldri en 25 ára koma til greina

Loftið er lifandi og skemmtilegur vinnustaður

Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi en um leið skemmtileg

Tekið er við umsóknum og ferilskrám á: 

hmargeir@gmail.com

Fyllsta trúnaðar gætt



 Tímabundið starf 
- hentar vel ef þú ert að fara í skóla eftir áramót –

Óskum eftir að ráða mann og konu í verslun okkarí Smáralind  
frá og með 1. nóvember til áramóta.
Hentar vel, ef þú ert að fara í skóla eftir áramótin.
 
Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur,snyrtilegur  
og vinna vel með öðrum.

 
Umsóknir skulu sendar á   
aslaug@lifoglist.is

Staða SérfræðilækniS og deildarlækniS
SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stöður sérfræðilæknis 

og deildarlæknis á Sjúkrahúsinu Vogi. 

Upplýsingar veitir 
Þórarinn tyrfingsson tyrfingsson t

thorarinn@saa.is 
Sími 824-7600

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum 
með undirsérgreinina neðri meltingarfæraskurðlækningar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 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 

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á neðri 
hluta meltingarvegar 

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

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

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 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 byggir ákvörðun um ráðningu í starfið 
einnig á þeim.

» Upplýsingar veita Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang 
pallm@landspitali.is, sími 543 1000.

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar Sérfæðingur í tæknideild

Verkefnastjóri í tæknideild

Spennandi störf á upplýsingatæknisviði

Deildarstjóri þjónustumiðstöðvar Sérfæðingur í tæknideild

Verkefnastjóri í tæknideild

Sérfræðilæknir í neðri 
meltingarfæraskurðlækningum

Umsóknir berist á netfangið umsokn@inkasso.is 
fyrir 2. nóvember nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar auk 
rökstuðnings fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Nánari upplýsingar veitir sölustjóri Inkasso, 
helgi@inkasso.is 

VIÐSKIPTASTJÓRI 
              INKASSOInkasso leitar að  

viðskiptastjórum!
Helstu verkefni
 • Kynna þjónustu og lausnir fyrir  
  nýjum viðskiptavinum 

 • Skilgreina þarfir viðskiptavina 

 • Regluleg samskipti við 
  viðskiptavini 

 • Tilboðs- og samningagerð

Hæfniskröfur
 • Mikil reynsla af sölustörfum

 • Háskólamenntun æskileg

 • Skilningur á fjárhagsbókhaldi

 • Góð almenn tölvufærni

 • Hæfni í mannlegum samskiptum

 • Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 
  ásamt þjónustulund 

Inkasso var stofnað árið 2010 og sérhæfir sig í öllum stigum innheimtu og reikningagerð fyrir fyrirtæki og stofnanir. 

VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Bílaleiga AVIS og Budget er ein stærsta bílaleiga í heimi og starfar í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki
með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks
sem vinnur ávallt með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en ánægja starfsfólks og 
viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

Starfsmaður á verkstæði

Helstu verkefni:
•  Öll almenn vinna á bifreiðaverkstæði
•  Léttar viðgerðir bifreiða
•  Akstur á neyðarþjónustubíl
•  Svörun neyðarsíma

Hæfniskröfur: 
•  Reynsla af viðgerðum bifreiða skilyrði
•  Meirapróf er kostur
•  Bílpróf og hreint sakavottorð
•  Enskukunnátta
•  Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt framúrskarandi þjónustulund
•  Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
•  25 ára lágmarksaldur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja 
um starfið á heimasíðu Avis, www.avis.is
Umsóknarfrestur er til 26. október 2014.

Bílaleigur AVIS og Budget leita að starfsmanni á verkstæði á leigustöð í Reykjavík
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Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Viðkomandi þarf 

að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera 
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember
 

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810
Umsóknir skulu sendar á veffangið mummi@vvehf.is

Rekstrarstjóri hjá
Jóa Fel - Hringbraut

Óskum eftir að ráð rekstrarstjóra til 
framtíðarstarfa í bakarí Jóa Fel 

við Hringbraut (JL húsið)
Viðkomandi þarf að sjá um vaktaskipun, starfsmanna-

ráðningar, innkaup og allan daglegan rekstur á bakaríinu.

Æskilegt að viðkomandi sé ekki yngri en 25 ára 
og hafi starfsreynslu úr bakaríi eða veitingastaði.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum á joifel@joifel.is

Holtagarðar - Smáralind - Kringlan - Garðabær - Hringbraut

Sérfræðingur í einkaleyfadeild  
Starfið tilheyrir þróunarsviði Actavis samstæðunnar. Sérfræðingur í 

einkaleyfadeild sér til þess að ítarlegar upplýsingar og stefna um hugverkarétt liggi 

fyrir tímanlega og fylgist vel með einkaleyfum í þróun og á líftíma vörunnar. 

Helstu verkefni:
•     Taka saman grunnupplýsingar um einkaleyfi fyrir verkefnaval og útbúa einkaleyfaskýrslur
•     Viðhalda einkaleyfaskýrslum og upplýsingum um einkaleyfi
•     Andmæling einkaleyfa
•     Útbúa einkaleyfaumsóknir
•     Vinna að málaferlum á sviði einkaleyfa
•     Taka þátt í stefnumótun um einkaleyfi

Við leitum að einstaklingi:
•     með framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði efnafræði, lífefnafræði, lyfjafræði eða sambærilegt
•     sem býr yfir hæfileikum í textagerð
•     með mjög góða enskukunnáttu
•     með góða tölvukunnáttu
•     sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, 
undir Störf í boði fyrir 2. nóvember nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is 

Kíkið á
fleiri laus störf á 
www.actavis.is

www.actavis.is

Hugbúnaðarþróun og söluráðgjöf

Hugbúnaðarþróun og viðhald Sala og þjónusta

STÓLPI viðskiptalausnir er 30 ára gamalt hugbúnaðarfyrirtæki
á bak við viðskiptahugbúnaðinn STÓLPA.  

