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Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Við leitum  að háskólamenntuðum einstakingi sem er í hópi bestu forritara og vill 
vera í lykilhlutverki við þróun og arkitektúr hugbúnaðar- og tæknilausna sem eiga 
sér ekki hliðstæðu. Einstakt tækifæri í boði.

Unit 2 Meadowbrook Industrial Estate  |  West Sussex RH10 9SA UK  |  www.aviaservices.com

Air Atlanta Aviaservices Ltd., auglýsir eftir starfsmönnum í fjölbreytt störf

Starfið felst í stjórn og umsýslu á fraktsendingum,
lagerhaldi og tilheyrandi verkefnum svo sem skráningu á 
tollaskjölum.
Við erum að leita eftir starfsmanni með reynslu af 
innflutnings/útflutningsskjölum, svo sem gerð fylgiskjala.  
Kostur er að hafa þekkingu á “Dangerous Goods”.

Starfið felst í viðgerðum og þjónustu á rafmagns- 
og rafeindahlutum. Íhlutir sem eru þjónustaðir
eru til dæmis: Neyðarsendar (ELT), neyðarljós, 
ofnar, NiCad rafgeymar. Við erum að leita eftir 
starfsmanni með menntun og reynslu af rafmagns- 
og rafeindaviðgerðum.

Air Atlanta Aviaservices Ltd., systurfyrirtæki Air Atlanta Icelandic, er breskt fyrirtæki, staðsett við London
Gatwick flugvöll. Fyrirtækið sérhæfir sig í viðgerðum, þjónustu og sölu á flugvélavarahlutum. Hjá
fyrirtækinu starfa um 40 manns af mörgum þjóðernum og þar af 12 íslendingar. www.aviaservices.com

Við erum að leita eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Áhugasamir vinsamlegast sendi inn umsóknir til hr@airatlanta.com fyrir 15. nóvember n.k.

Flutninga- og birgðastjóri (Logistic Manager) Rafeindavirki

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Geislafræðingar óskast til starfa á röntgendeild Landspítala. 
Annars vegar er um að ræða 100% framtíðarstarf 
í vaktavinnu og hins vegar afleysingarstörf til skemmri tíma.
Sjá nánar auglýsingu á vef landspitali.isp og starfatorg.isg .

Geislafræðingar

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Tvær stöður deildarlækna á röntgendeild Landspítala í 
Fossvogi og við Hringbraut eru lausar til umsóknar. Ráðið 
verður í stöðurnar frá 1. janúar 2015  eða samkvæmt
samkomulagi. Boðið er upp á 6 eða 12 mánaða ráðningu. 
Fyrir þá sem hafa hug á sérfræðinámi í myndgreiningu  er 
boðið upp á allt að tveggja ára stöðu sem nýtist til sérnáms.
Önnur staðan er sérstaklega ætluð til undirbúnings 
framhaldsnáms í rannsóknarinngripum, “interventional 
radiology”
Sjá nánar auglýsingu á vef landspitali.isp og starfatorg.isg .

Deildarlæknar á röntgendeild

Ertu að leita að
skemmtilegum vinnustað?

Viðskiptastjóri og markaðsþróun
Við leitum að skemmtilegum einstaklingi með góða 

útgeislun og frábær í mannlegum samskiptum. 

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði og hafa öguð 

vinnubrögð. Menntun á sviði viðskipta og/eða tækni er 

kostur. Viðskiptastjóri sinnir sölu og þjónustu til fyrirtækja 

ásamt ráðgjöf í tengslum við sölu og markaðssetningu. 

Viðskiptastjóri kemur að markaðssetningu Netgíró til 

væntanlegra viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði.

Hæfniskröfur
· Menntun á sviði viðskipta er kostur

· Menntun á sviði markaðsmála er kostur

· Reynsla sem nýtist í starfi

· B2B markaðssetning

· Google greiningar

· Vefstjórnun

Netgíró er ungt tæknifyrirtæki sem hefur það að markmiði að bjóða neytendum á Íslandi einfaldan,
öruggan og þægilegan greiðslulmáta sem hægt er að nota bæði í verslunum og á netinu.

Þjónustufulltrúi
Við leitum að hressum einstaklingi með sértaklega 

góða þjónustulund. Viðkomandi þarf að hafa grunn- 

þekkingu á Excel og Word auk þess að eiga auðvelt með 

að læra á ný kerfi og nýjungar. Mikilvægt er að geta unnið 

undir álagi og aðlagað sig að hröðu og breytilegu 

starfsumhverfi. Menntun á sviði viðskipta/tækni er kostur.

Helstu verkefni
· Aðstoða viðskiptavini og veita upplýsingar

· Samskipti við viðskiptavini

· Símsvörun

· Umsjón með tölvupósti

· Tækniaðstoð við viðskiptavini

· Samskipti við tæknideild

· Þjónustusímtöl

· Gagnavinnsla og skráning

Vöruþróun/forritari
Við leitum að forritara-ofurmenni sem vill vinna í fjörugum 

hópi og hefur brennandi áhuga á að taka þátt í þróun og 

uppbyggingu hjá framsæknu tæknifyrirtæki í örum vexti. 

Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á .NET forritun, búa yfir 

frumkvæði, hugsa í lausnum og vera tilbúin til að hanna 

nýjungar í flóknu en jafnframt áhugaverðu umhverfi. 

Hæfniskröfur
· MSc./BSc. í tölvunarfræði

· Starfsreynsla sem nýtist í starfi 

Helstu verkefni
· Þróun á Netgíró grunnkerfi

· Þróun á nýjum vörum

· Ráðgjöf varðandi lausnir

· Ráðgjöf varðandi innleiðingu hjá söluaðilum 

Umsóknir berist á netfangið atvinna@netgiro.is.
Frekari upplýsingar veitir Helga María Helgadóttir framkvæmdastjóri á netfangið helga@netgiro.is.



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 





 HJÚKRUNARHEIMILI          

Sjúkraliðar 
Skjól leitar eftir sjúkraliðum til starfa. 

Um er að ræða 80 % starfshlutfall blandaðar vaktir.

Hæfniskröfur:
Gilt ískenskt sjúkraliðaleyfi, áhugi á að starfa  
með öldruðum, jákvæðni og góð samskiptahæfni.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
Framkvæmdarstjór hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   

Sími 522 5600

Skjól er reyklaus vinnustaður

Stjórnunarstörf hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Nánari upplýsingar um störfin veitir  Þröstur Óskarsson forstjóri, netfang throstur@hvest.is, sími 450-4500. Umsóknarfrestur er til og 
með 24. nóvember nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu.

 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (HVEST) var 
stofnuð 1. október 2014 með sameiningu 
heilbrigðisstofnana á Vestfjörðum. 

Þjónustusvæði stofnunarinnar er 
Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, 
Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og 
Súðavíkurhreppur.

Fjöldi íbúa á svæðinu er um 6.000, auk þess 
er mikil aukning á komu ferðafólks á öllu 
svæðinu. 

Árlegur reksturskostnaður stofnunarinnar 
er um 1,6 milljarður króna. Um 38 % 
reksturskostnaðar er vegna heilsugæslu, um 
34 % vegna sjúkrasviðs og um 28 % vegna 
hjúkrunarrýma.

Um 130 stöðugildi eru við stofnunina, en 
fjöldi starfsmanna á hverju ári er um 180.

Skipað verður í stöðurnar frá 1. janúar 2015. 
Starfshlutfall er samkvæmt samkomulagi og 
verður ráðið í starfið til 5 ára. 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.hvest.is 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða auglýsir laus til umsóknar störf framkvæmdastjóra lækninga,  
framkvæmdastjóra hjúkrunar og yfirlækni heilsugæslu.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Framkvæmdastjóri lækninga                                   
helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um læknisfræðilega þjónustu við sjúklinga

Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum

Samhæfing  á sviði heilsugæslu og þjónustu við 
læknisfræðilega meðferð

Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar

Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar ásamt 
ábyrgð á starfsmannamálum

Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri 

Efling kennslu og endurmenntunar 

Innleiðing nýjunga

Sinnir klínískri vinnu

Framkvæmdastjóri hjúkrunar                                  
helstu viðvangsefni og ábyrgð

Fagleg forysta um hjúkrun og þjónustu við sjúklinga

Yfirsýn og mótun skipulags fyrir heilsugæslu og 
sjúkrahúsþjónustu á öllum starfstöðvum

Samhæfing  á sviði heilsueflingar,  forvarna og 
hjúkrunarþjónustu

Stefnumótun, markmiðasetning og árangursmælingar

Uppbygging og samnýting mannauðs og liðsheildar ásamt 
ábyrgð á starfsmannamálum

Ábyrgð á áætlanagerð og  rekstri

Efling kennslu og endurmenntunar

Innleiðing nýjunga

Þarf að sinna hluta starfs við klíníska vinnu

á

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og upp- 
byggingu nýrrar Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða

Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
frekari uppbyggingu í heilbrigðisþjónustu

Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar

Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

Mjög góð hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja    
og árangursmiðað viðhorf

Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi lækninga eru      
skilyrði og viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur

Brennandi áhugi á þróun þjónustu og upp- 
byggingu nýrrar Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða

Reynsla af umbótaverkefnum, teymisvinnu og 
breytingastjórnun í heilbrigðisþjónustu

Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar

Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla

Mjög góð hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja     
og árangursmiðað viðhorf

Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði

Yfirlæknir heilsugæslu                                                  

helstu viðvangsefni og ábyrgð

Almennar lækningar, heilsuvernd og vaktþjónusta

Skipuleggur læknisþjónustu í heilsugæslu í samráði við 
framkvæmdastjóra lækninga

Hefur yfirumsjón með vaktafyrirkomulagi lækna við heilsugæslu

Skipuleggur frí og afleysingar heilsugæslulækna í samráði við 
framkvæmdastjóra lækninga

Tekur þátt í kennslu og starfsþjálfun starfsmanna og 
skipuleggur kennslu læknanema, kandidata og námslækna í 
heimilislækningum í samráði við leiðbeinanda

Starfssvæðið er bæði sunnanverðir og norðanverðir Vestfirðir

Menntunar- og hæfniskröfur

Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði og sérfræðileyfi        
í heimilislækningum er æskilegt

Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð        
vinnubrögð

Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og         
reynsla af teymisvinnu

Frumkvæði, áreiðanleiki, drifkraftur, þrautseigja     
og árangursmiðað viðhorf



Aðstoðarvallarstjóri  
Golfklúbbs Akureyrar

Laus er til umsóknar staða aðstoðarvallarstjóra Golf-
klúbbs Akureyrar (GA). Aðstoðarvallarstjóri heyrir undir 
vallarstjóra og gegnir lykilhlutverki ásamt honum í umhirðu 
Jaðars sem og annara svæða er heyra undir GA.

