
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

 

Áhættustjóri Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og 
umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér leiðbeinandi tilmæli FME nr. 3/2010 og varða hæfi 
lykilstarfsmanna. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að persónuleg fjármál og önnur fjárhagsleg umsýsla sé flekklaus.

Lífeyrissjóður vezlunarmanna var stofnaður     
1. febrúar á grundvelli kjarasamninga. 

Sjóðurinn er stærsti lífeyrissjóður á  almennum 
vinnumarkaði. Eignir hans nema um 500 
milljörðum króna. Um 48 þúsund sjóðfélagar 
greiddu iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og 
lífeyrisþegar eru rúmlega 13 þúsund.  

Hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélögum, 
eftirlifandi mökum þeirra og börnum lífeyri.

Á skrifstofu sjóðsins starfa þrjátíu og fimm 
starfsmenn. 

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu hans www.live.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
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Ölgerðin óskar eftir reyndum sölustjóra á smásölusvið fyrir sælgæti 
og matvöru. Sölustjóri smásölusviðs hefur yfirumsjón og ber ábyrgð 
á rekstri og afkomu sinna vörumerkja sem eru fremst í sínum flokki 
á markaði, s.s. Kit Kat, Haribo, Mentos og Chupa Chups.

Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar nk. Umsóknir ásamt ferilskrá og 

kynningarbréfi óskast sendar á netfangið julius.steinn.kristjansson@olgerdin.is, 

merkt „Sölustjóri sælgæti og matvara“.

SÖLUSTJÓRI 
SÆLGÆTI OG MATVARA

Ber ábyrgð á afkomu, sölu og dreifingu sinna vörumerkja
Ber ábyrgð á að þjónusta sé í samræmi við skilgreint þjónustustig
Ber ábyrgð á forsöluleiðum sölumanna
Ber ábyrgð á tilboðsgerð

Menntun sem nýtist í starfið
Reynsla af sölustjórnun er skilyrði
Framúrskarandi þjónustulund, áreiðanleiki, skipulag og jákvæðni

Ölgerðin er eitt 

stærsta fyrirtækið 

á sínu sviði. 

Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir 

og selur matvæli 

og sérvöru af 

ýmsum toga. 

Áhersla er lögð 

á að vörur 

fyrirtækisins séu 

fyrsta flokks og 

að viðskiptavinir 

þess geti gengið 

að hágæða 

þjónustu vísri.

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

HÆFNISKRÖFUR:

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum 
vaktstjóra í eldhús
Við leitum að metnaðarfullum lærðum mat- 
reiðslumanni með ástríðu fyrir matargerð

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og líf-
legu umhverfi með miklum möguleika á að 
vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á tapas@tapas.is

VAKTSTJÓRI
Í ELDHÚS

RESTAURANT- BAR

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. 

HeilindiHagsýni Liðsheild nordural.is

SPENNANDI SUMARSTÖRF
FJÖLBREYTT VINNA Á SKEMMTILEGUM STAÐ!

HÆFNISKRÖFUR:
• 18 ára lágmarksaldur
• Mikil öryggisvitund og árvekni
• Heiðarleiki og stundvísi
• Góð samskiptahæfni
• Dugnaður og sjálfstæði
• Starfsfólk í raf- og vélvirkjun þarf  
 að hafa sveinspróf eða vera langt  
 komið í námi í viðeigandi fagi
• Bílpróf er skilyrði

Við leitum að metnaðarfullu fólki í fjölbreytt og 
eftirsótt sumarstörf í álverinu á Grundartanga. 
Í boði eru störf af ýmsu tagi við framleiðslu, 
raf- og vélvirkjun og fleira. 

Öll störfin henta jafnt körlum og konum. 
Norðurál leggur áherslu á heilsusamlegt, 
öruggt og ánægjulegt starfsumhverfi og 
góðan starfsanda.

Árangurstengd laun sumarfólks í vaktavinnu  
eru um 400.000 krónur á mánuði fyrir fullt  
starf. Starfsfólki bjóðast ferðir frá Akranesi, 
Borgarnesi og af höfuðborgarsvæðinu. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar.

Umsóknir og upplýsingar eru á www.nordural.is  
og hjá Helgu Björgu Hafþórsdóttur í síma 430 1000. 
Öllum umsóknum verður svarað og trúnaði heitið.

sími: 511 1144
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Sölumaður tæknibúnaðar
Íselekt ehf var stofnað 1994. Strax hófst 
samstarf við KONE í Finnlandi og árið 2004 
keypti KONE meirihluta í Íselekt og nafninu 
var breytt í KONE ehf. KONE er eitt af 
leiðandi fyrirtækjum í heiminum í framleiðslu 
á lyftum og rennistigum. 

Stöðugur vöxtur hefur veri[ hjá fyrirtækinu og 
í dag eru KONE lyftur og rennistigar á stöðum 
eins og Flugstöðinni, Smáralind, Turninum og 
Kringlunni. Allir stærstu byggingaverktakar 
landsins eru meðal viðskiptavina KONE ehf. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.kone.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Gauja Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá. ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfið hentar konum ekki síður en körlum og eru þær, jafnt sem karlar, hvattar til að sækja um.
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kopavogur.is

Kópavogsbær leitar að verkefnastjóra vegna innleiðingar spjaldtölva í grunnskóla Kópavogsbæjar.
Verkefnið er brautryðjendaverkefni í skólaþróun á Íslandi og einstakt að stærð og umfangi.

Leitað er að reynslumiklum og metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir skipulagshæfni, er með framúr-
skarandi samskiptahæfileika og er sjálfstæður og drífandi í starfi.

Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði. Jafnframt er skilyrði að umsækjendur hafi menntun á sviði verk-
efnastjórnunar eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi. Kostur er að umsækjendur hafi reynslu af 
kennslu og/eða reynslu á sviði upplýsingatækni.

Um er að ræða 100% starf, tímabundið til 31. desember 2016.

Nánari upplýsingar veita Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs og Ingimar Þór Friðriksson,
forstöðumaður upplýsingatæknideildar.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2015. Ráðið verður í stöðuna eins fljótt og unnt er.rr

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á umsóknarvef Kópavogsrr bæjar,
www.kopavogur.is/umsoknir. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um starfið. 

Verkefnið:

Á næstu tveimur árum verður unnið að inn-
leiðingu spjaldtölva til kennslu í grunnskólum 
Kópavogs. Í Kópavogi eru starfræktir 9 grunn-ff
skólar með um 4.550 nemendum og um 450 
kennurum og stjórnendum.

Verkefnið krefst sterkrar stýringar verkefna-rr
stjóra sem hefur hæfni og reynslu til að hrífa 
fólk með sér og leiða og kynna verkefni af 
þessum toga.

Starfið felst m.a. í að móta og stýra fram-
kvæmdaáætlun; tryggja kennslufræðilegar 
áherslur, þjálfun og innri sem ytri markaðs-
setningu verkefnisins.

Verkefnastjórinn er tengiliður þeirra aðila sem 
að verkefninu koma og vinnur náið með stýrihóp ii
þess, starfsmönnum menntasviðs bæjarins, 
skólastjórnendum og starfsmönnum grunnskóla 
Kópavogsbæjar, starfsmönnum upplýsinga-
tæknideildar, kennsluráðgjöfum grunnskólanna 
og sölu- og þjónustuaðilum.

Áhersla er lögð á góðan árangur og mun verk-
efnastjóri vinna náið með æðstu stjórnendum 
við að tryggja framgang verkefnisins.

Spennandi starf verkefnastjóra hjá Kópavogsbæ

Vilt þú stýra verkefni 
sem markar 
tímamót í skólastarfi?

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Sölumaður í lýsingardeild
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann 
í lýsingardeild okkar. Leitum að stundvísum áreiðanlegum 
og þjónustulunduðum einstakling sem vill vinna með góðri 
liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni: 
• Sala á lýsingar- og rafbúnaði til rafverktaka, 
 rafvirkja og fyrirtækja. 
• Ráðgjöf til verkfræðistofa, arkitekta, rafverktaka, 
 rafvirkja o.fl. varðandi val á lýsingarbúnaði.
• Tilboðsgerð
• Pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir.
• Halda kynningar fyrir mismunandi hópa varðandi 
 það nýjasta sem er að gerast á sviði lýsingartækni.

Menntun og hæfniskröfur:
• Lýsingarhönnuður, rafiðnfræðingur eða sambærileg 

menntun
• Góðir samskiptahæfileikar
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Góð ensku kunnátta
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni 
 í spennandi umhverfi.

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði 
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og 
leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum 
hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34 starfsmenn við 
sölu- lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf.

Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631.
Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is
Umsóknarfrestur er til og með fimmtudeginum 22. janúar

ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er 
að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir 
samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn 
sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Aðstoðarverslunarstjóri 
– Vínbúðin Selfossi
Við óskum eftir að ráða öflugan aðstoðarverslunarstjóra 
í fullt starf í Vínbúðina á Selfossi 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini 
• Sala, birgðahald og umhirða búðar
• Að fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu  
 fyrirtækisins
• Verkstjórn í fjarveru verslunarstjóra

Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg
• Reynsla af verkstjórn er æskileg
• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og 
   þekking á Navision kostur

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veitir

Guðrún Símonardóttir
gudrun@vinbudin.is – 5607700

Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, 
vinbudin.is

WANTED
CREATIVE 
SUPER-TALENT

APPLY AT  WWW.OZ.COM/JOBS

We are looking for talented and passionate 
developers to build our Android-, iOS- and Web 
applications.  You will design and implement high 
quality software based on design mockups, 
prototypes and user-journeys. 

You have a passion for writing clean, robust and 
testable code and understand the principles of 
the REST architectural style. Experience in mobile 
or web development is required.

We are looking for talented and passionate 
developers that daydream about distributed 
server architectures and have deep technical 
understanding of web services, databases, 
message queues, networks and operating 
systems. You will be responsible for designing, 
building and scaling the backend that powers our 
mobile- and web applications.  

You are self-motivated and have a passion for 
writing clean, robust and testable code.

We are looking for a highly talented and 
motivated individual to work on the OZ sales 
team. The OZ sales team seeks creators of high 
quality content globally. The sales team’s mission 
is to add creators of content to the OZ platform of 
subscription video channels. 

You are a super-talent and would love to help 
Creators distribute their content world-wide 
through a transparent business model.

FRONT-END & 
MOBILE DEVELOPERS

ENGINEERING

BACK-END 
DEVELOPERS

ENGINEERING

SALES 
REPRESENTATIVE

MARKETING
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Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. janúar.

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

Framsækið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða lögfræðing  
til starfa. Fyrirtækið á og fjárfestir í fasteignum og starfar á sviði rekstrar  
og umsýslu fasteigna.