Við leitum nú að metnaðarfullum og þjónustuliprum einstaklingum sem hafa brennandi 
áhuga á viðskiptahugbúnaði.  Viðkomandi þurfa að vera tilbúnir að takast á við fjölbreytt og 

krefjandi störf í lifandi starfsumhverfi. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Hauksson, framkvæmdastjóri, 
í síma 898-0030. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn óskast send á netfangið gih@stolpi.is.  Umsóknarfrestur er til og 
með 3. nóvember nk.

Við leitum að lausnamiðuðum forritara í þróun 
og viðhald á STÓLPA viðskiptahugbúnaði

Við leitum að söludrifnum einstaklingi til að 
selja og þjónusta STÓLPA viðskiptahugbúnað

Þekking á virkni bókhaldskerfa
Þekking á gagnagrunnum - Access og (MS)SQL
Reynsla af forritun
Þekking á Visual Basic for Applications æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar 

Geta til greina þarfir viðskiptavina 
og veitt þeim ráðgjöf
Reynsla sem bókari æskileg
Reynsla af sölu æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
Þjónustulund og jákvæðni

HæfniskröfurHæfniskröfur
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RAFVIRKJAR
Gaflarar ehf rafverktakar óska eftir að ráða rafvirkja til starfa 
Leitum eftir vönum rafvirkja með sveinspróf.
Um er ræða almenna raflagna vinnu og þjónustustörf 

Áhugasamir hringið í síma 896-8345  
eða sendið tölvupóst  
á valdi@gaflarar.is

Vanur aðili getur bætt við sig verkefnum við uppsteypu.  

Er vanur stórum sem smáum verkum.

Upplýsingar í síma:  858 5797 hafnarsport@simnet.is

Uppsteypa / Mótasmíði

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Hæfniskröfur

· Æskilegt að hafa kunnáttu eða hæfni
  til að læra á  tölvustýrðar vélar

· Sveinspróf í trésmíði er kostur en ekki skilyrði

Ert þú tölvunörd
sem kann að smíða?
Hurðir & gluggar óska eftir að ráða einstakling til starfa á verkstæði við smíðar.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga.

Starfið er fólgið í allri smíði og frágangi á gluggum, hurðum og öðru tengdu.

· Reynsla af smíðavinnu á verkstæði æskileg

· Sjálfstæð vinnubrögð og gott frumkvæði

Helstu verkefni og ábyrgð
Markmið starfsnámsins er að gefa fólki sem er að 
hefja starfsferil sinn og vill afla sér reynslu, færi á að 
kynnast því fjölbreytta starfi sem unnið er í alþjóðlegri 
markaðssetningu hjá Íslandsstofu. 

Um er að ræða 5 mánaða tímabil frá janúar fram í maí 
2015 í 40% starfsnámi sem hentar vel með námi. 

Umsóknum skal skila inn rafrænt á  
islandsstofa@islandsstofa.is fyrir 13. nóvember 2014. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Sylvía 
Kjartansdóttir, verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og 
skapandi greinar ragnheidur@islandsstofa.is  

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera í BS/BA eða meistaranámi 

í grein sem tengist störfum Íslandsstofu á sviði 
ferðaþjónustu og skapandi greina

• Reynsla af almannatengslum eða alþjóðlegri 
markaðssetningu æskileg

• Góð þekking á Íslandi og íslenskum staðháttum

• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

• Fyrirtaks námsferill og einkunnir

Carbon RRecycling International (CRI) er íslenskt frumkvöðla--fyrirtæki með höfuðstöðvar í Reykjavík sem endurvinnur koltvísýring úr útblæstri iðn-- eða orkuvera og umbrreytir 
í endurnýjanlegt eldsneyti, metanól sem blanda má við bensín eða nota til framleiðslu á lífdísil og öðru bílaeldsneyti. Endurvvinnsla koltvísýrings dregur úr losun 
ggróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækið rekur fyrstu verksmiðju sinnar tegundar í heiminum við hlið orkuversins við Svartsengi í Grindaavík. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 30 
mmanns.
Carbon Recycling International  ((CRI) captures CO2 from industrial emissions and converts to renewable methanol fuel to be blended into gasoline for unmodified vvehicles. 
Capture of CO2 reduces emissions of greenhouse gases. The company is currently constructing the first factory of its kind in SSvartsengi. 

Job Description
Renewable fuel plant operator in Svartsengi working on shifts.
Responsibilities
Operations of equipment or systems.
General maintenance of machinery and equipment. 
Conduct testing and inspections of products, services, or processes 
to evaluate quality and performance.
Qualifications 
Technical degree in mechanical or electrical applications 
Preferable track record running and operating process plants.
Strong security awareness 
Willing to learn new things and ability to adapt. 
Positive attitude and communication skills.
Professional composure under stress.
Proven skills, work self check ability, quality driven and superior 
communication and reporting skills in Icelandic and English

Tvö störf í verksmiðju að Svartsengi
Two positions for the plant in Svartsengi

Operator
Starfslýsing
Framleiðslustarfsmaður í metanólverksmiðju að Svartsengi. Um 
er að ræða  vaktavinnu. 
Ábyrgðarsvið
Eftirlit með rekstri verksmiðju ásamt viðhaldi á véla- og 
tækjabúnaði auk afhendingar á eldsneyti. Hæfni til að 
bilanagreina og framkvæma viðeigandi ráðstafanir
Hæfniskröfur 
Tæknimenntun á sviði rafmagns eða vélstjórnunar. 
Reynsla af viðhaldi véla- og rafmagnsbúnaðar.
Sterk öryggisvitund. 
Færni í læra og tileinka sér nýja hluti. 
Jákvætt hugarfar og hæfileikar í mannlegum samskiptum. 
Metnaður í starfi og öguð og vönduð vinnubrögð. 
Tungumálakunnátta í ensku. 
Reynsla af störfum í framleiðsluumhverfi er kostur. 