Á Jaðri er 18 holu golfvöllur, en auk þess er uppbygging nýs 
æfingasvæðis og lítils æfingavallar hafin. Einnig hefur GA 
umsjón með fótboltavöllum Þórs og KA og sér um rekstur 
Lundsvallar, sem er 9 holu völlur staðsettur í Fnjóskadal í  
um 30 mínútna akstursfjarlægð frá Akureyri.

Starfssvið:
- Umsjón og viðhald á svæðum sem heyra undir GA
- Þátttaka í áætlanagerð, starfsmannamálum og  
 skipulagningu ásamt vallarstjóra

Menntunar og hæfniskröfur:
- Menntun í golfvallarfræðum er æskileg
- Vinnuvélaréttindi og meirapróf er kostur
- Þekking og reynsla af viðhaldi grænna svæða  
 og/eða jarðvegsvinnu
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
- Færni í mannlegum samskiptum

Golfklúbbur Akureyrar er stærsti golfklúbbur landsins utan 
höfuðborgarsvæðsins með um 700 félaga. Undanfarin ár 
hefur völlurinn farið í gegnum umtalsverðar breytingar og 
er talinn einn af skemmtilegri völlum landsins. Íslandsmótið 
í golfi verður haldið á Jaðri árið 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Steindór Kristinn 
Ragnarsson, vallarstjóri í síma 847 9000,  
steindor@gagolf.is eða Ágúst Jensson, framkvæmdastjóri  
í síma 857 7009, agust@gagolf.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2014.   
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf eigi síðar en 1. mars 
2015 eða eftir nánara samkomulagi. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknum má skila rafrænt á 
netfangið agust@gagolf.is 

 Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
  Lausar stöður
Á heimasíðu Hafnarfjarðar www.hafnarfjordur.is 
má sjá auglýsingu um lausar stöður í leik- og grunnskólum.  
Einnig er bent á heimasíður skólanna til að kynna sér nánar 
stefnur og starfsemina.
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um störfin. 
 
   Fræðslustjórinn í Hafnarfirði101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 

sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku gesta, bókunum, uppgjöri og símavörslu.  
Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um kring (8:00-20:00)  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
  • Reynsla af störfum í gestamóttöku
  • Góð tölvukunnátta / m.a reynsla af Navision
  • Góð töluð og rituð íslenska og enska
  • Snyrtimennska
  • Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
  • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  • Jákvætt lífsviðhorf 
  • Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá merkt  
„Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is 

Nánari upplýsingar veitir Júlía Björgvinsdóttir s. 580 0101

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2014

Starfsmaður í gestamóttöku

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

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.

 

Við óskum e�ir að ráða kra�mikið og metnaðarfullt 
starfsfólk sem hefur brennandi áhuga á upplýsinga-
tækni. Ef þú vilt starfa á líflegum vinnustað við hlið 
fagfólks í fremstu röð, þá æ�irðu að lesa áfram. 

Hefur þú ástríðu fyrir
upplýsingatækni?

Guðrúnartún 10 | 105 Reykjavík | Sími 440 9000 | advania@advania.is | www.advania.is

Verkefnastjóri gæðamála
Helstu verkefni felast í utanumhaldi með 
gæðakerfinu, þá�töku í gæðaráðsfundum, 
skipulagningu og aðkomu að innri og ytri 
ú�ektum auk e�irfylgni með úrbótaverk-
efnum. 

Hugbúnaðarsérfræðingur í 
lausna- og vöruþróun 
Starfið felst í forritun og þróun á sérlausnum 
ásamt verkefnum tengdum innleiðingum og 
uppfærslum hjá viðskiptavinum. 
 
Þjónustufulltrúi
Starfið felst í símsvörun og vöktun pósthólfa, 
skráningu og e�irfylgni beiðna, ásamt upp-
lýsingagjöf og þjónustu til viðskiptavina og 
starfsmanna.

Vaktmaður í tækniþjónustu
Í starfinu felst þjónusta við viðskiptavini,  
úrlausn tæknilegra vandamála og vöktun á 
kerfum Advania.
 

Tekið er á móti umsóknum á advania.is/atvinna og þar má einnig finna nánari upplýsingar
um störfin. Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember. Nánari upplýsingar veitir Nína, 
jonina.gudmundsdo�ir@advania.is og 440 9000.

Advania er alhliða þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni. Vinnustaðurinn er �ölskylduvænn og hefur 
virka jafnré�is- og samgöngustefnu. Boðið er upp á góða líkamsræktaraðstöðu og leikherbergi í höfuð- 
stöðvum fyrirtækisins við Guðrúnartún. Ef þú leitar að spennandi verkefnum, góðu vinnuumhverfi og 
hressum vinnufélögum, þá finnurðu það hjá okkur. Við viljum nefnilega vera besti vinnustaður landsins!

Kerfisstjóri – innri upplýsingatækni
Meðal verkefna er umsjón með tæknibúnaði
í fundarherbergjum fyrirtækisins, umsjón með 
hljóð- og myndbúnaði á fundum og almenn 
þjónusta við starfsmenn varðandi uppsetningar 
og bilanagreiningar.

Hugbúnaðarsérfræðingur – 
þróun ve�erfa
Helstu verkefni felast í nýsmíði og viðhaldi á 
umfangsmiklum ve�erfum ásamt ráðgjöf og 
þjónustu við viðskiptavini. 

Prófari – hlutastarf
Tilvalið starf fyrir nema á þriðja ári í tölvunar-
fræði, hugbúnaðarverkfræði eða sambærilegu 
námi. Starfið felst í prófunum á hugbúnaði
innan framtíðarlausna Advania. 

Sérfræðingur í netkerfum
Starfið felst í rekstri, ráðgjöf, hönnun og 
uppsetningu stærri netkerfa innan og utan 
gagnavera Advania. 



Sunnulækjarskóli
Við Sunnulækjarskóla á Selfossi 
er laus staða kennara á miðstigi   
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst  

og eigi síðar en um áramót. 

Starfið krefst kennsluréttinda, góðra skipulagshæfileika  
og mikillar hæfni í mannlegum samskiptum.  Reynsla af  

teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.  
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta  

kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara,  
ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu 

koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Launanefndar Sveitarfélaga og KÍ. Starfið hentar  

jafnt konum sem körlum. 

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
www.sunnulaekjarskoli.is  

Umsóknarfrestur er til 17. nóvember 2014.
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og  

umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,  
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 

Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

BÍLAMÁLARI OG BIFREIÐASMIÐUR

Óskum eftir að ráða bílamálara og bifreiðasmið.
Upplýsingar í síma eða á staðnum.

RÉTT VERK EHF             VIÐARHÖFÐA 2   S. 568 2828

Þyrluþjónustan HELO býður fjölbreytt 
úrval ævintýralegra ferða bæði fyrir hópa 
og einstaklinga. Við sérhæfum okkur í 

VIP flugi og þjónustu.

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

Fljúgðu með okkur á vit ævintýranna!

Vegna aukinna umsvifa og stækkunar félagsins óskar Þyrluþjónustan HELO
eftir flugmönnum með atvinnuflugmannsréttindi.

Við sækjumst eftir þjónustulunduðum og liprum einstaklingum
í öfluga liðsheild þar sem fagmennska,  starfsgleði og metnaður
eru höfð í fyrirrúmi.

Þyrluflugmenn



Á Uppsali dvalar og hjúkrunarheimilið Fáskrúðsfjarðar, 
vantar 2 hjúkrunarfræðinga í hlutastörf frá 1.janúar 2015. 
 
Starfslýsing: Almenn hjúkrunarstörf og bakvaktir.
 
Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgilt hjúkrunarpróf 
og starfsleyfi. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af 
hjúkrun aldraðra. Ennfremur er meðmæla krafist/aflað frá 
fyrri vinnuveitendum. Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð 
vinnubrögð og hæfni í samskiptum og samvinnu.

Einnig vantar sjúkraliða til starfa frá 1.janúar 2015

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttafélaga  
og launanefnd sveitafélaga.