Helstu verkefni
• Lögfræðiráðgjöf á því sviði sem félagið starfar á
• Regluvarsla og samskipti við opinbera aðila
• Koma að kaupum og sölu eigna þ.m.t. að leiða 
   áreiðanleikakannanir
• Samningagerð, vöktun og stýring á samningum
• Þátttaka í greiningu viðskiptatækifæra
• Þátttaka í ýmsum starfs- og verkefnahópum

Hæfniskröfur
• Meistarapróf í lögfræði
• Lögmannsréttindi æskileg
• 4-5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Mjög góð kunnátta og reynsla í félaga- og veðrétti
• Hæfni í að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót og þjónustulund

Lögfræðingur / lögmaður

YFIRMATREIÐSLUMAÐUR
Hótel Kea óskar eftir að ráða yfirmatreiðslumann.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi stjórnunarstarf.
Á Hótel Kea er fjölbreyttur veitingarekstur auk þess sem mikið er um fundi og ráðstefnur.  
Múlaberg, bistro & bar er veitingastaður hótelsins og þar er boðið upp á fjölbreyttan og 
metnaðarfullan matseðil í notalegu umhverfi.

Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi.

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið óskast sendar á netfangið hek@keahotels.is
merkt “yfirmatreiðslumaður” fyrir 13. febrúar nk.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Dagleg stjórnun
Vörukaup
Starfsmannahald
Matseðlagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistararéttindi  í matreiðslu æskileg
Reynsla af stjórnun eldhúsa
Góð samstarfs- og samkiptahæfni
Frumkvæði og skipulagshæfileikar

Hagkaup óskar eftir að ráða sérfræðing í kjöti. Starfið er fólgið í almennum 
rekstri á kjötsvæði, samskiptum við birgja, starfsfólk verslana og viðskiptavini.

HAGKAUP 
HOLTAGÖRÐUM

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að 

viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu 

á því sviði. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á larac@hagkaup.is fyrir 25. janúar. 

Allar nánari upplýsingar veitir Lára Curtis verslunarstjóri í síma 563 5000.

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

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

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið 

· Launafulltrúi á launadeild

Velferðarsvið

· Forstöðumaður á heimili fyrir fatlað fólk

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 

Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að 
aðbúnaður og starfsumhverfi sé með því besta sem 
þekkist. Starfsandi er frábær og starfsmannafélagið 
er mjög virkt og stendur fyrir margskonar 
skemmtunum og ferðalögum. Jáverk er með 
skrifstofur bæði á Selfossi og Reykjavík.

Jáverk er 23 ára öflugt og metnaðarfullt verktakafyrirtæki. Starfsmenn eru liðlega 100 í 
dag og verkefnastaða fyrirtækisins er traust. Jáverk leggur mikla áherslu á umhverfis-, 
öryggis- og gæðamál.

Vegna nýrra og aukinna verkefna óskum við eftir að ráða 
reyndan byggingaverkfræðing eða tæknifræðing til 
framtíðarstarfa við að stýra byggingaverkum á vegum 
fyrirtækisins á Íslandi.

Helstu verkefni:
Verkefnastjórnun
Innkaup og samningar við verkkaupa, undirverktaka 
og birgja.
Kostnaðareftirlit, reikningagerð og uppgjör verka.
Tilboðsgerð og verkefnaöflun.

Hæfniskröfur:
Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræðingur. 
Reynsla af verkefnisstjórn byggingarverka hjá verktaka.
Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum.
Frumkvæði, áræðni og metnaður til að ná árangri í starfi.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Jáverk leggur áherslu á að ráða kraftmikla og metnaðarfulla 
einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna frumkvæði og 
sjálfstæði í vinnu. Við bjóðum upp á frábæran starfsanda og 
gott vinnuumhverfi í metnaðarfullu og heilbrigðu fyrirtæki. 
Umsóknir sendist á póstfangið gylfi@javerk.is fyrir 23. janúar 
nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.

VERKEFNASTJÓRI

Gagnheiði 28
800 Selfoss

Sími +354 480 1700
www.javerk.is
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Lausar stöður í Öldutúnsskóla

    Náttúrufræðikennsla: 
Um er að ræða 100% starf og þarf viðkomandi 

að geta hafið störf sem fyrst.
    Stuðningsfulltrúi

Allar upplýsingar veitir Valdimar Víðisson, 
skólastjóri (gsm 664 5898, 

valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is).

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru 
karlar jafnt sem konur  hvattir til að sækja 

um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Starfsmaður  
á hjólbarðaverkstæði

Við óskum eftir að ráða vanan starfsmann  
á hjólbarðaverkstæði með kunnáttu og reynslu  
af viðgerðum og umfelgunum á vörubíladekkjum. 

Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnu-
brögðum, vera reglusamur og eiga auðvelt  
með mannleg samskipti.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Frekari upplýsingar veitir Böðvar í síma 862-1189.

Umsóknir skulu sendar á netfangið bs@trucks.is.

B.Sturluson ehf – Vagnhöfða 9 – 110 Reykjavík – www.trucks.is

Stólaleiga
Vantar fólk í stólaleigu á hárgreiðslustofu.  

Stofa á góðum stað!  

Vinsamlegast sendið á box@frett.is 
merkt Stólaleiga-1701

Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf. óskar eftir að ráða lögfræðing í 50% starf. Í starfinu felst aðallega 
vinna við gerð erfðaskráa og kaupmála ásamt því að aðstoða fjölskyldur við dánarbússkipti.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. janúar. 

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

Gert er ráð fyrir að viðkomandi  
hefji störf fljótlega. 

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

Lögfræðingur 50% starf

Útfararstofan er sjálfstætt, framsækið fyrirtæki í eigu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. 
Upplýsingar um Útfararstofuna má finna á heimasíðunni www.utfor.is

Helstu verkefni
• Lögfræðiráðgjöf
• Sérhæfð skjalagerð
• Önnur verkefni tengd útfararþjónustu

Menntunar- og hæfiskröfur
• Meistarapróf í lögfræði
• Lögmannsréttindi æskileg
• Reynsla og þekking á sviði fjölskylduréttar 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Jákvætt viðmót og þjónustulund
• Frumkvæði, nákvæmni, samviskusemi  
    og öguð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Lyfjafræðingur óskast til að veita forstöðu einu af apótekum 
okkar á Akureyri.

www.lyfogheilsa.is

Í starfinu felst, auk daglegrar stjórnunar apóteksins, fagleg ábyrgð á afgreiðslu 

lyfja samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsölu.

 

Ef þú hefur háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi, brennandi áhuga á þjónustu, 

ert jákvæður og opinn einstaklingur, þá gætum við verið að leita að þér.

LYFSÖLULEYFISHAFI
ÓSKAST
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Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
starf@lyfogheilsa.is fyrir 31. janúar nk.

Frekari upplýsingar veitir Andrea Pétursdóttir s. 522-5800

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

www.hagvangur.is
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KFS
Vélvirki / Bifvélavirki
Við óskum eftir að ráða vanan vélvirkja / bifvélavirkja,
sem getur hafið störf sem fyrst.

Hann mun annast viðhald á tækjum í flugafgreiðslu í Keflavík. 

Vinsamlegast sendið umsóknir á alma@bikf.is
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2015

Forstöðumaður Minjasafns  
Egils Ólafssonar á Hnjóti

Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur, auglýsa eftir forstöðu-
manni Minjasafns Egils Ólafssonar að Hnjóti.

Forstöðumaður starfar í umboði stjórnar, fylgir siðareglum 
ICOM og safnalögum nr. 141/2011 sem tóku gildi þann 1. janúar 
2013. Hlutverk safnstjóra er að sinna innra starfi og daglegum 
rekstri safnsins, móta stefnu safnsins til framtíðar og móta sam-
starf við sveitarfélögin, önnur söfn, hagsmunaaðila og stjórn.

Umsækjandi skal hafa menntun á ábyrgðarsviði safnsins eða 
hafa aflað sér hliðstæðrar hæfni á annan hátt. 

Starfstöð verður á Patreksfirði.

Óskað er eftir því að viðkomandi geti tekið til starfa strax.

Nánari upplýsingar veitir: Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri 
Vesturbyggðar, asthildur@vesturbyggd.is  s. 450-2300.

Á sunnanverðum Vestfjörðum eru 3 samfélög, Patreksfjörður, Tálknafjörður 
og Bíldudalur. Þar búa um 1300 manns. Á svæðinu eru starfandi 4 skólar, 3 
leikskólar og framhaldsdeild Fjölbrautarskóla Snæfellinga. Fjölmörg tækifæri 
eru á framtíðarstörfum á svæðinu. Mikill vöxtur er í laxeldi, námuvinnslu, 
ferðaþjónustu og sjávarútvegi og fjöldi tækifæra fyrir langskólagengið fólk.

Minjasafns  
Egils Ólafssonar 
á Hnjóti

Starfssvið
• Forritunarvinna sem hluti af hugbúnaðarteymi
• Greining þarfa

Hæfniskröfur og eiginleikar
• 5 ára reynsla eða meira
• B.Sc. / M.Sc. í tölvunar- eða verkfræði
• Góð tæknileg reynsla og þekking á:

• Java 
• XML / XSD
• WebServices (SOAP/JSON)
• SQL (Oracle)

• Reynsla af Agile/Scrum aðferðafræði
• Reynsla af þarfagreiningu
• Góð enskukunnátta
• Reynsla úr flugheiminum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2015.

Umsækjendur skili ferilskrám á ensku  
í tölvupósti á ian.mcadam@sabre.com

Vesturhlíð 7, 105 Reykjavík Sími: 525 9100
www.sabreairlinesolutions

Ertu snjall 
forritari? 
Sabre Airline Solutions leitar að frábæru fólki til starfa

Staða skólastjóra við leikskólann 
Laut er laus til umsóknar 

Leikskólinn Laut er fjögurra deilda leikskóli með 
rúmlega 100 nemendur og fer starfsemin fram í nýlegu 
húsnæði. Leikskólinn starfar samkvæmt uppbygging-
arstefnunni og er í samstarfi við félagsþjónustu sveit-
arfélagsins um eflingu foreldrafærni á grundvelli PMTO.  
Sjá nánar á heimasíðu skólans.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera 
ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og er 
leitað eftir metnaðarfullum og áhugasömum leiðtoga 
sem veitir skólanum faglega forystu á sviði kennslu og 
þróunar í skólastarfi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun er skilyrði
• Reynsla af stjórnun leikskóla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar, uppeldis- eða  
 kennslufræði er æskileg
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Metnaður og áhugi fyrir nýjungum
• Frumkvæði og skipulagshæfni

Nánari upplýsingar um starfið veita Nökkvi Már Jóns-
son, sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs í net-
fang nmj@grindavik.is og Ragnhildur Birna Hauksdóttir, 
leikskólaráðgjafi í netfang ragnhildur@grindavik.is
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og FSL.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá með yfirliti um 
menntun og reynslu ásamt ítarlegri greinargerð um 
fyrirhugaðar áherslur í skólastarfi.

Umsókn skal skilað á netfang sviðsstjóra félags-
þjónustu- og, eigi síðar en 4. febrúar 2015.  

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf hið fyrsta.

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að framúrskarandi einstaklingi til liðs við 
Ljósleiðaradeild GR. Starfið felst í verkefnastýringu framkvæmdaverkefna
við uppbyggingu á ljósleiðarakerfi GR í samvinnu við aðra sérfræðinga. 