Framleiðslustarfsmaður
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Vinnutími er mánudaga-föstudaga frá kl. 9.00-18.00 og annan hvern laugardag 
kl. 12:00-16:00 

Umsækjendur eru beðnir um að fylla út umsókn á heimasíðu BL ehf. 
Umsóknarfrestur er til 4. nóvember nk. Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur 
Hauksdóttir, starfsmanna- og gæðastjóri.

Starfssvið: · Sala á notuðum bílum og önnur tilfallandi störf í deildinni

Hæfniskröfur:  · Áhugi á bílum og sölumennsku – reynsla af bílasölu mikill kostur

 · Hæfni í mannlegum samskiptum

 · Fagleg framkoma og þjónustulund

 · Skipulögð vinnubrögð 

 · Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

 BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að 

veita góða þjónustu, löngun til að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði 

til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af samvinnu og 

mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

BL ÓSKAR AÐ RÁÐA SÖLUMANN Í SÖLU NOTAÐRA BÍLA

Tandur óskar eftir að ráða drífandi og framúrskarandi sölu- og þjónustufulltrúa. 

Upplýsingar veitir:

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 10. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

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

• Sala og ráðgjöf til fyrirtækja 
   og stofnana
• Öflun og viðhald 
   viðskiptasambanda
• Heimsóknir til nýrra og 
   núverandi viðskiptavina

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Áhugi og reynsla af sölumennsku skilyrði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Rík þjónustulund, áreiðanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Metnaður, stundvísi og skipulagshæfileikar
• Heiðarleiki og samviskusemi
• Frumkvæði og metnaður til að ná langt í starfi

Sölu- og þjónustufulltrúi

og
dreifingar á hreinlætisvörum til fyrirtækja og stofnana. Áhersla fyrirtækisins
er að veita faglega og framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf til viðskiptaaðila.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu fyrirtækisins www.tandur.is

Hafnarfjarðarbær vill ráða mannauðsstjóra til starfa. Leitað er eftir metnaðarfullum
einstakling sem hefur áhuga á að leggja sitt af mörkum er kemur að mótun og eftirfylgni 
mannauðsstefnu Hafnarfjarðarbæjar. 

Upplýsingar veita:

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 10. nóvember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

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

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

Starfssvið:
• Mótun og framkvæmd mannauðsstefnu
• Ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd jafnlaunastaðals
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
• Umsjón og eftirlit með starfsþróunar-, fræðslu- og 
   þjálfunarmálum
• Eftirlit með gerð starfslýsinga, starfsmati og 
   launasetningu starfa
• Eftirfylgni með launagreiðslum og túlkun 
   kjarasamninga ásamt samskiptum við stéttarfélög

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands ísl. sveitarfélaga f.h. Hafnarfjarðarbæjar og viðkomandi stéttarfélags. 
Með vísan í jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um störfin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er æskileg
• Þekking og reynsla af mannauðsmálum og/eða 
   stjórnun og skipulagi
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði og drífandi í starfi 
• Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfni
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Mannauðsstjóri

um 1900 manns. Hafnarfjörður er framsækið sveitarfélag sem byggir á fjölskylduvænu
umhverfi og  fyrirmyndarþjónustu.
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NÆTURBÍLSTJÓRAR 
Póstdreifing óskar eftir að ráða bílstjóra við útkeyrslu 
í næturvinnu. 
Viðkomandi þarf að búa yfir dugnaði, stundvísi,  
þjónustulund og hafa reynslu af sambærilegu starfi. 
Vinnutíminn er frá 22/23-07/08 samkvæmt vaktarplani. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannafulltrúi  
Póstdreifingar,Margrét Jósefsdóttir,  
margret@postdreifing.is  Einnig er hægt að senda 
umsókn á netfangið umsoknir@postdreifing.is 

Póstdreifing býður upp á víðtæka þjónustu á sviði blaða, tímarita, fjölpósts og vörudreifingar. 
Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar með því að bjóða víðtæka og 
áreiðanlega þjónustu á góðu verði

Póstdreifing ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | 
S. 585 8300 |  www.postdreifing.is   

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 
verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 450 manns, víðsvegar um landið 
sem og erlendis. 
ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 
var stofnað árið 1970 og hefur annast 
ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-
iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 
auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 
fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

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

starfið á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 3. nóvember næstkomandi.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana smiði til starfa við framkvæmdir á höfuð-

borgarsvæðinu. Viðkomandi þurfa að geta hafið störf fljótlega.

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

Full störf og aukastörf í boði.
 

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

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

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

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

SPENNANDI STÖRF HJÁ TÖLVULISTANUM

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

MÓTTÖKUSTJÓRI ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐIS
Á þjónustuverkstæði okkar vinnur skemmtilegur hópur sérhæfðra
tölvuviðgerðarmanna.  Leitum að liprum og þjónustulundaðum 
starfsmanni til þess að taka á móti viðskiptavinum okkar.  
Mestu skiptir jákvætt hugarfar  þægilegt viðmót og hæ leikar
í mannlegum samskiptum.  Mikilvægt er að umsækjendur séu 
áreiðanlegir, stundvísir og samviskusamir og geti bæði unnið 
sjálfstætt og í góðri samvinnu við aðra.