Hjúkrunarfræðingar 
- Sjúkraliði

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember n.k.
Nánari upplýsingar veitir rekstrarstjóri í síma 895-1270 
eða á netfangi ups@ts.is 

Okkur vantar hressa og skemmtilega sölukonu í verslun 
okkar, sem við getum hóað í eftir þörfum nokkrum sinnum 
í mánuði 4 tíma í senn. 
Ef þú ert á aldrinum 30-55 ára, kannt að selja, hefur 
gaman að mannlegum samskiptum og elskar föt, sendu 
okkur þá endilega línu með helstu upplýsingum merkt 
,,Sala-0811“

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ ÞÉR???

Afgreiðslustarf
Virka óskar eftir starfsmanni í hálfsdagsstarf. 

Við leitum eftir jákvæðum og þjónustuliprum einstak-
lingi með einhverja þekkingu á saumaskap. Bútasaums-

kunnátta er mikill kostur en ekki nauðsyn.

Upplýsingar í síma 825 0022 
eða sendið umsókn á dagbjört@virka.is

Laus staða á

Bókasafni Grindavíkur
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða starfsmann á

Bókasafn Grindavíkur í 100% stöðu. Starfið heyrir undir

forstöðumann bókasafns. Starfið felst m.a. í afgreiðslu,

frágangi safngagna, innheimtu á bóka- og gagnakosti,

umsjón með barnastarfi og safnkennslu nemenda og

ýmislegu fleira. Viðkomandi er jafnframt staðgengill

forstöðumanns.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, svo sem bókasafns- og

upplýsingafræði og/eða kennaramenntun

• Starfsreynsla á bókasafni er kostur

• Sjálfstæði í vinnubrögðum o.fl.

Sjá nánari upplýsingar um starfið á

www.grindavik.is/atvinna

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
Á hjúkrunarheimilinu Sóltúni búa 92 íbúar með fjölþætt heilsufars-
vandamál og færnisskerðingu. Markmið Sóltúns er að veita þeim 
bestu hjúkrun og aðra þjónustu sem völ er á á hverjum tíma og 
vera aðlaðandi starfsvettvangur.

Við höfum lausa 70-80%  stöðu  hjúkrunarfræðings áusa 70-80%  stöðu  hjúkrunarfræðin
morgun-, kvööld- og helgarvaktir frá 01.12.2014

Nánari upplýsingar gefur Anna Guðbjörg Gunnarsdóttiringar gefur Anna Guðbjörg Gunnarsdótt
hjúkrunarstjórri á 1. hæð, sími 590-6117, un.isannagg@soltu

Umsóknum er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns  um er skilað gegnum heimasíðu Sóltúns 

www.soltun.is.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilhelm Gauti Bergsveinsson fagstjóri verkefnastjórnunar, 
vilhelm@rb.is, sími 569 8877.

Hæfniskröfur  

Starfsaðferðir RB eru vottaðar skv. alþjóðastöðlunum ISO/IEC 27001:2013 og PCI DSS 2.0.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Örn Gunnarsson Þjónustustjóri, 
sigurdur.orn.gunnarsson@rb.is, sími 569-8877.

Hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingþór Guðni Júlíusson forstöðumaður Hugbúnaðarþróunar, 
ingthor.gudni.juliusson@rb.is, sími 569-8877.

Umsóknarfrestur er til 16. nóvember. Sótt er um á www.rb.is 

    þó ekki skilyrði

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 ein(n) 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:

VERKEFNASTJÓRI Í VERKEFNASTOFU

SÉRFRÆÐINGUR Í INNRI ÚTTEKTUM

VEFFORRITARI Í HUGBÚNAÐARÞRÓUN

VILT ÞÚ TAKA ÞÁTT Í AÐ MÓTA 
KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI
UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI?

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is



Spennandi atvinna í ört vaxandi fyrirtæki  
Vegna vaxandi umsvifa vantar okkur félagsliða og almenna  
starfsmenn í heimaþjónustu, liðveislu og þrif. Við leitum að 

jákvæðum einstaklingum sem eru góðir í mannlegum samskiptum  
og hafa ánægju af því að sinna fóki. Viðkomandi þarf að hafa bíl  

til afnota.Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf.  
Einnig eru laus störf í afleysingu í desember.  

Sótt er um á heimasíðu Sinnum  

www.sinnum.is
Frekari upplýsingar fást í s. 770 2221

Við le i tum að úr va lsfó lk i  í  Kja l larann, 
spennandi  ve i t ingastað í  Kvos inni .  Vönu 

aðstoðarfó lk i  í  sa l  og  e innig  fag lærðu.
Umsóknir  ásamt fer i l sskrá  óskast

sendar  á  atv inna@kja l lar inn. i s

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. 

Starf aðstoðardeildarstjóra er laust til umsóknar á endurhæfingar-
geðdeild 5 og 7 daga á Landspítala, Kleppi. Starfshlutfall er 
90-100% og veitist starfið frá 1. desember 2014 eða eftir 
samkomulagi.

Deildin er endurhæfingargeðdeild sem hefur rými fyrir 23 
einstaklinga þar af 11 rými á 5 daga þjónustu auk dagadeildar-
þjónustu. Deildin sinnir geðendurhæfingu fyrir einstaklingum 
með alvarlega og langvinna geðsjúkdóma.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Aðstoðardeildarstjóri vinnur í nánu samstarfi við deildarstjóra.
Hann aðstoðar deildarstjóra við að auka gæði klínískrar
þjónustu og sinna mannauðsmálum deildarinnar.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni
» Reynsla af geðhjúkrun er æskileg
» Áhugi á geðhjúkrun og hjúkrunarstjórnun skilyrði

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2014.
» Starfshlutfall er 90-100%.
» Upplýsingar veita Díana Liz Franksdóttir, deildarstjóri, 

dianaliz@landspitali.is, sími 824 5779 og Sigríður Edda
Hafberg, mannauðsráðgjafi, shafberg@landspitali.is,
sími 825 9331.

ENDURHÆFINGARGEÐDEILD 
Aðstoðardeildarstjóri 

Hæfniskröfur:
·  Reynsla af rekstri fyrirtækja, markaðsmálum 

og/eða þjónustustörfum. 
·  Viðkomandi þarf að hafa góða tölvukunnáttu, 

vera drífandi og hafa góða samskiptahæfileika. 
·  Starfið felur í sér mörg spennandi verkefni og 

þarf viðkomandi því að vera óhræddur við 
áskoranir.

Umsóknarfrestur er til 1. desember og munu 
umsóknir vera teknar til greina þegar þær berast.

Umsóknir og ferilskrá skal senda á work@spaks.is 

REKSTRARSTJÓRI
ÓSKAST

S p a k s m a n n s s p j a r i r  ·  B a n k a s t r æ t i  11  ·  S í m i  5 5 1  2 0 9 0

Við viljum ráða duglegan og drífandi aðstoðarveitingastjóra á stað okkar 
við Dalshraun. Um er að ræða 72% kvöld- og helgarvinnu fyrir konu eða karl.

Ef þú ert 24 ára eða eldri og vilt vinna hjá traustu fyrirtæki með skemmti-
legu fólki þá gætum við verið að leita að þér.

umsokn.foodco.is 
atvinna@foodco.is

STÆL!
MEÐ 

STÝRÐU

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

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

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

  Sölumaður vara- og aukahluta

HEKLA óskar eftir að ráða bifvélavirkja. Einnig sölumann vara- og aukahluta. Um er að ræða nýtt starf 
þar sem áhersla er lögð á sölu og þjónustu til þjónustuverkstæða HEKLU og óháðra verkstæða.

Starfssvið
• Sala á varahlutum til verkstæða um allt land
•  Markmiðasetning og eftirfylgni
• Greina varahlutamarkaðinn og leita nýrra 

sölutækifæra
• Kynning á nýjungum til samstarfsaðila
• Þátttaka í  markaðs- og sölumálum vegna 

varahluta
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Reynsla og menntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi söluhæfileikar
• Skipulagshæfni, frumkvæði og metnaður
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta til að geta unnið sjálfstætt

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðjón Ingi  
Guðmundsson, deildarstjóri varahluta, í síma  
590 5000 eða gigu@hekla.is og Arthúr Vilhelm  
Jóhannesson, framkvæmdastjóri þjónustusviðs,  
í síma 590 5000 eða avj@hekla.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember. Umsókn óskast fyllt út á www.hekla.is

Starfssvið
• Viðgerðir og viðhald á bifreiðum í háum 

gæða- og tækniflokki 
• Þátttaka í námskeiðum og símenntun á 

vegum HEKLU
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsvið-

gerða
• Reynsla af viðgerðum á Volkswagen, Audi, 

Skoda og Mitsubishi æskileg
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, metnaður og 

vandvirkni
• Liðlegheit í samskiptum og létt lundarfar
• Stundvísi og almenn reglusemi

Spennandi störf hjá HEKLU

  Bifvélavirkjar

Nánari upplýsingar veita Brynjar Páll Rúnarsson 
verkstæðis formaður í síma 590 5000 eða  
bpr@hekla.is og Arthúr Vilhelm Jóhannesson 
framkvæmdastjóri þjónustusviðs í síma 590 5000  
eða avj@hekla.is.



VEITINGASTJÓRI ÓSKAST UMSÓKN

Við auglýsum eftir veitingastjóra til að sjá um daglegan 
rekstur á veitingastað okkar við Bæjarhraun. Viðkomandi  
mun annast allan almennan rekstur, sjá um pantanir og  
stýra eftirliti með gæðum, þjónustu og hreinlæti.