Gagnaveita Reykjavíkur á og rekur umfangsmikið gagnaflutningskerfi á 
Suðvesturlandi og er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur. Ljósleiðaradeild GR 
ber ábyrgð á uppbyggingu og rekstri ljósleiðarahluta gagnaflutningskerfis GR, 
sjá nánar gagnaveita.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Meginhlutverk verkefnastjóra er að byggja upp á hagkvæman hátt rekstrarhæft
ljósleiðarakerfi innan tíma-, gæða- og fjárhagsramma. Í þessu felst m.a.:

Stýring verklegra framkvæmda
Gerð tíma-, kostnaðar- og forðaáætlana 
Umsjón með verklýsingum, útboðsgögnum og samningum
Kaup á þjónustu
Skýrslugerð og upplýsingagjöf til stjórnenda

Menntunar- og hæfnikröfur:
Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
Góð skipulags- og greiningarhæfni
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
Gott vald á íslensku

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.        
Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan/.
Umsóknarfrestur er til og með 2. 2. 2015. Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir
hæfni í starfið. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsráðgjafi í
netfanginu starf@gagnaveita.is.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

VIÐ LEITUM AÐ 

VERKEFNASTJÓRA
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Ertu leiðtogi?
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga auglýsir starf verkefnis-
stjóra vegna byggðaeflingarverkefnisins „Brothættar 
byggðir“ á Norðausturhorninu sem þegar er hafið á 
Raufarhöfn. Um er að ræða samstarfsverkefni Byggða-
stofnunar, atvinnuþróunarfélagsins, Norðurþings og fleiri 
aðila.  

Verkefnisstjóri gegnir hlutverki leiðtoga í byggðaeflingar-
verkefninu og heldur utan um þau verkefni sem unnið er 
að nú þegar og skilgreind verða síðar á verkefnistímanum 
sem er út árið 2017. Hann er ennfremur tengiliður milli 
allra þeirra aðila sem að verkefninu koma, þ.e. íbúa, 
stofnana, fyrirtækja og stjórnvalda. 

Leitað er að einstaklingi sem:
• Hefur haldgóða menntun sem nýtist í starfinu.
• Býr yfir frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
• Hefur reynslu af verkefnastjórnun og/eða aðra  
 starfsreynslu sem nýtist í starfinu. 
• Á gott með að laða fólk til samstarfs og leiða  
 sameiginleg verkefni ólíkra aðila.
• Er reiðubúinn til búsetu á svæðinu sem virkur  
 þátttakandi í samfélaginu.

Frekari upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri 
atvinnuþróunarfélagsins Reinhard Reynisson í síma 464 
0415 eða á netfanginu reinhard@atthing.is .

Umsókn ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum sem um-
sækjandi vill koma á framfæri skal senda á  Atvinnuþró-
unarfélag Þingeyinga, Garðarsbraut 5, 640 Húsavík eða 
á netfangið reinhard@atthing.is  eigi  síðar en 30. janúar 
nk., merkt „Raufarhöfn og framtíðin“.

Forritari óskast - Starfsstöð í Reykjavík

Upplýsingatæknisvið Bændasamtaka Íslands óskar eftir að ráða forritara til starfa. 
Hjá upplýsingatæknisviði BÍ er unnið að þróun vefforrita fyrir landbúnað.

Æskileg þekking og reynsla:

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Örn Ólafsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, sími 440 4593, haraldur@islandssjodir.is. 
Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir upplýsingar, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar nk.

Lögfræðingur

Helstu verkefni: 

• Samninga- og skjalagerð 
• Ráðgjöf við stofnun og rekstur sjóða 
• Samskipti við helstu samstarfsaðila  
   og eftirlitsaðila  
• Þátttaka í innra eftirliti með starfsemi félagsins 
• Innleiðing á nýjum reglum, sérstaklega UCITS

Hæfniskröfur: 
• Embættis- eða meistarapróf í lögum 
• Reynsla af lögfræðistörfum á fjármálamarkaði 
• Þekking á íslenskri og evrópskri sjóðalöggjöf  
   er mikill kostur 
• Próf í verðbréfaviðskiptum er kostur

Íslandssjóðir leita að öflugum lögfræðingi til starfa. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.

Forstöðumaður skuldabréfastýringar

Helstu verkefni: 
• Að leiða stýringu á skuldabréfasjóðum 
• Umsjón með daglegum viðskiptum  
• Þátttaka í stefnumótun og vöruþróun 
• Fjárfestingaráætlanir, greiningar  
   og mat á fjárfestingartækifærum 
• Kynningar fyrir söluaðila og fagfjárfesta

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Próf í verðbréfaviðskiptum 
• Mikil reynsla af störfum á verðbréfamarkaði 
• Góð þekking á skuldabréfamarkaði 
• Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð

Íslandssjóðir leita að forstöðumanni skuldabréfastýringar. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra.

Íslandssjóðir hf. er leiðandi félag á sviði sjóðastýringar og annast rekstur og stýringu verðbréfasjóða, fjárfestingarsjóða og fagfjárfestasjóða. Félagið er sjálfstætt 
fjármálafyrirtæki í eigu Íslandsbanka hf. Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru leiðarljós félagsins. Nánari upplýsingar um félagið eru á heimasíðu þess, 
www.islandssjodir.is.
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Velferðarsvið

Hjúkrunarfræðingar – Seljahlíð
Seljahlíð, heimili aldraðra, óskar eftir að ráða tvo hjúkrunarfræðinga í 60-70% starf.

Í Seljahlíð búa 72 íbúar, þar af eru 20 íbúar með færni- og heilsumat í hjúkrunarrýmum og 52 íbúar í þjónustuíbúðum.  
Unnin er önnur hver helgi og bakvaktir eru 3 - 4  nætur í mánuði.  
Stöðurnar eru lausar frá 1. mars og 1. apríl eða eftir nánara samkomulagi.

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

og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipulagning hjúkrunar og almenn hjúkrunarstörf
• Gerð meðferðaráætlana
• Skráning í Sögu kerfi
• Skráning í Rai gagnagrunn
• Verkstjórn sjúkraliða og annarra umönnunaraðila

Hæfnikröfur
• Hjúkrunarfræðingur með íslenskt hjúkrunarleyfi
• Reynsla af hjúkrun æskileg
• Faglegur metnaður
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Árdís Ósvaldsdóttir forstöðumaður í síma 540-2400 eða með því að senda  
fyrirspurnir á margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2015

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRA 
Á HÚSAVÍK

Umsóknir berist fyrir 31. janúar n.k. 

til  Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Leitum að sterkum leiðtoga í 
krefjandi stjórnunarstarf
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Í boði er

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

Viltu vinna að betri heimi?
Kvöldstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf. 
Mannréttindasamtökin Amnesty International óska 
eftir að ráða starfsfólk í símaverkefni, tvö kvöld í 
viku. Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Forstöðumaður

Bókasafns Grindavíkur
Grindavíkurbær óskar eftir að ráða forstöðumann á

Bókasafn Grindavíkur í 100% stöðu. Leitað er eftir

kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að leiða og

móta starfsemi í nýrri sameinaðri stofnun skóla- og

almenningsbókasafns. Starfið felur í sér allt sem

viðkemur starfsemi bókasafns.

Menntun, reynsla og hæfniskröfur:

• Bókasafns- og upplýsingafræði eða annað

háskólapróf sem nýtist vel í starfi

• Starfsreynsla á bókasafni og/eða skólabókasafni

• Reynsla af starfi með börnum og ungmennum og

kunnátta á skráningarkerfið Gegni, er kostur

Sjá nánari upplýsingar um starfið

á www.grindavik.is/atvinna

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. 

Á dag- og göngudeild krabbameinslækninga Landspítala eru 
laus til umsóknar tvö störf deildarlækna til eins árs, en möguleiki 
er á ráðningu til lengri eða skemmri tíma. Starfshlutfall er 100% 
og veitast störfin frá 1. mars 2015 eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfið er unnið í náinni samvinnu við sérfræðilækna í 
krabbameinslækningum og felur í sér þverfaglega teymisvinnu 
með fjölmörgum öðrum sérgreinum læknisfræðinnar eins og 
skurðlækningum, lyflækningum, myndgreiningu og meinafræði. 
Einnig felur starfið í sér samvinnu við aðrar starfsstéttir á sviði 
krabbameinslækninga með þátttöku í fjölfaglegum teymum. 

Starfsumhverfið á dag- og göngudeild krabbameinslækninga 
er lærdómsmiðað. Áformað er að viðkomandi deildarlæknir fái 
skipulagða handleiðslu sérfræðings í krabbameinslækningum. 
Fagleg árvekni og endurskoðun klínískra leiðbeininga og 
verkferla er hluti af fagmennsku deildarinnar.

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir sig 
krabbameinslækningar en líka fyrir þá sem eru að íhuga aðrar 
sérgreinar. Verið er að þróa vinnulag sem felur í sér aukna 
samvinnu fjölmargra starfsstétta með það að markmiði að gera 
meðferð og þjónustu við einstaklinga sem greinst hafa með 
krabbamein og ættingja þeirra skilvirkari. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Færni í almennum læknisstörfum
» Þátttaka og þjálfun í greiningu og meðferð sjúklinga með 

flókna langvinna sjúkdóma
» Þátttaka í samvinnu ólíkra sérgreina læknisfræðinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindastarfi

Hæfnikröfur
» Íslenskt lækningaleyfi
» Reynsla í lyflækningum er góður kostur
» Góð færni í mannlegum samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Áhugi á að bæta sig í faglegu klínisku umhverfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 

prófskírteinum og lækningaleyfi.
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veitir Gunnar Bjarni Ragnarsson, yfirlæknir,

netfang gunnarbr@landspitali.is, sími 543 1000.

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Deildarlæknar



Þjónusturáðgjafi 365

Helstu kröfur:

- Stúdentspróf eða sambærileg menntun

- Þjónustulund

- Hæfileiki til að vinna í hóp

- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi

- Þekking á Salesforce og/eða áhugi á tæknimálum mikill kostur

 

Helstu verkefni eru:

- Almenn notendaþjónusta og hjálp við viðskiptavini

- Grunntæknileg aðstoð 

- Úrvinnsla fyrirspurna og eftirfylgni

- Önnur tilfallandi verkefni

Hefur þú ástríðu fyrir þjónustu og ert með afburðar samskiptahæfni?

Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára.

Vinnutími eftir samkomulagi, aðallega vaktavinna.

Nánari upplýsingar veitir hrafnhildura@365.is

Umsóknarfrestur er til 24. janúar. Umsóknum er skilað inn á 365.midlar.is

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. 