VÖRUSTJÓRI
Tölvulistinn er einn stærsti innkaupaaðili tölvubúnaðar á 
landinu með mörg þúsund tölvuvörur á lager. Leitum að 
starfsmanni til að bætast í sterkan hóp vörustjóra sem sjá 
um birgðastýringu og samskipti við erlenda samstarfsaðila. 
Mikilvægt að umsækjendur séu talnaglöggir, skipulagðir, 
áreiðanlegir og jákvæðir. Spennandi starf fyrir metnaðarfulla
umsækjendur með áhuga á tölvum og tækni.

Tölvulistinn hefur á að skipa fjölda frábærra starfsmanna í verslunum okkar 
um allt land. Vegna aukinna umsvifa leitum við nú að eiri skemmtilegum 
og þjónustulunduðum tölvusnillingum til að bætast í hópinn.

Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa áhuga á þessum
störfum til þess að fylla út rafræna umsókn á heimasíðu okkar tl.is
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Umhverfissvið

· Verkamaður Þjónustumiðstöð

· Vélamaður/Vörubílstjóri Þjónustumiðstöð

Leikskólar 

· Leikskólasérkennari Baug

· Leikskólaliði Efstahjalla

· Leikskólakennari Læk

· Leikskólakennari í útikennslu Læk

Grunnskólar 

· Skólaliði Vatnsendaskóla

· Umsjónarkennari á miðstig Hörðuvallaskóla

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Egilsstaðir 201410/814
Saksóknarfulltrúi Lögreglustjórinn á Vesturlandi Vesturland 201410/813
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201410/812
Sérgreinadýralæknir Matvælastofnun Selfoss 201410/811
Dýralæknar Matvælastofnun Landið allt 201410/810
Fjárstýringar Seðlabanki Íslands Reykjavík 201410/809
Fagsviðsstjóri fiskeldis Matvælastofnun Reykjavík 201410/808
Sérfræðilæknir Landspítali, skurðlækningar Reykjavík 201410/807
Forstjóri Lyfjastofnunar Velferðarráðuneytið Reykjavík 201410/806
Fulltrúi á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201410/805
Fulltrúi á skrifstofu Borgarholtsskóli Reykjavík 201410/804
Sjúkraflutningamaður Heilsugæslustöðin á Dalvík Dalvík 201410/803
Lífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201410/802
Kandídatar LSH, menntadeild Reykjavík 201410/801
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri, skurðstofa Akureyri 201410/800
Sálfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201410/799
Ritari LSH, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201410/798
Kennari í framreiðslu Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201410/797

járniðnaðarmaður 

laus störf hjá eimskip

Eimskip óskar eftir að ráða járniðnaðarmann og/eða 
vanan mann í stálsmíði til framtíðarstarfa á 
þjónustuverkstæði Eimskips í Sundahöfn.Í boði er 
fjölbreytt og skemmtilegt starf við fyrsta flokks 
vinnuaðstæður. 

Starfslýsing: 
• Viðgerðir á gámum félagsins og önnur 
 tilfallandi stálsmíði.

Hæfniskröfur: 
• Réttindi í iðngreininni.
• Reynsla af viðgerðum á lyfturum eða 
 vinnuvélum er æskileg.
• Íslenskukunnátta er skilyrði.
• Góð þjónustulund og jákvæðni.

rafvirki
Eimskip óskar eftir að ráða rafvélavirkja eða rafvirkja 
til framtíðarstarfa á þjónustuverkstæði Eimskips í 
Sundahöfn. Í boði er fjölbreytt og skemmtilegt starf 
við fyrsta flokks vinnuaðstæður. 

Starfslýsing: 
• Almenn raflagnavinna, viðhald og nýlagnir.
• Viðhald tækja og búnaðar.

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í rafvélavirkjun eða rafvirkjun.
• Reynsla af viðgerðum á lyfturum og 
 frystikerfum er æskileg.
• Íslenskukunnátta er skilyrði.
• Góð þjónustulund og jákvæðni.

vélvirki, 
bifvélavirki eða vélstjóri
Eimskip óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða 
vélstjóra til framtíðarstarfa á þjónustuverkstæði 
Eimskips í Sundahöfn. Í boði er fjölbreytt og 
skemmtilegt starf við fyrsta flokks vinnuaðstæður á 
nýju verkstæði. 

Hæfniskröfur: 
• Réttindi í iðngreininni.
• Reynsla af viðgerðum á lyfturum eða 
 vinnuvélum er æskileg.
• Íslenskukunnátta er skilyrði.
• Góð þjónustulund og jákvæðni.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Stefán Níels Guðmundsson, deildarstjóri þjónustuverkstæðis í síma 525 7412.

Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember 2014. 

Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Eimskips, www.eimskip.is.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir ráðningu hjá Eimskip.  