SÆKTU UM EF ÞÚ…
•  Vilt vinna á öflugum og skemmtilegum vinnustað.
•  Ert 35 ára eða eldri.
•   Hefur metnað til að reka með okkur  

framúrskarandi veitingastað.
•  Vilt vinna frá kl. 9–17 alla mán. til fös.  

Ekki er verra að hafa reynslu af sambærilegum rekstri.

Glæsibæ  •  Bíldshöfða  •  Dalvegi  •  Ártúnsbrekku  •  Bæjarhrauni

Umsóknareyðublöð eru
á umsokn.foodco.is 

Nánari upplýsingar veitir  
Herwig: atvinna@foodco.is

VILTU GERA ÞAÐ GOTT?

Verkefnastjóri – markaðsmál:

Hefur umsjón með markaðsmálum MAk í samstarfi við 
framkvæmdastjóra  og sviðsstjóra leiklistar- tónlistar- og 
viðburðasviðs 
Vinnur náið með starfsfólki í miðasölu 
Heldur utan um hópasölu og greiningu á markhópum
Hefur umsjón með vefmiðlum ásamt leik- og sýninga- 
skrám MAk
Vinnur náið með ferðaþjónustu og hagsmunaaðilum á 
svæðinu
Hefur umsjón með áætlanagerð, stefnumótun og eftir- 
fylgni í markaðsmálum
Situr í samráðsnefnd vegna verkefna MAk 
Tekur þátt í störfum stjórnar MAk eins og þurfa þykir

Hefur umsjón með skipulagsmálum MAk í samstarfi við 
framkvæmdastjóra og sviðsstjóra leiklistar- tónlistar- og 
viðburðasviðs
Annast sýningastjórn á viðburðum sem framleiddir eru af 
MAk
Heldur utan um verkferla allra sviða MAk ásamt því að 
samþætta vinnu  starfsmanna allra sviða
Hefur umsjón með áætlanagerð, stefnumótun og 
eftirfylgni í skipulagsmálum
Situr í samráðsnefnd vegna verkefna MAk 
Tekur þátt í störfum stjórnar MAk eins og þurfa þykir

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Starfsreynsla af markaðs- og kynningarmálum
Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
Þekking og reynsla af helstu forritum sem tengjast vef og 
netmálum 
Vegna náins samstarfs við önnur svið MAk er reynsla af 
framleiðslu listviðburða og verkefnastjórnun kostur
 

Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
Starfsreynsla af skipulags- og sýningastjórnun 
Framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileikar 
Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi hugsun
Góð tölvukunnátta
Vegna náins samstarfs við öll svið MAk er reynsla af 
framleiðslu listviðburða  og verkefnastjórnun skilyrði   
 

Menntunar- og hæfniskröfur:Verkefnastjóri – skipulags- og sýningastjórn:

 
Verkefnastjórar

Menningarfélag Akureyrar

Menningarfélag Akureyrar (MAk) auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður verkefnastjóra, annars vegar vegna markaðsmála 
og hins vegar vegna skipulags- og sýningastjórnar.  Menningarfélag Akureyrar mun frá og með 1. janúar 2015 sjá um rekstur 
Leikfélags Akureyrar (LA), Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands (SN) og Menningarhússins Hofs (MH).

Umsóknarfrestur 
er til og með 

21. nóvember 2014

Gert er ráð fyrir að 
verkefnastjórar hefji störf 
eigi síðar en

1. janúar 2015

Verkefnastjórar þurfa 
 að geta unnið utan 
hefðbundins vinnutíma

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

Umsóknir berist til 
framkvæmdastjóra MAk, 
Gunnars I. Gunnsteinssonar 

gunnar@menningarfelag.is 

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar í tölvupósti eða síma 

824 2526

Nánar um starfsemina á: 

www.leikfelag.is
www.sinfonianord.is 
www.menningarhus.is



| ATVINNA | 

Starf rektors felur meðal annars í sér:
   •  Rektor er formaður háskólaráðs sem fer með æðsta  
      ákvörðunarvald innan háskólans.
  •  Rektor fer með framkvæmd á stefnu háskólans og mótar lifandi    
      kennslu- og rannsóknarstarf undir merkjum hans.
  •  Rektor er yfirmaður stjórnsýslu skólans sem og talsmaður   
      hans. 
  •  Rektor ber ábyrgð á rekstri og starfsemi háskólans, þ.m.t   
      ráðningar- og fjármálum allra eininga skólans.
  •  Rektor ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og að þær  
      séu samþykktar af háskólaráði.
  •  Rektor ber ábyrgð á öflugri liðsheild skólans, faglegu samstarfi   
      og samskiptum innan skólans og út á við.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  •  Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfni.
  •  Reynsla á sviði fjármála og rekstrar og stjórnunar. 
  •  Reynsla af stefnumótunarvinnu og hæfileiki til að móta og   
      miðla framtíðarsýn.
  •  Doktorspróf eða sambærileg menntun.

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k. 
Umsóknir berist Mennta- og menningarmálaráðuneytinu merktar: 
Umsókn um stöðu rektors við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ekki 
er notað staðlað umsóknaeyðublað. Umsóknir og fylgigögn skal 
einnig senda á rafrænuformi eftir því sem unnt er á  
netfangið postur@mrn.is.

     
Umsókn skal fylgja:
  •  Greinargerð um náms- og starfsferil.
  •  Staðfest eintök af öllum viðeigandi prófskírteinum.  
  •  Tilnefna skal þrjá meðmælendur, æskilegt er að einn þeirra sé  
      næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.
 
Gert er ráð fyrir að mennta- og menningarmálaráðherra skipi í 
embætti rektors til fimm ára frá og með 1. janúar 2015 samkvæmt 
tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð tilnefnir þrjá menn í valnefnd 
til að meta hæfni umsækjenda skv. 1. mgr. 18. gr. laga um háskóla, 
nr. 63/2006.

Landbúnaðarháskóli Íslands hefur vítt starfssvið, framundan eru mörg spennandi verkefni og stefnumótunarvinna þar sem 
margvísleg reynsla og menntun kemur að notum. Hæfni umsækjenda um embætti rektors skal metin í ljósi heildarmats, m.a. 
með tilliti til rekstrar- og stjórnunarreynslu, vísindastarfa, ferils sem háskólakennari eða í öðrum störfum og með tilliti til þess 
hversu menntun og reynsla viðkomandi muni nýtast í starfi rektors. 
 
Um laun rektors fer eftir ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari breytingum.  
 
Nánari upplýsingar veitir Björn Þorsteinsson rektor.

Embætti rektors við Landbúnaðarháskóla Íslands  
er laust  til umsóknar.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun 
á sviði náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Rannsóknir 
eru drifkraftur starfsins. Nemendur fá vandaða og gagnlega menntun, sem byggir 
á gagnrýnni hugsun, sjálfstæðum vinnubrögðum og færni. Skólinn býður fram 
kjöraðstæður til náms og starfa. Vísindamenn skólans vinna náið með öðrum 
háskólum og rannsóknastofnunum að kennslu og rannsóknum. Þjóðfélagið leitar 
til skólans í ríkum mæli við lausn á aðkallandi viðfangsefnum á fagsviðum hans. 
Höfuðstöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði.

TRÉSMIÐIR
J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir að ráða góða 
trésmiði til starfa innanlands, bæði launþega og verktaka.  
Mikil vinna framundan. 

Nánari upplýsingar gefur Jens Sandholt, sími 896 6621 
og netfang jens@skjanni.com

Verkefnastjóri
Kaupum til góðs vill ráða verkefnastjóra sem stýrir daglegum  
rekstri og uppbyggingu fyrirtækisins. Leitað er að starfsmanni  
sem hefur brennandi áhuga á verslunarrekstri, sölumennsku, 

netsölu og símasölur. Viðkomandi þarf að hafa  
verslunarreynslu og viðeigandi menntun, háskólamenntun 

 er æskileg. Hann/hún þarf að vera tilbúinn til að leggja hart  
að sér við uppbyggingu á starfsemi Kaupum til góðs.

Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst.  
Áhugasamir eru beðnir um að senda upplýsingar á 
netfangið arni@midlun.is fyrir 15. nóvember 2014.

 

 

Kaupum til góðs ehf – Nóatún 17 – 105 Reykjavík

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

VIÐ LEITUM AÐ GÓÐU FÓLKI
FJÖLBREYTT STÖRF Á GRUNDARTANGA

Við leitum að duglegu og metnaðarfullu fólki í 
margvísleg störf í álveri Norðuráls á Grundartanga. 
Í boði eru framleiðslustörf af ýmsu tagi.

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

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa um 600 manns með  
fjöl breytta menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 300 þúsund tonn af hágæða áli. 

Sótt er um á www.nordural.is og er umsóknar-
frestur til og með 17. nóvember nk. Upplýsingar 
veitir Helga Björg Hafþórsdóttir í síma 430 1000. 

Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

• 18 ára lágmarksaldur
• Mikil öryggisvitund og árvekni
• Heiðarleiki og stundvísi

• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Bílpróf er skilyrði og lyftararéttindi æskileg

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
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| ATVINNA | 

Are you a talented Software Engineer?

All applications and CVs shall be sent to jobs@tern.is.

Tern Systems is a 
subsidiary of Isavia and 
provides systems to 
customers in Europe, 
North Africa, East Asia and 
Southeast Asia.
See more at www.tern.is.

Software Engineer with passion for 
automated tests
Designing and implementation of test automation 

framework. Designing, implementing and enhancing test 

tools used for white box testing, code coverage analysis, 

data generation and data flow testing.