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á Laugarásnum sem er
meðferðardeild á geðsviði fyrir ungt fólk með byrjandi geðrof.
Deildin er með 7 einstaklinga í sólarhringsþjónustu en að
stærstum hluta er starfsemi deildarinnar dagdeild þar sem um
70 einstaklingar sækja þjónustu. Deildin er mjög sérhæfð og er
að þjóna einstaklingum á aldrinum 18-25 ára eftir fyrsta geðrof.
Á deildinni er unnið mjög fjölbreytt og sérhæft starf hvað varðar
meðferð og endurhæfingu fyrir þennan hóp og er starfsemin í 
stöðugri þróun. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðaða þjónustu
og virkt samstarf við fjölskyldur.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Þarf að hafa góða færni til að hafa góða yfirsýn yfir 

fjölþætt starf deildar og nýta og þróa leiðtogahæfileika í 
fjölbreyttu starfi

» Taka virkan þátt í fjölfaglegu samstarfi, hafa góða færni í 
faglegum samskipum og taka virkan þátt í allri framþróun 
í starfi deildarinnar

» Hafa með höndum málastjórn fyrir einstaklinga
sem sækja þjónustu og taka þátt í alm. uppvinnslu á 
einkennum, færni og getu sem og vinna að áætlunum 
hvað varðar þjónustu

» Kunna eða þjálfa með sér góða færni í teymisstjórnun og 
meðferðarstarfi almennt

» Taka virkan þátt í fjölbreyttu fræðslustarfi deildarinnar
» Þróa með sér færni og þekkingu til að vinna á markvissan 

hátt með fjölskyldur

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og ábyrgð í starfi
» Einlægur áhugi á geðhjúkrun og öllu sem því starfi 

tengist sér í lagi að starfa með ungu fólki
» Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði sem og 

leiðtogahæfileikar
» Sveigjanleiki og jákvæðni gagnvart öllum störfum sem til 

falla í starfsemi deildarinnar
» Reynsla af starfi í geðheilbrigðisþjónustu er æskileg en

ekki skilyrði 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2015.
» Starfshlutfall er 100%, unnið er eingöngu í dagvinnu.
» Starfsupphaf er eftir samkomulagi.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum. 
» Upplýsingar veitir Magnús Ólafsson, deildarstjóri, 

magnuso@landspitali.is, sími 824 5537. 

LAUGARÁSINN 
MEÐFERÐARGEÐDEILD

Hjúkrunarfræðingur

ÚTIBÚSSTJÓRI Á 
SAUÐÁRKRÓKI

Arion banki leitar að útibússtjóra í útibú bankans á Sauðárkróki. Við 
leitum að áhugasömum, metnaðarfullum og traustum aðila sem er 
reiðubúinn til að takast á við krefjandi verkefni, hefur metnað til að ná 
árangri í starfi og leiða öflugan hóp starfsmanna. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun og/eða  
 mikil reynsla af bankastörfum
 Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
 Stjórnunarhæfni
 Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
 Lausnamiðuð hugsun, jákvæðni og hæfni til sjálfstæðrar   
 ákvörðunartöku

Nánari upplýsingar veitir Jónas Björnsson, svæðisstjóri, sími 460 5436, 
netfang: jonas.bjornsson@arionbanki.is og Hildur Sigurðardóttir, 
mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang: hildur.sigurdardottir@
arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. febrúar 2015. Umsækjendur sæki 
um starfið á vefsíðu bankans, www.arionbanki.is, þar sem einnig er 
að finna nánari lýsingu á starfinu.



Óskum eftir pípulagningamanni 
með sveinspróf á besta aldri í vinnu

Vinnutími 8-17 og 
föstudagar frá 8-16 

Upplýsingar í síma 860 8089

BG pípulagnir ehf

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann 
veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfull-
an lyfjafræðing. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður og gott 
vinnuumhverfi.

Hæfniskröfur: 
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 

Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni  
í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

www.lyfja.is

Lyfjafræðingur  
óskast austur
Tímabundin ráðning

Lyfja hf. á Egilsstöðum leitar að metnaðarfullum  
og sjálfstæðum lyfjafræðingi til af leysinga í eitt ár.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri, 
sími 530-3800. hallur@lyfja.is 
Umsóknarfrestur er til 31. janúar 2015 og farið verður  
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Hjúkrunarheimilið Skógarbær - Eldhús
Matartækni/starfsmann vantar í 86% starf í eldhús/matsal Skógar- 
bæjar. Um er að ræða vaktavinnu. Störf í eldhúsi og matsal eru 
fjölbreytt og krefjast sjálfstæðra vinnubragða.Við leitum eftir 
einstaklingi sem hefur reynslu af bakstri og eldamennsku, talar 
íslensku, er heilsuhraustur, jákvæður, með góða framkomu og 
samskiptahæfileika.

Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á heimsíðu, 
skogar.is.

Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til 
olga@skogar.is

Umsóknir sendist með tölvupósti til olga@skogar.is

Árskógum 2, Breiðholti / Mjódd
Skógarbær er hjúkrunarheimili fyrir eldri og yngri 

einstaklinga sem þarfnast hjúkrunar allan sólarhringinn.

kopavogur.is

Umhverfissvið 
Kópavogsbæjar auglýsir 
eftir verkstjóra vatnsveitu

Vatnsveita Kópavogs þjónar íbúum og fyrirtækjum 
í Kópavogi og Garðabæ, rekur brunnsvæði í 
Vatnsendakrikum, stofnlagnir að Kópavogi og
Garðabæ, miðlunartanka,  dælustöðvar,  dreifikerfi 
og heimæðar í Kópavogi

Helstu verkefni og ábyrgð
Verkstjóri  skipuleggur verkefni og vinnur með
starfsmönnum VK og hefur eftirlit með verkum
þeirra. Vinnur við brunnsvæði, miðlunartanka, 
dælustöðvar, fráveitur og stærri dreifikerfi. Fer yfir
tímaskýrslur starfsmanna og reikninga verktaka.
Er öryggisfulltrúi VK. Aðstoðar Forstöðumann VK 
við að tryggja að ávalt sé nægjanlegt kalt vatn til 
staðar fyrir íbúa og fyrirtæki í Kópavogi. Tryggir að
fráveitumál séu í lagi og vinnur að því að koma í 
veg fyrir að umhverfið hljóti skaða af fráveitu kerfi
Kópavogsbæjar. Er staðgengill forstöðumanns VK.

Menntunar- og hæfniskröfur

Pípulagningamaður, meistararéttindi æskileg
Reynsla af verkstjórnun og sjálfstæð
vinnubrögð.
Reynsla af vinnu við vatnsveitur og stærri
fráveitur. 
Þekking á suðu og meðhöndlun stærri
plastlagna og tengistykkja.
Þekking á og geta notað Word og Excel.

Ítarlegri upplýsingar um störfin er að finna á
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og samiðnar.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Karl Eðvalds-
son Deildarstjóri Gatnadeildar í síma 570-1500
eða í tölvupósti karl.edvalds@kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2015.

Karlar jafn sem konur eru hvattir til þess að
sækja um starfið

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt
á vef Kópavogsbæjar

Edduhótelin eru opin yfir sumartímann, frá maí til loka ágúst. Edduhótelin eru 12 talsins, frábærlega staðsett í fögru 
umhverfi og heillandi náttúru. Áhersla er lögð á lipra þjónustu og hagstætt verð. Fjöldi herbergja er frá 28 upp í 204. 
Edduhótelin eru rekin af Flugleiðahótelum ehf. sem reka einnig Icelandair hótelin og Hilton Reykjavík Nordica. Yfir 
sumartímann starfa 800 manns hjá fyrirtækinu.

Hótelstjórar
Óskum eftir að ráða hótelstjóra til starfa á Edduhótelin. Um tímabundin störf er að ræða.

Hótelstjóri Eddu hótels ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi hótelsins auk stjórnunarlegrar ábyrgðar 
gagnvart starfsfólki. 

Við leitum að kraftmiklum einstaklingum með mikla færni í mannlegum samskiptum, ríka þjónustulund og  
haldbæra tungumálakunnáttu.  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu og/eða menntun í hótelrekstri eða  
ferðaþjónustu.  

Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins www.hoteledda.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. janúar nk.

SUMARIÐ ER TÍMINN

LAUGARDAGUR  17. janúar 2015 13



ATVINNA
Vélsmiðja Suðurlands ehf vantar vanan járnsmið í vinnu.

Umsóknir hægt að senda á netfangið velsud@velsud.is

Frekar upplýsingar í síma 482-1980

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Bæjarból
 • leikskólakennari

Hæðarból
 • leikskólakennari, afleysingastarf
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

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

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

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 lyklunum að mikilvægustu upplýsingatæknikerfum landsins. 

Það eru ekki margir sem uppfylla þau skilyrði. Ert þú einn af þeim?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir sem felast í flóknum og krefjandi verkefnum. 
Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að öflugum einstaklingum í tækniteymi sem eru ábyrg fyrir þeirri vinnu sem þau skila og hafa frelsi til þess að 
gera það sem þarf til þess að ná frábærum árangri. Þú verður hluti af 70 manna sviði Tæknireksturs og þjónustu sem ber ábyrgð 

á rekstri og þjónustu allra upplýsingatæknikerfa RB, auk þess að reka flest miðlæg bankakerfi á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Sjósundsfólk sérstaklega velkomið.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 25. janúar 2015. 

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánar um RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað margvíslegar fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru 
fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsingatæknikostnað fjármálafyrirtækja. 

Hjá RB starfar margt af öflugasta IT-fólki landsins – og þó víðar væri leitað.

Um starfið:
Ef þín sýn og þinn vilji er að sjálfvirknivæða 
hlutina og starfa í hópi jafningja sem hafa sömu 
sýn þá er þetta rétta starfið fyrir þig. Kerfisstjóri 
mun koma að uppbyggingu og rekstri á nýju 
IaaS (Infrastructure as a Service) umhverfi RB 
ásamt núverandi VMware, netþjóna- og 
diskaumhverfi. Um er að ræða krefjandi og 
skemmtilegt starf fyrir öflugan einstakling.

Hæfniskröfur:
Reynsla af rekstri á 
grunnþjónustum eins og 
sýndarlausnum, diskalausnum 
og netþjónum

VMware vottun er kostur

Háskólamenntun sem nýtist í 
starfi er kostur

Kerfisstjóri í IT grunnþjónustu 
Um starfið:
Ef þú elskar rekstur tölvukerfa og hefur getu og 
aga til að halda netþjónum, stýrikerfum og 
hugbúnaði alltaf gangandi þá er þetta rétta 
starfið fyrir þig. Þú munt bera ábyrgð á 
uppsetningu og greiningu miðlægra kerfa og 
taka þátt í framþróun tækniumhverfis RB. Ef þú 
ert þessi einstaklingur og þekkir annan eins og 
sjálfan þig láttu viðkomandi þá vita, því okkur 
vantar tvo.

Hæfniskröfur:

Microsoft Windows Server 
og/eða Linux/UNIX umhverfi

er kostur

æskileg

starfi er kostur

Kerfisstjóri Windows og Linux/UNIX

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eyjólfur Ólafsson forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Eyjólfur Ólafsson forstöðumaður Tæknireksturs, eyjolfur.olafsson@rb.is, sími 569 8877.

Í báðum störfunum er að auki gerð krafa um eftirfarandi:
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Vélstjóri óskast á 27 tonna 
netabát frá Árskógssandi.

Upplýsingar gefur Pétur í s. 896 0152

sími: 511 1144
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Upplýsingar um störfin veitir mannauðsstjóri Ístaks í síma 530 2735, eða gegnum tölvupóst á mannaudur@istak.is.

Skrifstofa Ístaks, að Bugðufljóti 19, 270 Mosfellsbæ, er opin milli 08:15 – 16:00.

SPENNANDI STÖRF Í BOÐI
Ístak leitar að fólki sem hefur áhuga á að vinna hjá öflugu verktakafyrirtæki og taka þátt í að byggja 

mannvirki framtíðarinnar á Íslandi, Grænlandi og Færeyjum. 

Starfsmenn Ístaks leysa áhugaverð og síbreytileg verkefni í spennandi vinnuumhverfi. Við hvetjum konur 

jafnt sem karla til að sækja um.