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

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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NÆTURBÍLSTJÓRAR 
Póstdreifing óskar eftir að ráða bílstjóra við útkeyrslu 
í næturvinnu. 
Viðkomandi þarf að búa yfir dugnaði, stundvísi,  
þjónustulund og hafa reynslu af sambærilegu starfi. 
Vinnutíminn er frá 22/23-07/08 samkvæmt vaktarplani. 
Nánari upplýsingar veitir starfsmannafulltrúi  
Póstdreifingar,Margrét Jósefsdóttir,  
margret@postdreifing.is  Einnig er hægt að senda 
umsókn á netfangið umsoknir@postdreifing.is 

Póstdreifing býður upp á víðtæka þjónustu á sviði blaða, tímarita, fjölpósts og vörudreifingar. 
Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar með því að bjóða víðtæka og 
áreiðanlega þjónustu á góðu verði

Póstdreifing ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | 
S. 585 8300 |  www.postdreifing.is   

kopavogur.is

Kópavogsbær

Umhverfissvið
óskar eftir 
yfirverkstjóra

Yfirverkstjóri skipuleggur og stýrir verkefnum 
flokkstjóra þjónustumiðstöðvar og hefur eftirlit með 
verkum þeirra. Fer yfir tímaskýrslur starfsmanna og 
reikninga verktaka. Sér um skráningu upplýsinga inn 
í skjalakerfi. Er öryggisvörður þjónustumiðstöðvar 
og staðgengill forstöðumanns.

Helstu verkefni og ábyrgð

· Annast stjórnun verkefna útivinnu og vélamanna.

· Annast stjórnun sumarvinnu þjónustu-
miðstöðvar í samráði við garðyrkjustjóra.

· Er staðgengill forstöðumanns. 

· Annast stjórnun og eftirlit með verktökum snjó-
moksturs, jarðvinnu, lagnavinnu og  almenns 
viðhalds gatna og fráveitu.

· Yfirferð reikninga frá verktökum og sannreynir 
magntölur og einingaverð.

· Fylgist með að starfsmenn áhaldahúss og 
verktakar gæti fyllsta öryggis, merkingar réttar 
og endurskinsfatnaður og persónuhlífar séu 
ávallt í fullkomnu lagi. 

· Yfirverkstjóri sér um eiturefnageymslu.

· Fylgist með að allur tækjakostur og tækja-
búnaður sé ávallt í lagi.

· Er öryggisvörður þjónustumiðstöðvar og sinnir 
því allri skýrslugerð til vinnueftirlits

Menntunar- og hæfniskröfur

· Iðnmenntun og meistararéttindi æskileg.

· Verkstjóramenntun/jarðlagnatækni og/eða 
reynsla af stjórnun verktaka æskileg. 

· Aukin ökuréttindi, vinnuvélapróf á stærri vélar 
kostur.

· Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni. 

· Þjónustulund og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum. 

· Almenn tölvukunnátta.

Frekari upplýsingar

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember 2014.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kjartan Kjartans-
son Forstöðumaður Þjónustumiðstöðvar í síma 
570-1660 eða í tölvupósti kjartank@kopavogur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
starfið.

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

   Vélaborg vörumeðhöndlun ehf  
auglýsir eftir starfsfólki.

• Verslunarstjóri  í varahluta  
   og rekstrarvöruverslun 
Við leitum eftir framtakssömum, metnaðarfullum og  
drífandi einstakling til framtíðarstarfa á spennandi 
markaði. Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking  
og góð enskukunátta er nauðsynleg.

• Sölumaður lyftara og vinnuvéla
Við leitum eftir framtakssömum, metnaðarfullum og  
drífandi einstakling til framtíðarstarfa á spennandi 
markaði. Reynsla af sölumennsku, tölvuþekking 
og góð enskukunátta er nauðsynleg. Áhugi og  
þekking á vinnuvélum kostur.

Vélaborg er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í  
þjónustu við verktaka og flutningsaðila. Vélaborg 
vörumeðhöndlun ehf er meðal annars umboðssaðili fyrir 
Bobcat og Doosan vinnuvélar og Jungheinrich lyftara. 
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 20 manns. 
 

Umsóknum skal skila inn á tölvutæku formi á netfang: 
gunnarbj@velaborg.is fyrir 3. nóvember nk.

www.velaborg.is

Leynist í þér snillingur?
Reynd leitar að reyndu og metnaðarfullu fólki til starfa á 
sviði viðskipta- og veflausna.

Viðskiptaforritun og ráðgjöf

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði, 
 viðskiptafræði eða reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla af forritun og viðskiptalausnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Vef- og snjalllausnaforritari

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði eða  
 reynsla sem nýtist í starfi
• HTML5, .NET, JavaScript, CSS3 og gott lag á vefviðmóti  
 er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í starfi
• Góð enskukunnátta

Umsóknir með ítarlegri ferilskrá skulu sendar á 
job@reynd.is, merkt „Snillingur“, fyrir 4. nóvember 2014. 

Frekari upplýsingar veitir Bjarni Gaukur Sigurðsson 
(gaukur@reynd.is)  Allar umsóknir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Um Reynd.
Reynd er hugbúnaðarfyrirtæki á sviði viðskiptalausna fyrir 
verslanir, vöruhús, veitingastaði, hótel og þjónustufyrirtæki. 
Lausnir Reyndar byggja á Microsoft Dynamics NAV, LS Retail, 
Office 365, Azure, Cenium, auk ýmissa snjall- og veflausna. Hjá 
Reynd starfar samheldinn hópur sem hefur áralanga reynslu 
í þróun, innleiðingum á viðskiptalausnum innanlands sem og 
erlendis. Um helmingur viðskipta Reyndar er erlendis.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í skurðlækningum 
með undirsérgreinina neðri meltingarfæraskurðlækningar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. mars 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

» Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á neðri
hluta meltingarvegar

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

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

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

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 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 byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Upplýsingar veita Páll Helgi Möller, yfirlæknir, netfang
pallm@landspitali.is, sími 543 1000.