Mininum qualifications include:

• BSc or higher education in Computer Science or 

related technical field,

• excellent problem solving skills,

• relevant work experience including development and/

or test automation experience,

• ability to work in a collaborative, team oriented 

environment.

Preferred qualifications include:

• experience with Linux,

• software development skills, test automation 

framework development,

• excellent coding skills in C,C++, Java or Python,

• scripting skills in Python, Perl, Shell or another 

common language.

Software Engineer with passion for 
delivering quality code
Software Engineer is responsible for designing, 

implementing and deploying new software functions as 

well as improvements to current systems.

Mininum qualifications include:

• BSc or higher education in Computer Science or 

related technical field,

• strong object oriented programming skills, ideally 

with C++,

• +5 years work experience in software development,

• ability to work in a collaborative, team oriented 

environment.

Preferred qualifications include:

• excellent problem solving skills,

• design and analysis experience,

• software unit testing experience,

• experience with Linux.

We have a lot to offer in Tern Systems! 

We are a successful and growing company providing mission critical Air Traffic 
Management solutions worldwide, currently looking for additional highly motivated and 
skilled individuals to take part in new exciting international projects.

For more information Mario Suman, 

tel: 525 0500, mario@tern.is

For more information Tómas Davíð Þorsteinsson, 

tel. 525 0500, tomas@tern.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í áhættustýringu Íbúðalánasjóður Reykjavík 201411/850
Verkefnastjóri áhættustýringar Íbúðalánasjóður Reykjavík 201411/849
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurlandi Selfoss 201411/848
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201411/847
Deildarlæknir Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201411/846
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201411/845
Félagsráðgjafi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201411/844
Sjúkraliðar Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201411/843
Iðjuþjálfi Landspítali, Grensásdeild Reykjavík 201411/842
Félagsráðgjafi Landspítali, fíknigeðdeild Reykjavík 201411/841
Geislafræðingar Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201411/840
Náms- og starfsráðgjafi Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201411/839
Rektor Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201411/838
Starfsmaður ÁTVR Kópasker 201411/837
Yfirlæknir heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Vestfirðir 201411/836
Framkvæmdastjóri lækninga Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Vestfirðir 201411/835
Framkvæmdastjóri hjúkrunar Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Vestfirðir 201411/834
Aðstoðarskógarvörður Skógrækt ríkisins Norðurland 201411/833
Læknir Tryggingastofnun, réttindasvið Reykjavík 201411/832
Sérfræðingur Samgöngustofa Ísafjörður 201411/831
Matráður Samgöngustofa Reykjavík 201411/830
Sjúkraliði/sérhæfður aðstoðarm. Landspítali, röntgendeild Reykjavík 201410/829
Sérfræðingur í skurðlækningum Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201410/828
Sérfræðingur Póst- og fjarskiptastofnun Reykjavík 201410/827
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Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 Laus starf 
Grunnskóli Seltjarnarness 

Íþróttakennari óskast vegna forfalla 
(hlutastarf). 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri í síma 5959200, 
einnig má senda fyrirspurnir á gustur@grunnskoli.is. 
Umsækjendur eru beðnir  að senda umsóknir rafrænt 
á netfangið  gustur@grunnskoli.is 
eða grunnskoli@grunnskoli.is 
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um 
auglýst störf. Umsækjendur eru beðnir um að benda 
á meðmælendur. 
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og  
Valhúsaskóla fyrir nemendur í  7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli  
eru um 120 nemendur. www.grunnskoli.is 

Landbúnaðarháskóli Íslands auglýsir starf náms- og 
starfsráðgjafa laust til umsóknar
Um er að ræða 100% stöðu á kennslusviði skólans. Laun eru samkvæmt samningum ríki¬sins við viðkomandi stéttarfélag. 
Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2014 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2015. 
Við hvetjum bæði karla og konur til að sækja um. Vinsamlega sendið umsóknir merktar Umsókn um stöðu náms- og 
starfsráðgjafa, ásamt ferilsskrá til Landbúnaðarháskóla Íslands, 311 Borgarnes eða á netfangið starf@lbhi.is.  
Nánari upplýsingar veitir Álfheiður Marinósdóttir kennslustjóri, í síma 433 5000. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Ábyrgðarsvið
• Ráðgjöf um val á námi, bætt vinnubrögð og námstækni.
• Stuðningur við nemendur og einstaklingsráðgjöf.
• Upplýsingagjöf til nemenda um almenn réttindamál  
 þeirra og skyldur.
• Vinna að alþjóðamálum fyrir starfsfólk og nemendur.
• Móttaka tilvonandi nemenda og svörun fyrirspurna  
 um nám.

Hæfnikröfur
• Menntun í náms- og starfsráðgjöf.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Góð færni í íslensku og ensku.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni.

Landbúnaðarháskóli Íslands er leiðandi afl í rannsóknum, kennslu og nýsköpun 
á sviði náttúruvísinda, auðlinda- og umhverfisfræða og landnýtingar. Höfuð-
stöðvar skólans eru á Hvanneyri í Borgarfirði í fjölskylduvænu umhverfi með öll 
skólastig innan seilingar.

Stuðningsfulltrúiúi 

Hæfniskröfur:

Umsóknafrestur er til og með 23. nóvember 2014.

Sérfræðingur
í gæðamálum háskóla
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Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýs ir lausa 
til umsóknar stöðu 2. klarí nettuleikara 
sem er jafnframt upp  færslu  maður með  
skyldur á Es-klarínettu frá og með starfs-
árinu 2015-16.

Hæfnispróf fer fram 27. janúar 2015  
í Hörpu.

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember  
2014. Umsóknir, ásamt ferilskrá og 
fylgiskjölum, skulu berast til Unu 
Eyþórs dóttur, mannauðsstjóra  
(una@sinfonia.is).  

Einleiksverk:
1. Mozart, klarínettkonsert í A-dúr,  
 K. 622, 1. og 2. þáttur 

2. Debussy, Premiere Rhapsodie

Hljómsveitarpartar verða aðgengilegir 
þátttakendum að minnsta kosti tveimur 
vikum fyrir hæfnispróf.

Nánari upplýsingar er að finna á vef-
svæði Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
www.sinfonia.is og hjá mannauðsstjóra 
(una@sinfonia.is) í síma 898 5017.

og uppfærslumanns, með 
skyldur á Es-klarínettu.

www.sinfonia.is  »  545 2500



SPARISJÓÐSSTJÓRI
Starf sparisjóðsstjóra Sparisjóðs 

Vestmannaeyja er laust til umsóknar

Sparisjóður Vestmannaeyja er alhliða fjármálafyrirtæki 
sem hefur starfað í yfir 70 ár. Sparisjóðurinn er með 
starfsstöðvar á fimm stöðum á landinu í Vestmannaeyjum, 
á Selfossi, Höfn, Djúpavogi og Breiðdalsvík og eru 
starfsmenn sjóðsins nú 29. Starfsstöð sparisjóðsstjóra 
er í Vestmannaeyjum.

Nánari upplýsingar um Sparisjóðinn má finna 
á heimasíðu hans, www.spar.is/speyjar

Helstu verkefni
   •  Gætir almennra hagsmuna Sparisjóðsins
   •  Stjórnar daglegum störfum, ber ábyrgð á starfs
       mannamálum og þeirri starfssemi sem undir sjóðinn 
       heyrir skv. skipuriti
   •  Annast fjármál og fjárhagsáætlunargerð
   •  Stýrir rekstri verkefna
Menntunar- og hæfniskröfur
   •  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
   •  Stjórnunarreynsla 
   •  Frumkvæði í starfi 
   •  Hæfni í mannlegum samskiptum
   •  Þekking og reynsla af störfum í fjármálafyrirtæki 
   •  Innsýn og þekking á málefnum sparisjóða er kostur
   •  Leiðir sókn Sparisjóðsins til eflingar og aukinna 
       viðskipta á sínu markaðssvæði
   •  Uppfylli að öðru leyti hæfisskilyrði 52. gr. laga 
       nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitarfiðfiðfiðfiðfið vv vv ve titititit r rrr r
Þorbjörg I. Jónsdóttir formaður stjórnar Sparisjóðsins, tjórnararar SS SSSpapapaaparisjmmmamamaðuðuðuðuðuurrrr stststtt
í síma 5115 101, og tölvupóóstitititit  rbjorg@lagathing.is.rbjbjbjbjbjorororororgg@gg@g laggagagag ththththththorororoor
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2014.   nónn veeembmbmbmbm eere  2000100mememememeððð ð ð 1717171717.
Umsóknir óskast sendar til Sparisjóðs Vestmannaeyja, sjjjjjóðóðóðóðóðsssss VVeVeestststsstmamamam nnnnnilll SSSSpapapapapariririsssss
merktar stjórnarformanni, Bárustíg 15 í Vestmannaeyjum íg 1111555 5 5 íí í VeVeVeV ststststs mamammaBááBááBárururururussst
og þeim  þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá a ítíttítítaraarararleleleleleg gggg stststststarararara fsfsffsfsfeffff r
og kynningarbréf.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Viltu vera með
í liðinu okkar?  

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því með lánveitingum 
og skipulagihúsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi 
og jafnrétti í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast 
og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Íbúðalánasjóður er útgefandi skuldabréfa í kauphöll og er með 

aðili hjá Fjármálaeftirlitinu. Lánasafn sjóðsins til einstaklinga 
og lögaðila er 769 milljarðar og fjöldi viðskiptavina eru um 52.000. 