Meðal þess sem Ístak er að leita að er:

•  Verkstjórum til starfa á Íslandi og á Grænlandi
•  Bygginga- og járniðnaðarfólki til starfa á Íslandi og á Grænlandi
•  Verk- og tæknifræðingum til starfa á Íslandi og á Grænlandi
•  Staðarstjórum á Íslandi
•  Staðarstjóra á Grænlandi 

Hægt er að sækja um störfin og lesa meira um þau á heimasíðu Ístaks, www.istak.is, undir „Starfsumsókn“.

Vegna góðrar verkefnastöðu og nýrra verkefna, hefur Ístak Ísland laus 

störf til umsóknar.

Meðal núverandi verkefna Ístaks má nefna: Stækkun flugstöðvar Leifs 

Eiríkssonar, breikkun og uppbygging á þjóðvegi 1 yfir Hellisheiði, 

byggingu kerbrotaskála fyrir Norðurál á Grundartanga og byggingu 

háhýsa í Skuggahverfinu í Reykjavík, svo eitthvað sé nefnt.

Af nýjum verkefnum sem eru að fara af stað má nefna stækkun á 

hafnargarði og bygging á skrifstofu og vöruhúsi fyrir hafnarstjórnina í 

Nuuk Grænlandi. Það verkefni er unnið í samstarfi við danska 

verktakafyrirtækið AARSLEFF. Fleiri ný verkefni eru á lokastigi 

samningsgerðar og gert er ráð fyrir því að framkvæmdir hefjist á 

næstu mánuðum.

ÍSTAK hf er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa um 500 manns,
víðsvegar um landið sem og erlendis.
ÍSTAK hf er alhliða verktakafyrirtæki sem var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo
sem virkjanir, stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar
fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.
Ístak Ísland er dótturfyrirtæki Ístaks hf. og er með áherslur á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.
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WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

VERKEFNASTJÓRI Á UPPLÝSINGATÆKNISVIÐI

Starfssvið
• Stýring á verkefnum tengdum innleiðingu og þróun hugbúnaðar

• Áætlanagerð 

• Framkvæmd þarfagreininga 

• Vinna með stjórnendum að gerð viðskiptafæra (e. business case)

• Móttaka og meðferð verkefnabeiðna

 
Hæfniskröfur

• Háskólamenntun

• Að lágmarki 5 ára reynsla af verkefnastjórnun í upplýsingatækni

• Menntun í verkefnastjórnun kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 26. janúar næstkomandi. Vinsamlegast setjið í fyrirsögn 

 tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

REKSTRARSTJÓRI UPPLÝSINGATÆKNISVIÐS

Starfssvið
• Yfirumsjón með kostnaðaráætlunum og greiningu kostnaðar

• Samningagerð og umsjón IT samninga

• Mótun og innleiðing innri IT ferla

• Eignaumsjón á hugbúnaðarleyfum og utanumhald á 

 hugbúnaðarkaupum

• Leiða umbóta- og gæðastefnu upplýsingatæknisviðs á öllum 

starfsstöðvum Össurar

 
Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem hæfir starfinu

• Að lágmarki 5 ára reynsla í upplýsingatækni

• Reynsla af leyfismálum, hugbúnaðarkaupum og samningagerð skilyrði

• Reynsla af ITIL kostur 

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæð vinnubrögð

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta fyrirtæki landsins?  Össur leitar að  metnaðargjörnum, jákvæðum 

og skipulögðum einstaklingum til að vinna í öflugum hópi í alþjóðlegri upplýsingatæknideild Össurar.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Innkaupa og  vörustjóri
Icewear óskar eftir því að ráða öflugan innkaupastjóra
til að leiða innkaupadeild fyrirtækisins og sinna innkaupa- 
og birgðastýringu í hratt vaxandi fyrirtæki.

Leitað er að einstaklingi sem hefur mikla leiðtogahæfileika, 
framúrskarandi samskiptahæfni, mikla
þekkingu á stýringu aðfangakeðju og er tilbúinn til að leita 
ávallt bestu leiða til að ná árangri

Helstu verkefni og ábyrgð
• Innkaupastýring í samræmi við sölu- og markaðsáætlanir
• Eftirlit með birgðastöðu og rýrnun
• Góð yfirsýn yfir aðfangakeðju fyrirtækisins
• Mikið samstarf við aðrar deildir fyrirtækisins
• Bestun flutningaleiða
• Samningar við flutningafyrirtæki

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla við innkaup og innkaupastjórnun
• Góð reynsla við samningagerð
• Miklir stjórnunarhæfileikar og framúrskarandi 
   samskiptahæfni
• Mikið frumkvæði

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á rafrænu formi 
á netfangið: agust@icewear.is  merkt „innkaupastjóri“ 
fyrir 31.  Janúar.

Umsóknum er ekki svarað í síma

Um Icewear, var stofnað 1972.  Hjá Icewear starfa 65-85 manns.  
Það er með öfluga heildsölum ásamt því að reka 5 verslanir á 
Íslandi.  Icewear fatnaður er einnig seldur í verslunum í Evrópu 
og Norður Ameríku.  Icewear rekur sauma og prjónastofu í Vík í 
Mýrdal og saumstofu í Reykjanesbæ.  

Icewear leitar eftir jákvæðu, ábyrgðarfullu og kraftmiklu 
starfsfólki sem hefur gaman af mannlegum samskiptum, 

flottri hönnun og sölumennsku

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur HSU Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201501/055
Sérfræðingur í mannauðsmálum Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201501/054
Aðstoðarverslunarstjóri Vínbúðin Selfossi Selfoss 201501/053
Embætti dómara Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201501/052
Sérhæfðir starfsmenn Nýbura- og ungbarnagjörgæsludeild Reykjavík 201501/051
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahússins á Akureyri Akureyri 201501/050
Ræstingar Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201501/049
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið Reykjavík 201501/048
Rannsóknarlögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201501/047
Vélamaður Vegagerðin Húsavík 201501/046
Hjúkrunarfræðingur Hjúkrunarfr. - LSH Laugarásinn Reykjavík 201501/045
Minjavörður Minjastofnun Íslands Vestfirðir 201501/044
Móttökuritari Heilsugæslan Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201501/043
Leikarar og listrænir stjórnendur Þjóðleikhúsið Reykjavík 201501/042
Hjúkrunardeildarstjóri LSH Kvenlækningadeild Reykjavík 201501/041
Sérfr. á efnarannsóknarstofu ÍSOR Reykjavík 201501/040
Deildarstjóri LSH Göngud. mæðrav. og fósturgr. Reykjavík 201501/039
Yfirlæknir barnalækninga LSH Barnalækningar Reykjavík 201501/038
Deildarlæknar LSH Lyflækningar krabbameina Reykjavík 201501/037

Deildarstjóri þjónustumiðstöð
Miðgarður þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness auglýsir eftir  

deildarstjóra búsetu- og stuðningsþjónustu á þjónustumiðstöð.
Í Miðgarði starfa um 350 starfsmenn á 16 starfsstöðvum sem sinna ýmis konar þjónustu við íbúa hverfisins og stofnanir.

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

og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Ábyrgð á faglegu starfi í þjónustu við fólk með fötlun.
• Ábyrgð á stuðningsþjónustu.
• Ábyrgð á ráðgjöf og stuðning við búsetukjarna/sambýli  

og skammtímavistanir.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi, fyrirkomulagi starfa og rekstri 

á deildinni. 
• Leiðbeinir og veitir ráðgjöf til starfsmanna, samstarf og 

samvinna við aðrar stofnanir og ábyrgð á  þverfaglegu 
samstarfi og samþættingu innan þjónustumiðstöðvar- 
innar.

• Tryggir að framkvæmd þjónustu í starfsemi þjónus-
tumiðstöðvar sé framúrskarandi og  í samræmi við stefnu, 
leiðarljós og markmið Velferðarsviðs.

• Undirbúningur og framkvæmd gæðaferla varðandi starf-
semi deildarinnar.

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun á sviði félags-, mennta- og/eða heil-

brigðisvísinda. Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla af starfi innan velferðarþjónustu 

sveitarfélaga
• Þekking og reynsla af stjórnun.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í 

starfi.  
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Um er að ræða fullt starf og þarf 
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir skal senda á Miðgarð - þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness fyrir 30. janúar 2015.  
Upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Þ. Sigurþórsdóttir framkvæmdarstjóri.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fer með ábyrgð á velferðarþjónustu borgarinnar, þ.m.t. almennri 
félagsþjónustu og sértækri þjónustu við fatlað fólk, aldraða og börn.  Í því felst stefnumótun í vel- 
ferðarmálum , áætlanagerð, samþætting velferðarþjónustu, eftirlit í samræmi við lög reglur, 
samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úrræða og gerð þjón- 
ustusamninga við þriðja aðila.  Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex þjónustumiðstöðvum  
í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur

Þjónustumiðstöðvar sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og 
grunnskóla, frístundaráðgjöf auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar.  
Þær bera ábyrgð á framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar og þar fer fram faglegt samstarf 
með áherslu á samþætta þjónustu.
Nánari upplýsingar um starfsemi Velferðarsviðs má sjá á vef sviðsins; www. velferdarsvid.is

Velferðarsvið

BARÞJÓNAR
DYRAVERÐIR

Á næstunni mun AMERICAN 
BAR opna við Austurstræti 
Við óskum eftir að ráða hressa og 
vana barþjóna með sterka þjónusulund. 

Einnig vantar okkur stæðilega 
dyraverði! Um er að ræða dag- og 
kvöldvaktir auk helgarvinnu.

Við leggjum mikla áherslu á skemmti-
legt og gefandi starfsumhverfi.

Hæfiniskröfur:
•  Vera 20 ára eða eldri
•  Íslensku- og enskukunnátta lykilatriði

Ferilsskrá með mynd og fyrirspurnir 
varðandi starfið sendist á
americanbar@americanbar.is 
eða í síma 690 9996 – Hemmi.  
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Útboð
Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið: 

SLÁTTUR OG HIRÐING Í HVERAGERÐI

Verkið felur í sér slátt og hirðu á opnum svæðum í Hvera- 
gerði. Markmiðið er að grassvæði séu ávallt vel hirt og 
snyrtileg.

Verktímabil er frá 21. viku til og með 34. viku ár hvert sem 
verksamningurinn nær yfir. Verkið er boðið út til tveggja ára. 
Heildar flatarmál grassvæða er 158.253 m2 og eru umhirðu- 
stig eftirfarandi:

1. stig – svæði slegin á 7 daga fresti.
2. stig – svæði slegin á 14 daga fresti.
3. stig  - svæði slegin á 30 daga fresti.
4. stig – svæði slegin á 45 daga fresti.