Sérfræðilæknir í neðri 
meltingarfæraskurðlækningum
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Iðnaðarhúsnæði til leigu

Óskum eftir leigjanda að um 200 fermetra iðnaðarhúsnæði 
að Malarhöfða 2. Tvær rennihurðir eru að húsnæðinu, sem 
eru 4.22 á hæð og 4.20 á breidd. 
Verð er um 290 þúsund. Húsnæðið er laust strax.  
Leigutími samkomulag en að lágmarki til 31. maí 2016.  

Áhugasamir hafi samband við Viktor í síma 696-9420 eða  
sendist til Fréttablaðsins á netfangið: box@frett.is merkt 
„Malarhöfði“ 

ÚTBOÐ
Útboð 15725 - 

Flutningsþjónusta fyrir Landspítala 
Ríkiskaup, fyrir hönd Landspítala (LSH), stendur fyrir útboði  
vegna kaupa á flutningsþjónustu í eftirfarandi þjónustuflokkum: 
A. Akstur fólksbíla með farþega, póst, bögglasendingar o.þ.h. milli 
LSH Fossvogi og LSH Hringbraut samkvæmt fastri tímaáætlun og 
tíðni alla virka daga. B.Fastar ferðir í Blóðbanka með blóðtöskur 
og sýni samkvæmt fastri tímaáætlun og tíðni alla virka daga. C. 
Svokallaðar akútferðir með sýni frá LSH Fossvogi og LSH  
Hringbraut í Blóðbanka og með blóðtöskur frá Blóðbanka í LSH 
Fossvogi og LSH Hringbraut. Nánari upplýsingar eru í útboðs- 
gögnum, sem eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  
Tilboð verða opnuð 12. nóvember 2014 kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum.        

Auglýst eftir glötuðum demantshring, 
Gullfallegur demantshringur með 4 demöntum í kring og 1 í miðjunni 
glataðist síðasta mánudag, hann gæti hafa dottið úr vasa við  
Íslandsbanka á Suðurlandsbraut, Nýherja eða Elko.  
Þessi hringur er mér afar hjartfólginn því ég erfði hann eftir móður 
mína og þætti vænt um ef  fólk myndi hafa samband við okkur pabba 
í síma 896 8911 og 897 9202 ef það hefur fundið hann.  
Kær kveðja Ásdís J Ástud Ástráðsdóttir

Tilkynning um afturköllun starfsleyfis LBI hf. að fullu
Fjármálaeftirlitið (FME) hefur afturkallað starfsleyfi LBI hf. (LBI),  
kt. 540291-2259 að fullu á grundvelli heimildar í 6. tölul. 1. mgr. 
9. gr. laga 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) þar sem kveðinn 
hefur verið upp úrskurður um slit fyrirtækisins skv. XII. kafla 
laganna.  Áður hafði Fjármálaeftirlitið afturkallað starfsleyfi LBI 
hf. að hluta með bréfi, dags. 15. september 2011 á grundvelli 
sömu heimildar. Afturköllun starfsleyfis LBI að fullu miðast við 
15. október 2014 
 
  FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

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

Túngata 33, 101 Reykjavík 

OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAG, MILLI 15:30 OG 16:00.
Eignin er 216,8 fm.  steinað parhús á þremur hæðum í grónu 
hverfi, þar af er 23,8 fm. bílskúr. Á jarðhæð er möguleiki á 
1-2ja herb. íbúð með sérinngangi sem hentar vel til útleigu. 
Stór suðurgarður. FRÁBÆR STAÐSETNING, 
LAUS TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS

Kristján Baldursson
Hdl. Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

S: 867-3040

Knútur Bjarnason  
Sölustjóri  

S: 694-4217

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5-900-800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Davíð Davíðsson  
Lögg. leigumiðlari.  
Sölufulltrúi

Ólafur B. Blöndal  
Lögg. fasteignasali

Hákon Guðmundsson. 
Sölufulltrúi. 

Ólafía Ólafsdóttir.  
Sölufulltrúi.  
Innanhússarkitekt MSc.

MIKIL SALA - MIKIL SALA 
VILTU SELJA – VILTU KAUPA   
LAUSNIN ER FASTEIGN.IS

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2014-2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, 
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið  
7. janúar til 15. desember 2015. 
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en 
mánudaginn 10. nóvember nk.
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Boðaþing – nýjar íbúðir fyrir 55+ 
Opið hús á morgun !

Höfum hafið sölu á nýjum stórglæsilegum íbúðum við Boðaþing í Kópavogi, 
staðsett  í rólegu og friðsælu umhverfi rétt við Elliðavatn. 
Margar íbúðirnar eru með fallegu útsýni yfir vatnið. Á sama reit er þjónustumiðstöðin
Boðinn sem vetir margs konar þjónustu.  Íbúðirnar er afhentar fullbúnar, en án gólfefna
nema á baðherbergjum. Í boði eru íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja herbergja.
Flestum íbúðum fylgir auk þess stæði í bílageymslu. Afhending haustið 2015. 
Byggingaraðili er Húsvirki hf.

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali Finndu okkur 

á Facebook

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali

Stefán Már 
Stefánsson 
sölufulltrúi

Guðbjörg G. 
Blöndal 
lögg. fasteignasali

Brynjólfur 
Snorrason 
sölufulltrúi 

Kynningarfundur á morgun sunnudag á skrifstofu Heimili fasteignasölu frá kl. 13 – 15  
Suðurlandsbraut 22, 2. hæð, inngangur bakatil. Allir velkomnir í kaffi og kleinur. 