Umsóknir gilda í 6 mánuði ef ráðið verður í önnur störf á þeim 
tíma.        

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði 
      viðskiptafræði, stærðfræði eða verkfræði

•    Framhaldsmenntun er æskileg

•    Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
      og við áhættustýringu

•    Stjórnunarreynsla, samskiptahæfileikar
      og færni til að starfa í hópi

•    Reynsla af greiningarvinnu og mjög 
      góð greiningarhæfni

•    Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Mjög góð excel kunnátta og þekking á nýtingu
      vöruhúss gagna er kostur

Starfssvið
•    Verkefnastjórn áhættustýringar sjóðsins

•    Skýrsluskil til stjórnenda og eftirlitsaðila,
      þ.á.m. ICAAP og álagspróf

•    Fjárhagsáætlanir og fjármögnun sjóðsins

•    Þátttaka í innleiðingu áhættuvitundar

Verkefnastjóri áhættustýringar
Starfið felur í sér umsjón með starfsemi áhættustýringar og tryggja að sjóðurinn sé á öllum 
tímum að uppfylla kröfur um skýrsluskil til eftirlitsaðila, stjórnenda og lánshæfimatsfyrirtækja.

Menntunar-  og hæfniskröfur
•    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

•    Reynsla af störfum á fjármálamarkaði 

•    Reynsla af vinnu við áhættustýringu

•    Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð 
      greiningarhæfni

•    Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

•    Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

•    Mjög góð excel kunnátta

Starfssvið
•    Verkefni á sviði fjár- og áhættustýringar 
      sjóðsins

•    Áætlana- og skýrslugerð

•    Áhættu og arðsemismælingar

Sérfræðingur í áhættustýringu
Starfið er fjölbreytt og felur í sér umtalsverða greiningarvinnu og skýrslugerð.

Umsóknir óskast útfylltar á  www.hagvangur.is
Upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember n.k.

Um er að ræða 100% störf.  Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi 
stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Íbúðalánasjóður auglýsir eftir verkefnastjóra og sérfræðingi til starfa 
í áhættustýringu á fjármálasviði. Verkefni fjármálasviðs eru fjármögnun, 
fjár- og áhættustýring og fjárhagslegt utanumhald sjóðsins.

Beringer Finance leitar að 
öflugum starfsmanni  til að sinna 
bókhaldi, móttöku og almennum 

skrifstofustörfum á skrifstofu félagsins 
í Reykjavík.  

Um er að ræða 60-80% starf.

Hæfniskröfur
    Góð bókhaldskunnátta er skilyrði
    Þekking á DK bókhaldskerfinu er kostur
    Skipulagshæfileikar
    Gott vald á íslensku og ensku, bæði í töluðu og     

rituðu máli
    Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

Beringer Finance er alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki 
með skrifstofur í Reykjavík og Stokkhólmi. 
Skrifstofan í Reykjavík er  staðsett á 18. hæð á 
Höfðatorgi.

Umsóknir skulu sendar á 
jobs@beringerfinance.com 

fyrir 17. nóvember.

Birger Jarlsgatan 4 | 114 34 Stockholm

Höfðatorg, 18th floor | 105 Reykjavik



Útboð
TRÉSMÍÐI 

GIFSVEGGIR OG LOFT
 Icelandair Hótel Reykjavík Marina  – Stækkun 

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir tilboðum  
í innveggi og loft, í verkið Icelandair Hótel Reykjavík Marina 
- Stækkun.  Verkið skal vinnast á tímabilinu nóvember 2014 – 
apríl 2015. 
 
Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá og með mánu- 
deginum 10. nóvember.  Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, 
sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.com 
 
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 18. nóvember, kl. 11:00  
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf.  
Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Útboð nr. 20154

Þeistareykjavirkjun
Rennilokar

 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í renniloka í stærðum 
DN50 til DN1000  samkvæmt útboðsgögnum nr. 20154 
„Gate Valves“ fyrir jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum í 
Þingeyjarsveit.

Verkið felst í framleiðslu og afhendingu á rennilokum fyrir 
Þeistareykjavirkjun.

Renniloka skal afhenda  fyrir 30. júlí 2015.

Útboðsgögn eru á ensku.

Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 
fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 16. desember 2014 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð um út- 
hlutun byggðakvóta til fiskiskipa nr. 652, 4. júlí 

2014 
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr.985/2014 í 
Stjórnartíðindum. 
 
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til  
fiskiskipa fyrir: 
 
Árborg (Stokkseyri og Eyrarbakki)
Garð
Stykkishólm
Bolungarvík
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Blönduósbæ
Sveitarfélagið Skagafjörð (Sauðárkrókur og Hofsós)
Norðurþing (Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn)
Fjarðabyggð (Mjóifjörður og Stöðvarfjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunar- 
innar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig 
aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2014.

 
Fiskistofa, 7. nóvember 2014.

Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík  
Sími 530 1400    
www.rikiskaup.is

Til Sölu      

 
Tilboð óskast í eftirtaldar bifreiðar og tæki sem verða til sýnis  þriðjudaginn  
11. nóvember 2014, kl. 13 - 16  í porti bak við Ríkiskaup, Borgartúni 7 og víðar. 

   
Tegund  Drif  Akstur Árg

Mitsubishi Lancer 4x2 Bensín 201.500 2000
Fangelsismálastofnun  
 Subaru Forester 4x4 Bensín 154.000 2006
Vegagerðin
Hyundai Santa Fe 4x4 Bensín 408.625 2005
Ríkislögreglustjórinn 
Subaru Legacy 4x4 Bensín 348.340 2004
Ríkislögreglustjórinn 
Skoda Oktavia 4x2 Bensín 167.000 2006
Ríkislögreglustjórinn 
  Subaru Impresa 4x4 Bensín   93.400 2007
Heilbrigðisst. Blönduós
Hyundai Santa Fe 4x4 Bensín 316.000 2004
Vinnueftirlit ríkisins 
Mitsubishi L200 4x4 Dísel   81.543 2001
Isavia ohf 
Dodge Ram 2500 4x4 Bensín 122.700 1996
Isavia ohf 
VW Transporter 4x2 Dísel 193.000 2003
Meðf.stöð ríkisins f.ungl.
Mitsubishi L200 4x4 Dísel 252.270 2006
Nissan Terrano 4x4 Dísel 279.000 2004
Isuzu D-Max  4x4 Dísel 185.000 2009
Vegagerðin
Isuzu D-Max  4x4 Dísel 198.000 2007
Vegagerðin
Nissan Terrano 4x4 Dísel 175.000 2003
Vegagerðin
Toyota Land Cruiser 4x4 Dísel 60.000 2011
Isavia ohf 
Mazda B2500  4x4 Dísel 160.000 2004
Vegagerðin
Isuzu D-Max  4x4 Dísel 157.747 2007
Veiðmálastofnun
Toyota D-Cab  4x4 Dísel 225.000 2007
Isavia ohf 
Til sýnis í porti Vegagerðarinnar, Borgartúni 5 - 7    
Hyundai Terracan 4x4 Dísel 170.000 2005
Ford Transit DC 350M 4x2 Dísel 203.000 2007
Hyundai Tucson 4x4 Dísel 170.000 2006
Isuzu D-Max  4x4 Dísel 173.000 2007
Isuzu D-Max  4x4 Dísel 189.000 2008
Vegagerðin      
Til sýnis hjá Vegagerðinni Helluhrauni 4, Hafnarfirði    
Schmidt S   Snjótönn Án vökvakistu 1990
Vegagerðin 
Til sýnis hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1, Akureyri   
Epoke SH 3500 Dreifari Á vörubíl  1997
Epoke TMK-10 Dreifari Á vörubíl  2003
Fresia TA  Fjölplógur Á vörubíl  1993 
Vegagerðin
Til sýnis hjá Vegagerðinni Búðareyri 11 - 13, Reyðarfirði   
Överaasen DX 290 Snjótönn Á vörubíl  1994
Epoke TMK-10 Dreifari Á vörubíl  1997
Vegagerðin
Til sýnis að Skógarhlíð 14, Þjónustumiðstöð ríkislögreglustjóra, efsta planið,  

austan við slökkvistöðina   
Ford Transit  4x2 Dísel 146.510  2007
Ríkislögreglustjórinn      
Til sýnis hjá SG verkstæði á Borðeyri við Hrútafjörð    
Ford Ranger (valt) 4x4 Dísel 103.500  2006  
Minjastofnun Íslands
Til sýnis hjá Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar á Patreksfirði   
Subaru E-12  4x4 Bensín 98992 1998
Heilbrigðisst. Patreskfj.  
 

ATH. að komin er ný gerð af tilboðsblöðum sem má  
nálgast á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  

Útboð
MÚRVERK OG FLÍSALÖGN

 Icelandair Hótel Reykjavík Marina  – Stækkun 

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. óska eftir tilboðum í 
múrverk og flísalögn, í verkið Icelandair Hótel Reykjavík  
Marina - Stækkun.  Verkið skal vinnast á tímabilinu nóv- 
ember 2014 – mars 2015.
 
Útboðsgögn eru tilbúin til afhendingar frá  
og með mánudeginum 10. nóvember.  
Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, sími 692 9867  
og netfang saevar@skjanni.com  
 
Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 18. nóvember, kl. 13:00  
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf.  
Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Útboð

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Gömlu höfninni í Reykjavík

og Akraneshöfn

REYKJAVIK OLD HARBOUR 
VESTURBUGT

Floating Pontoon Marina System

AKRANES HARBOUR
Floating Pontoon Marina System

skrifstofu Mannvits

kopavogur.is

AFREKSSJÓÐUR 
ÍÞRÓTTARÁÐS KÓPAVOGS

Auglýst er eftir umsóknum um styrki 
Markmið sjóðsins eftirfarandi:
  a)  Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópavogi fjár-
        hagslegan styrk vegna  æfinga og/eða keppni, og þannig     
        búa þeim sem besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína. 
  b)  Að veita afreksíþróttafólki í hópíþróttum í íþróttafélögum 
        í  Kópavogi sem náð hefur afburðaárangri fjárhagslegan  
        styrk og gera þeim kleift að búa sig enn betur undir áfram-  
        haldandi keppni.
  c)  Að veita afreksíþróttafólki  styrk sem á lögheimili í Kópavogi 
        og stundar íþrótt sem ekki er iðkuð með íþróttafélagi í  
        Kópavogi.
  d)  Að veita árlega styrki og viðurkenningar fyrir unnin afrek í 
        íþróttum jafnt kvenna sem karla.
 
Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum  
eyðublöðum fyrir 24. nóvember 2014. Umsóknareyðublöð 
ásamt reglugerð fyrir sjóðinn fást í afgreiðslu á bæjarskrif-
stofum Kópavogs Fannborg 2, 1. hæð. Einnig er hægt að 
nálgast eyðublöðin ásamt reglugerð á vef bæjarins. 
 
Nánari upplýsingar veitir íþróttafulltrúi í síma: 570-1500
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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

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

SUÐURMÝRI 2, SELTJARNARNESI
OPIÐ HÚS Í DAG, LAUGARDAGINN 08. NÓV. 
MILLI 13:00 OG 13:30
EINBÝLI Á TVEIMUR HÆÐUM MEÐ MÖGU-
LEIKA Á AUKAÍBÚÐ
ATH. Með mjög litlum tilkostnaði er hægt að 
reisa vegg á neðri hæðinni og breyta eigninni i
tvær íbúðir. Allt til staðar. Stærð  196.2 fm
Verð 59 millj.

VOGATUNGA 39, KÓPAVOGI
Gott parhús fyrir 60 ára og eldri.
Vel skipulagt 117,7 fm. parhús þar af 25,2 fm. Bíl-
skúr. Húsið er á einni hæð.   Mikil lofthæð í stofu
og gangi. Húsið skiptist í forstofu, eldhús, stofu/
borðstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi,
geymslu og bílskúr. 
Verð: 41,9 millj.

ELDSHÖFÐI
BYGGINGALÓÐ Á GÓÐUM 

STAÐ Á HÖFÐANUM

Vel staðsett lóð á Höfðanum sem er 2.238 fm. og 
leyfilegt byggingarmagn á lóðinni eru 1.566 fm.
Glæsilegt útsýni yfir Flóann. Í dag er á lóðinni
233,2 fm. 2ja hæða timburhús með steyptum
kjallara. Gæti hentað fyrir margvíslegan rekstur.
Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
Trausta fasteignasölu Vegmúla 4.

OPIÐ HÚS

Höfum fengið til sölumeðferðar fasteignafélag sem á fimm íbúðir.  Þær eru allar í útleigu. Íbúðir-
nar eru staðsettar í Stangarholti, Háteigsvegi, Grettisgötu og Bogahlíð. Frekari upplýsingar veitir
Rúnar Þór Árnason sölufulltrúi hjá Trausta Fasteignasölu.
Kristján Baldursson hdl. og löggiltur fasteignasali.

FASTEIGNAFÉLAG TIL SÖLU

Nánari upplýsingar á eignamiðlun.is og hjá sölumönnum

Hrólfsskálamelur - Nýjar útsýnisíbúðir

• 3ja metra lofthæð, og háar innihurðir

• Stæði í lokuðum bílakjallara

• Aðeins 2 íbúðir á hæð og 6 íbúðir um hverja lyftu

• Flestar íbúðir með fallegu sjávar-, fjalla- og borgarsýn

• 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Í göngufæri frá, sundlaug, verslunum og heilsugæslu 

• Fullbúin sýningaríbúð

• Verð frá 44 m. 

Seldar íbúðir

OPIÐ HÚS

Eignin verður sýnd sunnudaginn 9. nóvember 
milli kl 14 og 15 og mánudag 10. nóvember 
milli kl 17 og 18

10-18 Frábært útsýni

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL SÖLU
Stangarhylur 3 & 3A, 110 Reykjavík
Skrifstofu- og lagerhúsnæði
Stærð 1430 m².
Verð: 210.000.000,-
Afhending samkomulag

Til sölu samtals 1.430 m² atvinnuhúsnæði við Stangarhyl í Reykjavík. Annars vegar er um að ræða 288 m² 
skrifstofu- og geymsluhúsnæði á tveimur hæðum við Stangarhyl 3. Hins vegar 1.142,8 m² skrifstofu- og 
geymsluhúsnæði á þremur hæðum við Stangarhyl 3A. Húsin eru sambyggð. 
Hafið samband til að fá nánari upplýsingar um eignina. Ólafur 824-6703.

Gnoðarvogur 24
104 Reykjavík
Falleg íbúð með útsýni

Stærð: 61,6 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1959

Fasteignamat: 15.850.000

Verð: 22.900.000
Falleg 2ja herbergja íbúð á efstu hæð á frábærum stað í 104.
Stofan snýr í vesturátt út í garðinn. Stofan er stór og björt með útgangi út á svalir. Herbergið er rúmgott
með niðurteknu lofti yfir rúminu og fallegri lýsingu. Baðherbergið var nýlega endurnýjað og settur hiti í
gólfið. Stór sturta og nýjar flísar. Eldhúsið er stórt og með góðu skápaplássi. Tengi er fyrir bæði
uppþvottavél og þvottavél í eldhúsinu. Rafmagn hefur verið með öllu endurnýjað, raflagnir og tafla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

BRYNJAR
Sölufulltrúi

arg@remax.is

bi@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Á MÁNUDAGINN KL. 18-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

666 8 999

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

www.hagvangur.is
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Í einkasölu sérlega gott stórt 15 hesta hesthús til sölu á 
besta stað í Hafnarfirði. Rúmgóðar ein hesta stíur fyrir 15 
hross. Rúmgóð hlaða og kaffiaðstaða ofl. Hitaveita. Var tvö 
hús áður. Verð 15,8 millj.

Í einkasölu  glæsilegt nýlegt 8 hesta hesthús. 3 x 2ja 
hestastíur og  2x ein hestastíur. Vandaðar innréttingar, 
kaffistofa, búningsaðstaða, hlaða ofl. Hitaveita. Sérgerði. 
Eign í sérflokki. Verð 15.9 millj.

Til sölu 75 % eignahluti í þessu glæsilega 14 hesta hesthúsi 
162 fm. auk hlutdeildar í stórri reiðhöll. Sjón er sögu ríkari. 
Hitaveita. Eign í algjörum sérflokki. Verð 29.8 millj.

Í einkasölu sérlega góð eign þ.e. rúmgott 12 hesta hesthús 
120 fm. að grunnfleti sem skiptist þannig. Rúmgott hesthús 
hátt til lofts. Rúmgóð hlaða og hnakkageymsla, kaffistofa, 
snyrting og búningsaðstaða ofl. Sérgerði. Mikið endurnýjuð 
eign á sl. árum. Hitaveita. Verð 21.9 millj.

Hlíðarþúfa - Hafnarfjörður – Hesthús

Sörlaskeið - Hafnarfjörður - Lúxus hesthús

Kaplakeið - Hf - Lúxus hesthús með reiðhöll

Faxaból C- Tröð - Reykjavík – Hesthús

HESTHÚS TIL SÖLU

Nánari upplýsingar veitir  
Helgi Jón sölustjóri s: 892 2233

Berglind  
Hólm 
Löggiltur 
fasteignasali

Fasteignasalan Torg – Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ  
Sími: 520 9595 – Fax: 520 9599 – www.fasttorg.is 

Reyðarkvísl 12  – 110 Rvk
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9. NÓV. KL 16.00 – 16.30

Frábært fjölskylduhús með mikla tekjumöguleika. Gott endaraðhús á 
þremur hæðum með auka íbúð í kjallara. Frábært útsýni er til vesturs 
yfir Reykjavík. Í aðalhluta eignarinnar eru 3-4 góð svefnherbergi en 
í aukaíbúðinni eru 1 svefnherbergi. Bílskúrinn er sérstæður og undir 
honum er geymsla með sérinngangi. Uppl. Berglind  gsm 694-4000

Verð 66,4 m
Herbergi: 9 - Stærð: 367,5 fm

OPIÐ HÚS

460 6060 Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Við sýnum allar eignir sjálf 
ERUM Á FACEBOOK

Um er að ræða sveitahótel á fallegum útsýnisstað gegnt Akureyri.
Húsin eru tvö (Sveinbjarnargerði c og d ) með gistingu fyrir allt að 70 
manns í 33 herbergjum, öll með sér baðherbergi, sjónvarpi og síma. Í stærra 
húsinu er góð ráðstefnu og fundaraðstaða og veislusalur fyrir allt að 100 
manns. Innbú fylgir með í kaupunum. Húseignirnar eru samtals 1.354 fm. að 
stærð og standa á eignarlandi.

Möguleiki er á fjármögnun frá eiganda húseignanna sem er Byggðastofnun,  
skv. lánareglum stofnunarinnar.