Haldin verður kynningafundur á bæjarskrifstofu  
Hveragerðisbæjar fimmtudaginn 22. janúar kl 14:00  
og í framhaldi af  honum verður væntanlegum bjóðendum 
gefinn kostur á að fara í vettvangsferð og kynna sér um-
hirðusvæðin.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
mánudeginum 19. janúar.  Þeir sem hyggjast gera tilboð í 
verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu í síma 412 6900, 
eða með tölvupósti á netfangið utbod.sudurland@efla.is  og 
gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið 
útboðsgögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar 
fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 5. febrúar 2015, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfisfulltrúinn í Hveragerði.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um tölvu- og netbúnað, 
 EES útboð nr. 13119. 
 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

ÚTBOÐ
Þjóðskjalasafn Íslands, Hús 1  

- Endurbætur rishæðar 
ÚTBOÐ NR. 15780 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Mennta- og mennigarmálaráðu-
neytisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Þjóðskjalasafn 
Íslands, Hús 1, en gera skal gagngerar endurbætur á rishæðinni 
utan- og innanhúss. 

Helstu magntölur eru: 

Málmklæðning á þak 455 m²
Þakgluggar  23 stk.
Rif veggja, glugga og gólfefna 800 m²
Loftræsisamstæða 1 heild
Hjólastólalyfta  1 heild
Neyðarstigi í flóttaleið 1 heild

Vettvangsskoðun verður haldin 28. janúar kl. 14.00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. ágúst 2015. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.- hjá Ríkiskaupum,  
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 20. janúar 
2015. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 10. febrúar 2015 kl. 14.00 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Vinnueftirlitið óskar að ráða eftirlitsmann
til starfa við véla- og tækjaeftirlit  

á höfuðborgarsvæðinu
Helstu verkefni eru:
• Vinnuvéla- og tækjaeftirlit, sbr. ákvæði laga 
   nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
• Fræðsla á námskeiðum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Tæknimenntun, t.d. vélfræði- eða iðnmenntun 
   (vélvirkjun/bifvélavirkjun)
• Þekking og reynsla sem nýtist í starfi sem þessu, 
   s.s vinna við stjórn og/eða viðgerðir vinnuvéla
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
• Sveigjanleiki og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta og þjálfun í framsetningu ritaðs máls
• Kunnátta í ensku og/eða Norðurlandamálum er æskileg
• Tölvufærni
• Reynsla af fræðslu- og kynningarstarfi kostur

Um er að ræða 100 % starf með aðsetur á Bíldshöfða 16,  
Reykjavík. Eftirlitssvæðið nær yfir höfuðborgarsvæðið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfsþjálfun 
fer fram við upphaf starfs. Laun eru skv. kjarasamningum opin-
berra starfsmanna. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja 
um starfið. 

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist 
Vinnueftirliti ríkisins Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík eða í tölvupósti 
á netfangið (mg@ver.is)  fyrir 9. febrúar nk. Umsóknareyðublað 
er ekki notað. Nánari upplýsingar um starfið fást hjá Magnúsi 
Guðmundssyni deildarstjóra vinnuvéladeildar (mg@ver.is),   
s. 550 4600 eða 891-7622.

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og byggir 
starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna.  
Vinnueftirlitið starfar samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustu- 
hætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.  
Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu  www.vinnueftirlit.is.

Frumkvæði - Forvarnir - Fagmennska

Útboð nr. 20187
Þeistareykjavirkjun

Rennilokar
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í renniloka í stærðum 
DN50 til DN1000  samkvæmt útboðsgögnum nr. 20187 
„Gate Valves“ fyrir jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum í 
Þingeyjarsveit.

Verkið felst í framleiðslu og afhendingu á rennilokum fyrir 
Þeistareykjavirkjun.

Renniloka skal afhenda fyrir 28. ágúst 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 3. febrúar 2015 þar sem 
þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Kynningarfundur fyrir útboðið verður haldinn í húsa-
kynnum Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68 fimmtudaginn 
22. janúar 2015 kl. 14.00.

Þjónusta við iðnaðinn 

ATVINNA
Vantar sölu eða tæknimann með þekkingu á iðnaðartækjum 
s.s trésmíðavélum, rakatækjum, loftpressum og fl.
Þarf að vera stundvís og heiðarlegur.  Umsóknir sendist á 
roggi@roggi.is fyrir  26. janúar.  

OPUS lögmenn leita að sérfræðingi í skaðabóta- 
rétti. Viðkomandi þarf að hafa lögmannsréttindi 
og starfsreynslu á sviði skaðabótaréttar.

Gerð er krafa um að viðkomandi hafi að bera 
mikinn metnað fyrir verkefnum á sviði 
skaðabótaréttar og sjálfstæði í starfi, 
auk hæfni í mannlegum samskiptum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

LÖGMAÐUR 
MEÐ SÉRÞEKKINGU 
Í SKAÐABÓTARÉTTI

Austurstræti 17 \ Sími 415 2200

Umsóknir skulu berast á
netfangið: opus@opus.is

Ríki Vatnajökuls óskar eftir að 
ráða framkvæmdastjóra 

Leitað er að kraftmiklum og metnaðarfullum 
einstaklingi sem hefur vilja til að ná árangri í starfi.

Starfssvið:
• Dagleg stjórnun og rekstur félagsins, ásamt verkefnastjórnun.
• Gerð framkvæmda- og fjárhagsáætlana og eftirfylgni með þeim.
• Virk þátttaka í stefnumörkun um starfsemi félagsins og 
 framkvæmd hennar.
• Virk þáttaka í markaðs- og kynningarmálum og umsjón 
 með heimasíðu félagsins.
• Samskipti við fyrirtæki, hagsmunasamtök og stofnanir innan
félagsins (klasans) sem utan.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi og/eða víðtæk reynsla af 
 rekstrar- eða markaðsmálum.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Þekking og reynsla úr ferðaþónustu kostur.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta sem og hæfni til að tjá 

sig í ræðu og riti.
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta og geta til að hagnýta sér upplýsingatækni 
 á fjölbreyttan máta.

Ríki Vatnajökuls er einkahlutafélag um klasa samstarfsfyrirtækja 
og opinbera aðila sem tengjast ferðaþjónustu á Suð-austurlandi. 
RV stuðlar að öflugri og arðbærri ferðaþjónustu allt árið sem 
byggir á aðdráttarafli stórbrotinnar náttúru, matvælum og menn- 
ingu svæðisins. Skrifstofan er á Höfn í Hornafirði.  
Sjá nánar: visitvatnajokull.is

Umsjón með ráðningunni hafa  
Ingibjörg tel. 899 7881 (job.rikivatnajokuls@gmail.is),  
Vala tel. 863 9199 (vala@hornafjordur.is),  
Ásmundur tel. 896 6412 (arnanes@arnanes.is)

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á  
job.rikivatnajokuls@gmail.com

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynn- 
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram 
kemur rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.
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Styrkir 
til samgönguleiða 

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í 
vegáætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum. 

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr. reglna 
nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn um styrk skal senda 
til starfsstöðvar Vegagerðarinnar (Selfoss, Borgarnes, 
Akureyri, Reyðarfjörður) á því svæði þar sem viðkomandi 
framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 15. apríl 2015. 

Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar 
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareyðublaði. 

Verslunar/þjónustu húsnæði til leigu!
100m2 fallegt húsnæði við Laugaveg 

getur losnað fljótlega. 
Áhugasamir sendi upplýsingar á  

101husnaedi@gmail.com

VEITINGAAÐSTAÐA TIL LEIGU

Viltu opna kaffihús & bar, 
hamborgarstað eða eitthvað annað?

Nánast fullbúin aðstaða við Brekknás í Reykjavík til leigu. 
Húsnæðið er rétt við Reiðhöllina í Víðidal.  

Mikið af hestamönnum í göngufæri ásamt þrem mjög stórum hverfum. 
Tilvalið að vera með léttan hádegismat og boltann á kvöldin. 

Nánari upplýsingar á: andrespetur@gmail.com eða í síma 477-2222

Jöfnunarstyrkur  
til náms

Umsóknarfrestur á vorönn 2015  

er til 15. febrúar n.k. 

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem að stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri 
   lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja 
   nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
Námsstyrkjanefnd

TIL LEIGU

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

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins óskar eftir að taka á 
leigu 370-450 m² húsnæði fyrir vínbúð í Grafarvogi.  
Húsnæðið þarf að skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í versl- 
unarsvæði og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu. 

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum: 
1.  Vera á verslunarsvæði. 
2.  Vera nærri stofnbraut eða tengibraut. 
3.  Umferð að og frá húsnæðinu sé greið. 
4.  Húsnæðið skal vera á jarðhæð. 
5.  Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint 
 út á baksvæði. 
6.  Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini 
 og næg bílastæði (a.m.k.25-35 bílastæði sem að 
 jafnaði nýtist vínbúðinni). 
7.  Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir 
 hreyfihamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði 
 fyrir starfsfólk. 
8.  Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða
 lyftara með vörur skal vera góð. 
9.  Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll 
 rýmisins nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða  
 annað ekki hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæði- 
 sins. 
10.   Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500-600 lux (fer eftir ástandi 
 við skil). 
11.   Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk ásamt góðu  
 aðgengi fyrir hreyfihamlaða. 
12. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem  
 opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til  
 slíks og vera samþykkt af þeim. 

Leigutími húsnæðisins er samkomulag. 
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu. 

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem 
þeir hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkis- 
kaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, þriðjud 
daginn 3. febrúar 2015 Merkt: 15782 - Leiga á húsnæði 
fyrir vínbúð ÁTVR í Grafarvogi 

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi: 
1.  Staðsetning. 
2.  Teikningar af húsnæði. 
3.  Afhendingartími. 
4.  Ástand húsnæðis við afhendingu. 
5.  Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað. 
6.  Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif 
 á kröfuliði 1- 12 að ofan á leigutímanum. 

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

Faxaflóahafnir sf. auglýsa hér með til leigu: 

Tvö verslunarrými í verbúðunum við Grandagarð í Reykjavík
 Grandagarður 19,  70 fermetrar, frá 1. febrúar 
 Grandagarður 29,  104 fermetrar, frá 15. apríl 

Eitt verslunarrými í verbúðunum við Geirsgötu í Reykjavík
 Geirsgata 5A, jarðhæð,  108 fermetrar, frá 1. febrúar

Lögð verður áhersla á að starfsemin við Grandagarð og 
Geirsgötu verði sem fjölbreyttust, dragi að fólk og stuðli að 
fjölbreyttu mannlífi.

Það skilyrði er sett fyrir útleigu húsnæðisins að um verslunar-
rekstur verði að ræða með reglubundnum opnunartíma og að 
um heilsárs starfsemi verði að ræða. 

Húsnæðið verður leigt í því ástandi sem það er. Væntanlegir 
leigusamningar verða án tímamarka en með gagnkvæmum 
sex mánaða uppsagnarfresti.

Leigugjald verður 1.100 krónur + VSK fyrir hvern fermetra á 
mánuði.   

Umsóknum skal skilað til hafnarstjóra Faxaflóahafna sf. eigi 
síðar en 28. janúar 2015 og skal jafnframt gerð  grein fyrir 
fyrirhugaðri starfsemi í viðkomandi verslunarrými.   

Bent er á að fyrri umsóknir um leigurými við Grandagarð og 
Geirsgötu teljast úr gildi fallnar og þarf að endurnýja sé áhugi 
fyrir hendi. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Laxdal, forstöðumaður  
rekstardeildar Faxaflóahafna, í síma 525 8900.
   