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 26. OKTÓBER kl.15:00 - 16:00

Erum að hefja sölu á glæsilegum 2ja og 3ja herbergja íbúðum
í nýju 8 íbúða lyftuhúsi á þessum frábæra stað í 
„NÝJA MIÐBÆNUM“.
Íbúðir munu verða afhentar fullbúnar með vönduðum
innréttingum frá PARKA. Íbúðir eru án gólfefna á aðalrýmum
en búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottahús. Stæði í 
bílgeymslu með flestum íbúðum.

Dæmi um stærðir og verð:
-2ja herbergja 77.4 fm kr: 38.9 - 42.9 millj.
-3ja herbergja 98.8 - 102.5 fm kr: 41.5 - 50.9 millj.

LAUGAVEGUR 151-155 (gengið inn bakatil).

SSSSSSvvvvvvveeeeeeiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn EEEEEEEEEEEyyyyyyyyyylllllllaaaaaaaannnnnnnnnddddddddd
LöLöLöLöLöLööggggggggggggggilililililtutututututur r r rr fafafafafafaasststtststststtsssts eiieieieieieieie ggngngngngngngng asasasasasasassalalalalalalaliiiiiiiii
SíSíSíSíSíSímimimimimi 666 6 6669090909090 0 0 0 0 0082828282828228200000000000

OPIÐ HÚS



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

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

HJALTABAKKI 8 – 109 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  27. OKT KL. 18.15 – 18.45
-Björt 101,5 fm 4ra herb.
-Laus strax.
-Stutt í leik- og grunnskóla.
-Stutt í alla þjónustu.
- V. 24,9 millj. 

GLÆSILEGT SUMARHÚS / MINNA MOSFELL, UNDIRHLÍÐ.
Einstaklega glæsilegt 107 fm. sumarhús ca. 80 km. frá Reykjavík.  Afar vandaðar og sérsmíðar 
hnotu-innréttingar og innihurðir.  Allir gluggar og hurðir úr harðvið. Stór verönd með 
frábæru útsýni.  Eignin stendur á 9.600 fm. Eignarlóð.  Hiti í gólfum með sér hitastýringu 
fyrir hvert rými.  Eignin er staðsett við Minna 
Mosfell í Grímsnes og Grafningshreppi. 
Rafmagnshlið inn á svæðið. 

HLAÐHAMRAR 36 – 112 RVK
Opið hús mánudaginn 27. okt frá 17.30 – 18.00
-5 herb 172,2 fm raðhús á tveim hæðum.
-Góður bílskúr.
-Snyrtilegur garður.
-Stutt í grunn- og leikskóla.

V. 47,5 millj. 

LOGASALIR 5 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 26. OKT. KL. 13:00 – 13:30
- Rúmgóð 5-6 herbergja efri sérhæð í tvíbýli, 153 fm með stórum svölum.
- Ljósar innréttingar og hurðar frá Brúnás.  Göngufæri í skóla og leikskóla.
- Virkilega góð eign í rólegri botnlangagötu.  Frábært fjölskylduhverfi.

V. 46,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

DYNJANDISVEGUR 32 Í LANDI SPÓASTAÐA Í BISKUPSTUNGUM
„Pantið tíma fyrir skoðun“
- Glæsilegt og stílhreint 4ra herb. 96 fm. sumarhús með fallegu fjalla útsýni.
-  Einstaklega fallega hönnuð, björt með mikilli lofthæð og gólfsíðum gluggum, 
-  Eignin er staðsteypt með gólfhita í plötu.
- Ekkert hefur verið til sparað í húsið. 

V. Tilboð.

„Pantið tím
a fyrir s

koðun“

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

FAGRIHJALLI 44 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. OKT. KL. 15:00 – 15:30
- Virkilega fallegt 181,5 fm. 6 herbergja parhús, þ.a. 24,8 fm. bílskúr.  
- Vandaðar innréttingar og baðherbergi á báðum hæðum.  
- Stórar suðvestursvalir með ágætu útsýni. 

- V. 49.9 millj. 

OPIÐ HÚS

HÚSALIND 15 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 26. OKT. KL. 17:00 – 17:30
- Mjög góð 5-6 herbergja efri sérhæð og ris, alls 138 fm með fallegu útsýni.
- Íbúð í fjórbýli með stórum garði og með alla helstu þjónustu í göngufæri.
- Endaíbúð innst inn í rólegri botnlangagötu.  Frábært fjölskylduhverfi.

V.  42,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

STAFNASEL 1  -  109 RVK
OPIÐ HÚS MÁN. 27 OKT. FRÁ KL 17:30 - 18:00. 
- Fallegt og mikið endurnýjað hús á góðum stað í Seljahverfinu. 
- Um er að ræða 254,4 fm einbýlishús á tveim hæðum með tvöföldum bílskúr.
- Möguleiki væri að búa til litla íbúð á neðri hæð.

- V. 67,9 millj. 