Sveinbjarnargerði, Eyjafirði

Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri í síma 460-6060 • eignaver@eignaver.is

Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu Hafnarstræti 97 Akureyri, fyrir lok dags þann 12.11.2014.

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari / Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Húsnæðið skiptist í 6 stór vinnurými/skólastofur, 2 stór fundar-
herbergi, eitt tæknirými, rúmgott anddyri, stórt opið rými með 
móttökuborði, rúmgóða kaffistofu með innréttingu, Wc, þ.a. eitt
með aðstöðu fyrir fatlaða auk sturtu.  HÆGT ER AÐ BREYTA 
RÝMINU Í VERSLUNARHÚSNÆÐI. Laust strax!

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

668,4 fm. skrifstofu-/kennsluhúsnæði á jarðhæð
Faxafen 10, 108 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir:

TIL LEIGU/SÖLU

Haraldur
Sölufulltrúi
Sími 783-1494
haraldur@domusnova.is

Stærð: 608fm
Atvinnuhúsnæði/rekstur
Byggingarár: 1974
Fasteignamat: 30.100.000 

Einar Hannesson
Hdl.Löggiltur
Fasteignasali og 
leigumiðlari

Frábært tækifæri í atvinnurekstri í Reykjanesbæ.
Um er að ræða fyrirtækið Plexigler ásamt fasteign.
Félagið býr að góðum viðskiptasamböndum sem 
hægt er að byggja á til framtíðar.
Möguleiki á að kaupa bara rekstur og eða fasteign.
 

Verð 67.600.000Plexigler Reykjanesbæ

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 - Fax 527 1718

www.domusnova.is

Til sölu við Nesbala á Seltjarnarnesi er fallegt og vel við haldið einbýli á 
einni hæð innst í lokaðri götu. Húsið er vel skipulagt og skiptist í anddyri, 
gestasnyrtingu, borðstofu, setustofu, eldhús, vinnuherbergi, baðherbergi, 
3 svefnherbergi, þvottahús og tvöfaldan bílskúr. Hátt til lofts og 
vítt til veggja. Sjón er sögu ríkari. Getur losnað fljótlega.

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali
gsm:820-2145

Nesbali 3 – Seltjarnarnes 
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 11.nóv kl 15:00–16:00 

Opið
hús

Hlíðasmári 8  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

s2
 

sími: 511 1144
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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!

Innréttingar: Innex, sérsmíðaðar hurðar frá Trévík.
Gólfefni: Flísar frá Flísabúðinni, Hvítuð eik frá Birgirsson.
Blöndunartæki / eldhústæki: Blöndunartæki Ísleif Jónssyni,
eldhústæki eru frá Progastro Gorenje hönnuð af Ora-Ito, vínkælir frá Eirvík.

Byggingaraðilar: Tonnatak ehf.

5760 fm. leigulóð til 25 ára. Einstaklega skemmtilega hönnuð eign.
Gólfihiti, Eigninni fylgja eldhústæki frá Gorenje sérhönnuð af Ora-Ito
þ.e.a.s ísskápur, kombio-ofn, uppþvottavél, innbyggður vínkælir með
2 hitasvæðum, steypt arinstæði, heitur pottur, sirka 140 fm. verönd.
Ekkert hefur verið til sparað í húsið.

V. 57,7 millj.

Stórglæsilegt 96 fm. 4ra herb. sumarhús í landi 
Spóastaða í Biskupstungum, 

SUMARHÚS
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
9. NÓV. FRÁ KL 14:00 – 16:00

100% þjónusta = árangur*
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OPIÐ HÚS

OPIÐ HHÚ
EINSTAKT

Í SINNI RÖÐ



Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

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

AUSTURKÓR 19-25, 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9. NÓVEMBER KL.16:00-16:30
- Bjartar og vel skipulagðar 4.herb íbúðir
- Fullbúnar að öllu leiti
- Íbúðir eru 114.3 fm / sérinngangur
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Lausar til afhendingar við kaupsamning
V. 35,9 millj. 

NJÁLSGATA 69 – 101 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00
-Mjög góð 3ja herbergja íbúð í 101 Rvk. Alls um 67 fm 
-Búið er að endurnýja húsið að hluta til að utan.
-Íbúðin er á 2. hæð í aðeins 3ja íbúða húsi.
V. 26 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

KLAPPARHLÍÐ – 270 MOS

- Eignin er upprunalega með 4 svefnherbergjum en er í dag með 3 herbergjum. 
- Húsið er byggt árið 2002, klætt að utan með báruálsklæðningu og harðvið. 
- Stutt í alla þjónustu og skóla.
V. 38,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

ESKIHLÍÐ 29 – 105 RVK
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 11. NÓVEMBER FRÁ 17.30 – 18.00
- Falleg og björt 41,3 fm risíbúð.
- Gólfflötur er 68fm.
- Töluvert endurnýjuð.
- Vinsæl staðsetning.
V. 23,9  millj.

OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 2-4, 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 9. NÓVEMBER KL.15:00-15:30
-Bjartar og vel skipulagðar 3ja – 5.herb íbúðir
-Íbúðir eru afhentar fullbúnar án gólfefna
-Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
-Íbúðir eru 112-166 fm
- Lausar til afhendingar við kaupsamning
V. frá kr. 33,2 millj.

OPIÐ HÚS

IÐUFELL 8 – 111 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 10. NÓVEMBER FRÁ 17.30 – 18.00
- Snyrtileg 68.9 fm íbúð á jarðhæð.
- Lokaður sérgarður.
- Stutt í alla þjónustu.
- Stutt í náttúru.
V. 17,9 millj.

OPIÐ HÚS

BERGSTAÐASTRÆTI 65  -  101 RVK.
Tvær skemmtilegar íbúðir í Þingholtunum
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 9.  nóv.  KL. 15:00 – 15:30.
RIS-ÍBÚÐ 
- 123,5 fm. 4ra herbergja Ris-íbúð þ.a. 24,5 fm. þvottahús og þurrkherbergi á jarðhæð 
  með sérinngang.
- Möguleiki að breyta þvottahúsi í stúdíóíbúð.  
- Frábært útsýni úr íbúðinni.  Þak nýlega endurnýjað ásamt gler og gluggum

V. 42.2 millj.

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

V. 34,2 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309



Ásendi 3 –  Laust strax!  
Opið hús sunnudag frá kl. 13:00-14:00  

213,9 fm einbýli á einni hæð í frábæru hverfi, 108 Reykjavík!  
Stórar stofur, og möguleiki á fimm svefnherbergjum.  
Tilboð óskast! - Sjón er sögu ríkari.  
Jóhann Friðgeir tekur á móti ykkur á sunnudaginn 9. nóvember,  
milli kl. 13:00 og 14:00 – Verið velkomin!

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

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

OPIÐ
HÚS

Úlfarsbraut 96 - einstakar íbúðir á yndislegum stað

Þórunn Pálsdóttir, sölufulltrúi,
verkfræðingur, MBA.
GSM: 773 - 6000

Ingólfur Gissurason,
Löggiltur fasteignasali
s: 588 - 4477

Valhöll fasteignasala og Þórunn Pálsdóttir s:773 - 6000 kynna: Afar smekklegar og vandaðar íbúðir í 7 íbúða fjölbýli við Úlfarsbraut 96
í Úlfarsárdal í Reykjavík. Einstök staðsetning neðst í dalnum við opið svæði og Úlfarsá.

Íbúð 101.
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð, samtals 130,6 fm 
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Stór og björt stofa með 
gólfsíðum gluggum sem snúa niður í dalinn. Bæði er gengið 
út  á 15,8 fm sérnotaflöt til suðausturs og 12,8 fm 
suðursvalir úr stofu þannig að tengingin við náttúruna
og dalinn er einstök. Stórglæsileg eldunareyja. Hjónaherbergi  
með góðu skápaplássi. Tvö önnur herbergi, baðherbergi, 
sér þvottahús innan íbúðar. 
Verð 44,9 M.

Íbúð 301.
Glæsilegt 3-4ra herbergja samtals 128,5 fm penthouse á þriðju hæð auk stæðis 
í lokaðri bílageymslu. Stórglæsilegar samliggjandi stofa, borðstofa og eldhús með 
aukinni lofthæð, stórum þakglugga og eldunareyju. Innfelld lýsing frá Lumex í stofu 
og víðar. Útgangur á tvennar svalir, 16,2 fm suðaustur svalir úr stofu og 7,4 fm 
suðvestur svalir úr hjónaherbergi. Tvö mjög rúmgóð svefnherbergi með fataskápum, 
baðherbergi, sér þvottahús í íbúð. Möguleiki er að fá stærri stofu eða þriðja 
herbergið. Geymsla bæði innan íbúðar og á fyrstu hæð.
Verð 44,9 M.

Íbúðirnar eru einstaklega smekklega hannaðar af Bryndísi Evu Jónsdóttur innanhússhönnuði, en aðalhönnuður hússins er Rúnar Gunnarsson. Húsið er álklætt
með ál/tré gluggum. Í íbúðunum er gólfhiti og er þeim skilað fullbúnum með plankaparketi frá Parka og 60x60 flísum. Sérsmíðaðar innréttingar frá Fagus með 
steini á borðum frá Granítsteinum, spanhelluborði og bökunarofni frá AEG. Vaskar og hreinlætistæki eru frá Tengi. 

AÐEINS
TVÆR ÍBÚÐUR

ÓSELDAR

sími: 511 1144
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Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Við náum til fjöldans
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Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

  