TIL LEIGU

SEÐLABANKI ÍSLANDS
auglýsir eftir umsóknum 
um styrk tengdan nafni Jóhannesar Nordals 

Auglýst er eftir umsóknum um árlegan styrk sem tengdur er nafni 
Jóhannesar Nordals og er afhentur af Seðlabanka Íslands. Ákveðið var 
að veita styrkinn fyrst í tilefni af 50 ára afmæli bankans á árinu 2011.
Tilgangur með styrknum er að styðja viðleitni einstaklinga sem miðar 
að því að varðveita menningarverðmæti sem núverandi kynslóð hefur 
fengið í arf.
Umsóknir skulu sendar skrifstofu bankastjóra Seðlabanka Íslands 
fyrir 20. febrúar 2015. Fjárhæð styrksins nemur 2.000.000 kr. og 
verður henni úthlutað í apríl eða maí 2015. Eyðublöð fyrir umsóknir 
eru aðgengileg á vef bankans og í afgreiðslu á Kalkofnsvegi 1.
Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurgeirsson framkvæmdastjóri 
á skrifstofu seðlabankastjóra.

Seðlabanki Íslands · Kalkofnsvegi 1 · 150 Reykjavík · Sími: 569 9600

www.gardabaer.is

Tækni- og umhverfissvið

TILLAGA AÐ SVÆÐIS-
SKIPULAGI HÖFUÐBORGAR-
SVÆÐISINS 2040
KYNNINGARFUNDUR

Tillaga að nýju svæðisskipulagi höfðuborgar- 
svæðisins er í auglýsingu til 2. febrúar 2015.

Tillagan er aðgengileg á skrifstofu Sambands 
sveitarfélaga á höfuðborgarvæðinu að 
Hamraborg 9, Kópavogi og á heimasíðu 
sambandsins  www.ssh.is. 

Tillagan er einnig aðgengileg í þjónustuveri 
Garðabæjar, Garðatorgi 7 og á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is

Sérstakur kynningarfundur um tillöguna 
verður haldinn í Flataskóla þann 19. 
janúar 2015 kl. 17.30. Er fundurinn 
sérstaklega ætlaður Garðabæingum.
 
Skipulagsstjóri Garðabæjar
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Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Páll Þórólfsson 
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Jason Ólafsson 
sölufulltrúi 
Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasalit
Sími: 6955520

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Helgi Jónsson 
sölufulltrúi 
Sími: 780 2700

304 fm einbýlishús á einni hæð.

Sjávarútsýni.

Tvöfaldur bílskúr.

Húsið er með bakgarð í suður.

Falleg lóð. Gott skipulag, góð nýting.

Blikanes

Verð: 99,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

4ra herbergja

2. hæð

Stærð 109,8 fm

Frábær staðsetning

Afhending haust 2015 

Skerjabraut 

Verð : 48,9 millj.Nánar:  Hilmar 695 9500

Glæsileg 128,0 fm íbúð á 5.hæð

Þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol og stofa

Vandaðar innréttingar

Glæsilegt útsýni og suðvestur svalir

Stæði í bílageymslu 

Kórsalir

Verð : 39,0 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð

Stærð 128,3 fm

Jarðhæð

Sérinngangur

Stæði í bílageymslu 

Naustabryggja 

Verð : 35,7 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Aukaíbúð í kjallara með sérinngangi

Stór stofa

Útgengt í stóran suðvestur garð Tilboð eða 

Skipti á minni eign kemur til greina

Brekkutangi

Verð : 49,9 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Parhús 150,3 fm

3 rúmgóð svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Vel staðsett

Gott áhvílandi lán frá ÍLS. 

Heiðarbrún

Verð : 25,5 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Glæsileg íbúð á fyrstu hæð 95,8 fm

Útgengi úr stofu og eldhúsi  

á hellulagða verönd

Rúmgott eldhús og bjartar og fallegar stofur 

Sérafnotaréttur

Hörgshlíð

Verð: 33,5 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Fullbúið 114 fm raðhús á tveimur hæðum.

Þrjú svefnherbergi. Verönd í suður út frá stofu. 

Ísskápur, uppþvottavél og þvottavél fylgja. 

Svalir á efri hæð.

Afhending við kaupsamning.

Hraunbær

Verð : 36,0 millj.Nánar: Jason 775 1515

Glæsileg 136 fm eign á efri hæð með 

sérinngangi. Óhindrað útsýni yfir Elliðavatn 

og fjöllinn í austri. Tvö svefnherbergi ásamt 

geymslu og þvottahús innan íbúðar. Vandaðar 

innréttingar og gott skápapláss.

Fellahvarf

Verð: 42,5 millj.Nánar:  Jón Rafn 695 520

Falleg sérhæð að stærð 105,6 m² að stærð. 

Áhvílandi lán ILS ca. 23 milljónir, getur fylgt 

eigninni. Þrjú góð svefnherbergi og opið 

eldhús í borðstofu.

Endurnýjað þak. Vinsæl staðsetning.

Mávahlíð

Verð: 37,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Falleg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð, 

82,6 fm að stærð Sameiginlegt þvottahús 

á sömu hæð Geymsla innan íbúðar ásamt 

sérgeymslu í sameign. Stórir fataskápar og 

rúmgóð svefnherbergi m. Pergo parket

Ásbraut

Verð : 25,2 millj.Nánar: Jón Rafn 695 520

Glæsilegt einbýli með tvöföldum bílskúr

Stórt og glæsilegt eldhús

Baðherbergi með nuddbaðkar

Gert ráð fyrir heitum potti í garði

Oddnýjarbraut

Verð :  29,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

2ja herb. 60 fm íbúð

Sérinngangur

Stórt svefnherbergi

Þvottaherbergi 

Sogavegur 

Verð :  23,0 millj.Nánar:  Jason 775 1515

Falleg eign á eftirsóttum stað Tvílyft 

einbýlishús alls 306 fm Stór rúmgóð alrými 

og fallegt útsýni 5 svefnherbergi og tvö 

baðherbergi Gróin og falleg lóð, rúmgóð 

innkeyrsla.

Lækjarás

Verð: 68,7millj.Nánar: Atli 899 1178

Einbýlishús 288,8 fm.

Frábær staðsetning

Tvöfaldur bílskúr

Þarfnast standsetningar 

Trönuhólar 

Verð  frá: 56,3 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Fallegt einbýlishús í suðurhlíðunum

Húsið er endurnýjað að hluta

Fjögur svefnherbergi, baðherbergi og gestasn. 

Fallegt útsýni, góður bílskúr

Spennandi tækifæri

Reynihvammur

Verð  frá: 49,5 millj.Nánar: Atli 899 1178

Tvær íbúðir

Nýbygging

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Íbúðirnar eru staðsettar í mibæ Garðabæjar á frábærum útsýnisstað.

Á jarðhæð hússins verður lífleg verslun og þjónusta.

Um er að ræða 42 íbúðir með sérlega góðu skipulagi í mörgum útfærslum, 

allar með stæði í bílageymslu. 

Glæsilegt lyftuhús. 

Sölumenn geta nú sýnt á staðnum, 
bókaðu skoðun og upplifðu útsýnið og staðsetninguna með eigin augum 

Garðatorg 
Tryggðu þér íbúð á besta 
stað í Garðabæ!

Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson, lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Skaftahlíð 4

Verð : 31,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:30 -18:00

77,9 fm

Upprunalegar innréttingar

Gufubaðstofa í sameign

Frábær staðsetning

Lynghagi 7

Verð : 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:00 -17:45

Falleg vel skipulögð efsta hæð í þríbýli

Þrjú góð svefnherbergi

Endurnýjað eldhús og nýleg tæki

Fallegt útsýni til suðurs

Frábær staðsetning

Borgartún 30a

Verð : 59,5 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 17:00 -17:30

Góð 163 fm íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi byggt af 

ÍAV.

Gengið beint úr lyftu inn í íbúð.

Stæði í bílgeymslu.

Stór stofa og tvö svefnherbergi, annað með 

fata- og sér baðherbergi.

Stekkjarhvammur 50

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. kl. 18:00-18:30

2ja herb. plús bílskúr 

Stærð 98,2 fm. 

Sérinngangur 

Bílskúr 24,2 fm. 

Hæðarbyggð 27 

Verð : 68,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl: 19:00-19:30

Fallegt einbýlishús

Stærð 294,2

Frábær staðsetning

Hornlóð

Aukaíbúð

Langamýri 26

Verð :  31,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 19. jan. frá kl:17:30 og 18:00

Falleg 97,4 fm  3ja herbergja íbúð 

á efri hæð í litlu fjölbýli

Mikil lofthæ í stofu og eldhúsi 

þvottahús innan íbúðar

Sérinngangur og stórar suðursvalir

Frábær staðsetning

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Nánari upplýsingar veitir: 

Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is MIKLABORG

569 7000 MIKLABORG



KJARRHÓLMI 36  – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. JAN KL. 14:00 – 14:30
- Mjög góð 3ja herbergja 75,1 fm íbúð auk stórrar geymslu á 3. hæð.
- Hús snyrtilegt sem og sameign. Fallegt útsýni yfir Fossvoginn.
- Frábær staðsetning í hverfinu.
V. 24,9 millj.

MELÁS  - 210 GBÆ
BÓKIÐ SKOÐUN
Frábært fjölskylduhús. 196,1 fm. 8 herbergja einbýlishús með 69,5 fm. aukaíbúð.
Stór innbyggður bílskúr 52,3 fm. Eigninni hefur verið vel viðhaldið síðustu ár að utan.
Stór lóð í kringum húsið afgirt að mestu leyti.
Stórt hellulagt bílaplan. Glæsilegt útsýni.
V. 77,9 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 96 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. JAN KL. 15:00 – 15:30
- Fallegt 181 fm parhús ásamt bílskúr á frábærum stað í Grafarholtinu.
- Fjögur svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum. Möguleiki á 5. Herberginu.
- Stór verönd í suður og vestur.
- Snyrtilegt umhverfi. Göngufæri í skóla.
V. 49,9 millj.

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

OPIÐ HÚS

KLEPPSVEGUR 2 – 105 RVK.
BÓKIÐ SKOÐUN  
Virkilega falleg 128,3 fm. 6 herbergja íbúð á 2. hæð með tvennum svölum.
í dag eru 3 svefnherbergi og 3 stofur, auðvelt að bæta við einu svefnherbergi.
Eignin hefur fengið afar gott við hald á siðustu árum, nýlegir gluggar og gler.
Húsið nýlega allt sprunguviðgert og málað.
Íbúðin getur verið laus fljótlega.
V. 35,9 millj.

SKAFTAHLÍÐ 4 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. JANÚAR KL. 15:00 – 15:30
- Virkilega falleg 60,8 fm. 2ja herbergja íbúð í kjallara.
- Eign í afar góðu ástandi utan, nýlega viðgerð og máluð að utan.
- Eignin er laus 1. feb. 2015.

V. 23,9 millj.

OPIÐ HÚS

KRUMMAHÓLAR 10 – 111 RVK
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 17. JAN FRÁ 13.00 – 13.30
- Rúmgóð 79.1 fm íbúð á annarri hæð.
- Lokaðar svalir og lyftublokk.
- Stutt í alla þjónustu.

V. 21,9  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 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

FURUGRUND 16 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 17. JAN FRÁ 14.00 – 14.30
- Snyrtileg 48.5 fm kjallaraíbúð.
- Rafmagn að mestu leyti endurnýjað.
- Stutt í alla þjónustu.

V. 16,9 millj
Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LÆKJASMÁRI 72  – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 18. JAN KL. 13:00 – 13:30
- Mjög góð 3ja herbergja, 86,5 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 45 fm sérafnotaréttur.
- Frábær staðsetning í Smárahverfinu.
- Stutt í skóla og þjónustu.
V. 27,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS



OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. JANÚAR KL. 16:00 – 17:00

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 5-7, 203 KÓPAVOGUR

22 fullbúnar nýlegar 4-6 herbergja

íbúðir til sölu. Afhentar við kaup-

samning.

Vandaðar innréttingar og gólfefni,

granítborðplötur í eldhúsi.

Stæði í lokaðri bílageymslu. Stórar

geymslur fylgja öllum íbúðum.  

Frábært útsýni.

Stutt í alla þjónustu, skóla,

leikskóla, íþróttaaðstöðu og

verslun.

Verð frá 36,9 millj.

Stærð frá 126,1 fm. - 232 fm.

OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

Þórarinn 
Thorarensen

sölustjóri
Sími 770 0309

Sigurður 
Samúelsson

löggiltur 
fasteignasali

 Sími 896 2312

9 SELDAR



Opið hús sunnudaginn 18.1. frá kl. 14:00-15:00

Opið hús sunnudaginn 18.1. frá kl. 15:00-15:30

Opið hús sunnudaginn 18.1. frá kl. 14:00-15:00

Melabraut 11 - Seltjarnarnesi
Sér verönd.

Grænakinn 28
194,9 fm.  á tveimur hæðum í tvíbýlishúsi

Blikanes 15 – Garðabæ

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Um er að ræða mjög góða 110,7 fm.jarðhæð með sér inngangi og sér 
suður verönd. Hæðin er mikið endurnýjuð m.a. nýtt eldhús og tæki, 
parket á flestum gólfum. Þrjú svefnherbergi.Að utan er húsið nýlega 
allt endurnýjað. Möguleiki að taka minni eign upp í kaupverð. 
V. 38,3m. Nánari upplýsingar veitir Ellert sölumaður 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Í einkasölu 194,9 fm húseign á tveimur hæðum, þar af 42 fm bílskúr í 
góðu húsi við Grænukinn í Hafnarfirði.  Jarðhæð skiptist í fjögur herb., 
baðherb, þvottarhús og geymslu.  Efri hæð skiptist í tvær stofur, eldhús, 
baðherbergi og tvö herb. Útgengi úr stofu í garðinn sem er fallegur með 
hellulagðri verönd.  Verð 39,9 milj. 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Skemmtilega hannað 303 einbýli á einni hæð með tvöföldum bílskúr. 
Húsið er staðsett sunnanmegin við götuna og skartar fallegu sjávarút-
sýni. Stórar stofur. Möguleiki á 5 svefnherbergjum. Fallegur og vel skipu-
lagður garður í góðri rækt og viðhaldsléttur. Húsið hefur fengið mjög gott 
viðhald í gegnum tíðina. Skemmtileg staðsetning og einstök veðursæld. 
Verð 99 millj. Bárður H Tryggvason verður á staðnum s- 896-5221.

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

Vallengi 9, 2. hæð

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 18.1 frá kl. 13:30 - 14:00
Falleg ca. 106 fm. íbúð á tveimur hæðum á góðum stað í Grafarvogi: 
Sérinngangur. Á 1. hæð er gestasnyrting, stór stofa, fallegt eldhús 
og þvottahús, 2. hæðin skiptist í 3 svefnherbergi og baðherbergi. 
Geymsluloft er yfir íbúðinni. Frábært útsýni. Gott verð 29,9 millj. 
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205

OPIÐ HÚS

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

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

Seltjarnarnes – byggingarlóð

Byggingarlóð undir einbýlishús á einstökum útsýnisstað á 
sunnan verðu Seltjarnarnesi. Lóðin er eignarlóð, 861,0 fermetri 
að stærð og frá henni nýtur mikils útsýnis til suðurs.
Gatna  gerðargjöld eru ógreidd. Frábær staðsetning í grónu 
hverfi og frá lóðinni nýtur einstaklega fallegs útsýnis.

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

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

Rauðalækur 47
Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.30

Fornhagi 22
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30

Þverbrekka 4 

Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30

Falleg og björt 5 herbergja sérhæð í snyrtlegu parhúsi á 
eftirsóttum stað í Reykjavík. Mikið endurnýjuð eign.  
Stór bílskúr fylgir eigninni. Topp eign á góðum stað.  
Stærð 165,3 fm. V. 51,5m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli á góðum stað  
í vesturbæ. Stutt í Háskólann og aðra þjónustu.  
Rétt hjá sjávarsíðunni. Stærð 79,4fm. V. 28,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

Snyrtileg 2 herb. útsýnisíbúð í góðu lyftuhúsi miðsvæðis 
í Kópavogi. Stutt í fallegt útivistarsvæði í Fossvogsdal. 
Stærð 44,9 fm. V. 17,9m. Uppl. Snæfríður s. 861-9892

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Frábærlega staðsett og vel skipulagt 229,2 fm raðhús á tveimur 
hæðum við Byggakur í Garðabæ. Eignin skilast í núverandi ástandi, 
þ.e. tilbúið til innréttinga að innan og fullbúið að utan með frágeng- 
inni lóð, hellulagðri aðkomu og verönd með skjólveggjum út frá 
stofu. Húsið er bjart með fallegum gólfsíðum gluggum, hjónasvítu  
og vestur svölum með sjávarsýn. Eignin verður sýnd sunnudaginn
18. janúar milli kl. 14:00 og kl. 15:00. og mánudaginn 19 . janúar 
milli kl. 17:30 og kl. 18:00. V. 62,5 m. 8349

Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum 
eftirsótta stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu, suðurgarður með verönd 
út frá stofu og svalir. V. 72,5 m
Eignin verður sýnd sunnudaginn 18.janúar milli kl 14 og 14:30 og 
þriðjudaginn 20.janúar milli kl. 17:00 og kl. 17:30.

Byggakur 8 - 210 Garðabær

Frostaskjól 97, 107 Reykjavík

OPIÐ HÚS

sunnud. og m
ánud.

OPIÐ HÚS

sunnud. og þrið
jud.

Opið hús sunnud. 18. jan frá kl. 14:00 – 14:30

Glæsileg 236,8 sérhæð ásamt tvöföldum bílskúr og aukabúð á 
jarðhæð (önnur íbúð í húsinu á jarðhæð, ekki í eigu seljanda). 
Fallegur garður umhverfis húsið og gríðarlegt útsýni. Lóð er 
gróin og mjög skemmtilegur frágangur á öllu úti sem gerir 
aðkomu að húsinu mjög glæsilega. Verð: 66,4 millj.

OPIÐ HÚS

TIL SÖLU                      Barðastaðir 7, 112 ReykjavíkGlósalir 5

leitar að ...

- með þér alla leið -  

569 7000 Lágmúla 4   www.miklaborg.isg

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

til kaups fyrir öflug félagsamtök

verður að vera miðsvæðis í Reykjavík

stærð frá 800 – 1500 fm
gott aðgengi er skilyrði

um er að ræða staðgreiðslu
fyrir rétta húsnæðið

skrifstofuhúsnæði



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

Vandaðar
fullbúnar íbúðir
Lág útborgun
Stórar svalir
Eikarparket á gólfum
Granít borðplötur

Allar nánari upplýsingar 
um eignina veita:   

Ástþór Reynir í síma 899 6753     
arg@remax.is     

Gunnar Sverrir í síma 862 2001   
gunnar@remax.is.

Aðeins

13 
íbúðir eftir!

Sölusýning - sunnudag 18. jan.
Vallakór 2 kl. 15.00 - 16.00

95% 
fjármögnun







Karfavogur 11 - 104 Rvk. 
 

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Velkomin í opið hús sunnudaginn 18. janúar milli kl. 15:00 - 16:00
Falleg og rúmgóð kjallaraíbúð á vinsælum stað við Karfavog, stutt í 
skóla og alla þjónustu.Íbúðin er mjög rúmgóð og björt, Eldhús með 
eikarinnréttingu, tvö svefnherbergi með skápum, tvennar stofur 
rúmgóðar, með parketi á gólfum, önnur nýtt sem herbergi.  Gler og 
ofnalagnir endurnýjað. Sérhiti, stór garður. Góð eign á góðum stað.
V- 29,9
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Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Iðunnarbrunnur  17  
 Stórglæsilegt parhús. Sjón er sögu ríkari.

 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101  • www.101.is  Lögg fast i Kristín Sigurey Sigurðardóttir

Velkomin í opið hús laugardaginn 17. janúar milli kl. 13:30 - 14:00.
Stórglæsilegt parhús á tveimur hæðum í Úlfarsárdal. Húsið er 228,9 fm 
og bílskúr 29 fm alls 257,9 fm. Bjartar stofur  og  eldhús, tvö baðher-
bergi og 5 herbergi. Eignin er öll hin vandaðasta. Allar innréttingar 
sérsmíðaðar, gólfhiti í öllu húsinu. Lóð fullfrágengin með nýrri hellu-
lögn með hita. Stutt er í útivistarperlu Reykjavíkur. Virkilega glæsileg 
eign á þessum eftirsótta stað.  V- 64.9 millj.
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Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

Laugardag

EKKI MISSA AF 

ÞESSARI EIGN

Laugavegur 151-155
Nýtt og glæsilegt átta íbúða hús með 
lyftu og lokaðri bílageymslu á þessum 
góða stað í miðbæ Reykjavíkur. 

Íbúðirnar eru tilbúnar og  
afhendast fullbúnar með vönduðum 
tækjum og innréttingum, þó án 
megingólfefnis.  

Verð eru frá kr. 36,9 milljónum.

58

Skilalýsing og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Eignamiðlunar. 
Utan opnunartíma Hilmar Þór Hafsteinsson, lögg.fasteignasali   

s. 824-9098 eða hilmar@eignamidlun.is. 

Opið hús laugardaginn 17. janúar milli kl. 13 og 14

Opi
ð 

hú
s

Stakkholt 2-4 
- Nýjar íbúðir í miðbæ Reykjavíkur

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir

• 65 til 142 fermetrar að stærð

• Stæði í bílageymslu með flestum íbúðum

• Verð frá 29,9 m.

• Frábært útsýni til sjávar og/eða  
 til suðurs og vesturs yfir borgina

• Allar innréttingar og fataskápar  
 verða af vandaðri gerð

• Fullbúin sýningaríbúð. Bókið skoðun.

• Góður upplýsingavefur á ww.stakkholt.is

Nánari upplýsingar á 
eignamiðlun.is og 
hjá sölumönnum.

Opið hús laugardaginn 17. janúar milli kl. 13 og 15

58

Opið hús

Aðkoma frá Mjölnisholti

sími: 527-4900 
www.fiduc.is

Steinunn Ásgerður Frímannsdóttir Lögg. Fasteignasali

Atvinnutækifæri – Blómastofa Friðfinns

Rótgróin blómabúð í fullum rekstri til sölu.
Frábært tækifæri til að skapa sér atvinnu.

Stórir dagar framundan. 

Upplýsingar í síma 776 4900 