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309



Lónsbraut 1 
Fiskvinnsluhúsnæði  
með öllum búnaði

••••••   FFFFFFFFF sskkkkkkvv ss hhúú nææðð  ssem eeerr  1111 7722255 fm aðð sttærrrððð,, þþþaarr aaf eeer v nns urrýýý  111 4441111888 fm oogg skkrr f ttoffuuaaððsstttaððððaa um 3330077777777 fffffff• FFisskvkvvinnsnsluhúsússnææði sseem er 1.7.7272525 fmfm aað ststætærrð,ð, þar aaf er vvinnsnslurýrýmými 1.4.41418 fmfm oog sskrkrrififsfststotoofufuaaaðsðststataaðða um 330707 fmfm
•••••   úúúúúús æðð ððððð aafheee ddddd sstttt eeððð  vv sss búnaððð , a sffrryyst  flflææðð í , sséérhha aðððr pppökkkkkkk naarr íí  ooogg flflææðððð í  ffrráááá MM rrree  • Húsússnææðið aaffhendistst meeð vvinnsnslubúnaaðii, lausussfrfryrysyststti flææðillínínu,u, ssérrhannaaðrri pökkkukunarrllínínu oog flææðillínínu frfrárá Marerel 
••  FFFrraa eeeee ððssss an bbbýýýýðður uppppáá vv ns  f ö dda s áávvaarraaf rrððððaa• FrFraramleiðsðslan býbýðýður uppá vvinnsnslu ffjölda ssjávávavararaafufurrðða
•••  MMMa bikk ðð bbí sttæðððð  oog hvveerrfi vve  fffrrrráááááág ggg ððð• Malbikukuðuð bbíílststætææði oog umhvhveverrfi vevel frfrárággengið
••••  ú ææðð ðð eerrr  ýýýý eeggtttt ooog ááásstta dd eeeeee ggg aaar ar er m ög gott• Húsússnææðið er nýnýýleegtgt oog ásáststatand eignarrinnar er mmjöög gootttt

Allar frekari upplýsingar veitir Jóhann Ólafsson í GSM 863-6323

Jóhann Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Hlíðasmári 6 - 201 KópavogurHlíðasmári 6 - 201 Kópavogur
- Sími 566-8866 - 
fasteignahusid@fasteignahusid.is          fasteignahusid.is        

Opið hús sunnudag 26. okt. frá kl. 14:00 til 14:30

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Hátún 4 - Gæsilegt útsýni 
Mikið endunýjuð, mjög falleg 117,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í lyftuhúsi við Hátún 4 í Reykjavík. Glæsilegt útsýni. 
Tvennar stórar svalir. V. 39.9 m.

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

4-44-4 5 5 heheherbrbberergjgjgjgjaa a íbíbíbúðúúðúð 
í ííí LiLiindndnn a,a,a S Salala a eðeðeða a SmSmS árárárahahahhahhhvveveveveveerfrfi,i,i, 
rúr mur afa hendingagg rttímii

RaRaRaRaðhðhðhðhhúsúsúsúsúsii,i,i  p pppararararhúhhhúhhúsisisis eee eeðððaða e eeeinnnninbýbýbýýliliili 
í í LiLLiL nddndnda a eðeðe a a SaSaSalalaalahvhvhvhvhh erereeererererfifififiififi. .. ..

2j2j2ja-a-3j3ja a hehe brbrbererrergjgjggjgjgjaa íbíbbúðúðúð 
ííí LiLiLindnddnda,a,a, SSSSSSalalalalala aaa eðeðeðe a a SmSmmmárááráá ahahvevev rffffrfii.ii.  
GoGoGoG tttttt a a aaðgððggenenngigi e eeðaðaaa llyfyfyftata s skikilylyyrðrðii

AAAAAAAAAAAttttttttttttttttllllllllllllliiiiiiiiiiiii hhhhhhhhhhhhjjjjjjjjjjjjáááááááááá  MMMMMMMMMMMMMMiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkllllllllllllllluuuuuubbbbbbbbbbbbbbooooooorrrrgggg lllleeeeiitttttaaaaaaarrrrr aaaaaaððððððððð
eeeeeiiiiiigggggggnnnnnnuuuuuuuuummmmmmmmm ííííííí KKKKKKKóóóóóóóópppppppaaaaaaavvvvvvoooooggggggiiiii

Hlíðasmári10  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is 

Sautjándajúnítorg 3, Garðabæ bjalla 207 
Lúxus íbúð á frábærum stað í Sjálandshverfi Fyrir 50 ára og eldri. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26.október  KL. 15:00-15:30 
Afar vönduð 128,5 fm 3 herbergja íbúð í einu eftirsóttasta íbúðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins. Sérbílastæði bílageymslu Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar úr eik. Á gólfum er eikarplankaparket og flísar.Góðar 
flísalagðar sólarsvalir. 
Nánari upplýsingar veita Helgi  og Sveinn sölufulltrúar  í 
síma 895-1999 eða  899 8546 helgi@nyttheimili.is 
/sveinn@nyttheimili.is.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali
gsm:820-2145

Opið
hús

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunhamar kynnir nýkomið í einkasölu mjög fallegt sumarhús 
64,5 fm. á einni hæð, (byggður 1992). Stór sólpallur í kringum 
bústaðinn, heitur pottur. Glæsilegt kjarrivaxið eignarland, tæpur 
hektari. Hitaveita. Frábær staðsetning í Vaðneslandi Grímsnesi. 
Myndir á netinu. Verð: 21,9 millj. 
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s: 893 2233.

Sumarhús í Vaðnesi

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

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

Ugluhólar 6
Opið hús sunnudag á milli 15.00 til 15.30

Tjarnarstígur 3
Opið hús sunnudag á milli 16.30 og 17.00

Góð fjögurra herbergja íbúð, auk 21,7fm bílskúrs. Eignin er á 
efstu hæð í 3 hæða fjölbýli sem búið er að klæða að stórum 
hluta. Frábært útsýni af suðursvölum. Stærð 110,7fm.  
V. 26,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Nýstandsett 4 herb. íbúð á jarðhæð, staðsett í rólegu hverfi á 
Seltjarnarnesi og nálægt allri þjónustu. Eignin hefur öll verið 
nýstandsett. Parket og flísar á gólfum. Stærð 85,8fm.  
V. 29,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS


