
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Samgöngustofa leitar að jákvæðum og metnaðarfullum lærðum matreiðslumanni með ástríðu fyrir 
matargerð. Helstu verkefni matreiðslumanns er að sjá um daglegan rekstur mötuneytis Samgöngustofu 
í Ármúla 2 og aðra umsýslu matar og kaffis, t.d. vegna funda, og sjá um öll innkaup mötuneytis, 
matseðlagerð og starfsmannahald. Matreiðslumaður vinnur í nánu samstarfi við matráð mötuneytis. 
Starfshlutfall er 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Sveinspróf í matreiðslu.
 • Reynsla af stjórnun eldhúsa.
 • Góð samstarfs- og samskiptahæfni.
 • Þarf að hafa brennandi áhuga á framreiðslu matar, sérstaklega hollu og heilbrigðu mataræði.
 • Leitað er að einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, með góða skipulagshæfni, er með gott viðmót,   
  mikið frumkvæði í starfi og ríka þjónustulund.
 • Þarf að vera jákvæður og samviskusamur.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015 

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Valdís Ásta Aðalsteinsdóttir, deildarstjóri innri þjónustu og Dagný Jónsdóttir, 
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning 
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í hlaðskoðanir á loftförum, einkum loftförum skráðum í 
öðrum ríkjum sem hafa viðkomu á Íslandi (Safety Assessment of Foreign Aircraft). Starfið felst einkum í 
staðlaðri skoðun á loftförum og tengdum gögnum, úrvinnslu gagna, skýrslugerð ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Einnig er gert ráð fyrir að viðkomandi sinni eftirliti með flugrekendum, flugskólum og 
starfrækslu íslenskra loftfara. Starfshlutfall er allt að 100%. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Hafi eða hafi verið handhafi atvinnuflugmannsskírteinis (ATPL eða CPL) með að lágmarki 5 ára   
  starfsreynslu í flutningaflugi.
 • Að lágmarki 500 tíma reynsla sem flugmaður eða flugstjóri á fjölstjórnarvélum.
 • Nýleg reynsla æskileg (a.m.k.tvö ár á sl. fimm árum).
 • Reynsla af flugkennslu (TRI/FI) kostur.
 • Góð tölvuþekking og skipulagshæfileikar.
 • Áhugi og þekking á kröfum um starfrækslu loftfara.
 • Mjög góð tök á íslensku og ensku.
 • Kostur er að umsækjendur hafi lokið viðurkenndu úttektarnámskeiði.

Starfsmaður sem ráðinn verður þarf að að sækja tilheyrandi námskeið erlendis sem og starfsþjálfun í 
samtals um 10-15 daga á tímabilinu mars-maí 2015 og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við leitum að starfsmanni með góða samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu. Hann þarf að 
sýna sjálfstæði, háttvísi og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið 
undir álagi. Í boði er áhugavert starf þar sem reynsla og áhugi á flugi fá notið sín. 

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015 

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Helgason deildarstjóri þjálfunar- og skírteinadeildar og Páll S. 
Pálsson framkvæmdastjóri flugsviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við 
kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun 
samgöngumála með um 160 starfsmenn. 
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, 
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum 
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit 
er varða flug, siglingar, umferð og öryggis-
eftirlit með samgöngumannvirkjum og 
leiðsögu. Upplýsingar um Samgöngustofu 
má finna á www.samgongustofa.is. 

ERT ÞÚ KOKKUR OG
VILT VINNA Í DAGVINNU?

EFTIRLITSMAÐUR
Á FLUGSVIÐ

Samgöngustofa
Ármúli 2 
108 Reykjavík
Sími: 480 6000
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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 fyrir Ameríku- og 
Bretlandsmarkað  
Helstu verkefni 
• Sala, tilboðs- og samningagerð
• Vöruþróun á mörkuðum
• Gerð markaðs- og kynningarefnis
• Skipulagning ferða fyrir einstaklinga 
• Samskipti við viðskiptavini, viðhald og þróun   viðskiptatengsla
• Samskipti við innlenda fagaðila 
• Þátttaka á sýningum og söluferðir erlendis 

Hæfniskröfur 

• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu

• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi 
• Þekking á menningu og viðskiptavenjum  viðkomandi markaða 
kostur 
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli. 
• Góð tölvukunnátta og þekking á Excel skilyrði. 
 

Sölumaður fyrir Nine Worlds, 
lúxusvörumerki Iceland Travel 
Helstu verkefni 
• Sala, tilboðs- og samningagerð
• Vöruþróun á mörkuðum
• Gerð markaðs- og kynningarefnis
• Skipulagning ferða fyrir VIP viðskiptavini
• Samskipti við innlenda fagaðila 
• Þátttaka á sýningum og söluferðir erlendis

Hæfniskröfur 

• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu

• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna undir álagi 
• Vandvirkni, útsjónarsemi og lausnarmiðuð hugsun
• Þarf að vera tilbúin að vinna utan almenns vinnutíma þegar gestir eru á 
landinu
• Þekking á menningu og viðskiptavenjum  viðkomandi markaða kostur 
• Góð tölvukunnátta og þekking á excel er skilyrði 
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli, þriðja tungumál kostur
 

Verkefnastjóri í MICE teymi Iceland 
Travel 
Helstu verkefni 
• Verkefnastjórnun  og utanumhald hvataferða og viðburða
• Samskipti við erlenda og innlenda fagaðila 
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur 

störfum
• Metnaður og fagmennska
• Rík þjónustulund og færni í samskiptum

• Geta til að vinna undir álagi 
• Góð þekking á Íslandi sem ferðamannastað
• Góð tölvukunnátta
• Mjög góð enskukunnátta skilyrði og þriðja tungumál er kostur
•Viðkomandi þarf að geta unnið sveigjanlegan vinnutíma þegar 

Rekstrarumsjónaraðili  
Skipadeildar 
Helstu verkefni 

við þau, í samræmi við þjónustustaðla skipadeildar Iceland Travel
• Samvinna við deildarstjóra varðandi samskipti við viðskiptavini og 
viðhald viðskiptasambanda
• Samvinna við deildarstjóra skipadeildar varðandi þróunarverkefni 

• Viðkomandi verður fulltrúi Iceland Travel í Cruise Iceland 

Hæfniskröfur 
• Framúrskarandi stjórnunar- og skipulagshæfni 
• Framúrskarandi þjónustuviðmót og hæfni í mannlegum samskiptum 
• Geta til að vinna undir álagi og viðhalda góðum samskiptum á 
vinnustað og uppbyggilegum hópanda
• Mjög góð tölvufærni
• Jákvæðni og sveigjanleiki 
 

Iceland Travel leitar að áhugasömu, jákvæðu og metnaðarfullu fólki. 
sem ferðamannastað. 

Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 3. febrúar 2015 á rafrænu 
formi á netfangið  
Öllum umsóknum svarað og fullum trúnaði heitið. 
 
Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á sviði móttöku og þjónustu við erlenda 
ferðamenn og á sviði ráðstefnu- og viðburðarþjónustu, og hvataferða. 
Fyrirtækið heyrir undir Icelandair Group og eru starfsmenn um 130 talsins. 
 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið á heimasíðu okkar,  

ÖRYGGISSTJÓRI

Hagstofa Íslands leitar eftir öryggisstjóra til starfa. Öryggisstjóri ber ábyrgð á innleiðingu, 
viðhaldi og þróun öryggismála hjá stofnuninni. Um er að ræða nýtt starf innan stofnunarinnar.

Helstu verkefni

 Ábyrgð á framkvæmd stefnu Hagstofu 
Íslands um öryggi upplýsinga

 Vinna að ISO 27001 vottun 
 Þátttaka í gæða- og öryggisráði Hagstofu 

Íslands
 Umsjón með þjálfun og fræðslu til 

starfsmanna um upplýsingaöryggi

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af stjórnun öryggismála
 Þekking á ISO 27001 er nauðsynleg
 Reynsla af gæðastarfi er kostur
 Starfsreynsla af verkefnastjórnun er kostur
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Frumkvæði til aðgerða og drifkraftur

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru 
samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlut aðeigandi stéttar félags. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því 
að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
 Sími 528-1000
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan 
og áhugasaman 
starfsmann

Hagstofa Íslands

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

www.hagvangur.is
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Ef svo er – þá ættir þú að lesa áfram. Við leitum nefnilega að framúrskarandi sölumanni með  
einstaka þjónustulund til að slást í samstilltan starfsmannahóp Pfaff. Starfið felst aðallega í  
sölu á ljósum, heyrnartólum, smáraftækjum og saumavélum – allt vörumerki á heimsmælikvarða.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. febrúar 2015. 

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

Ert þú sölumaður af Guðs náð?

Pfaff er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið starfrækt í yfir 80 ár, og það á sömu kennitölunni.  
Pfaff hefur frá upphafi verið valið af Creditinfo í hóp Framúrskarandi fyrirtækja landsins. 

 • Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur, skemmtilegur, fær í mannlegum 
   samskiptum, hugmyndaríkur og skapandi, metnaðarfullur og hefur ríka þjónustulund og söluhæfni.  
   Það skaðar ekki að hafa reynslu af sölu í verslun, en er ekki skilyrði.

 • Vinnutími er 9-18 alla virka daga og u.þ.b. annan hvern laugardag. Lokað er á laugardögum á sumrin.

Við leitum að öflugum einstaklingi til þess að takast á við krefjandi verkefni sem framundan eru.  
Við bjóðum upp á spennandi starfsvettvang í vaxandi alþjóðlegu umhverfi, góða starfsaðstöðu  
og árangurstengd launakjör.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. febrúar. 

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá 
og kynningarbréf.

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

Fjármálastjóri

Starfssvið
• Ábyrgð á daglegri fjármálastjórn móðurfélags og tveggja dótturfélaga
• Yfirumsjón með fjármálastjórn samstæðu
• Ábyrgð á uppgjöri og undirbúningi fyrir endurskoðun
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit
• Greining fjármála og framsetning rekstrarupplýsinga
• Þátttaka í stefnumótun
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta
• Þekking og reynsla úr sambærilegu starfi
• Reynsla af Dynamics Ax æskileg
• Frumkvæði, sjálfstæði, fagmennska og öguð 
   vinnubrögð í starfi
• Enskukunnátta skilyrði og þekking á 
   Norðurlandamáli æskileg

VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á 
hátæknibúnaði fyrir fiskeldi. Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi 
og seldar í yfir 50 löndum. Starfsmenn eru 28 talsins á Íslandi og 16 starfsmenn 
starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi. Sjá nánar á www.vaki.is

Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is  

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. febrúar. 

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

Neyðarlínan er staðsett í 
Björgunarmiðstöð Íslands, 
Skógarhlíð 14, Reykjavík. 

Hæfni og eiginleikar
• Útsjónarsemi og skipulagshæfni
• Samviskusemi og ósérhlífni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni og áhugi á að vinna í hópi
• Tileinka sér nýjungar fljótt og vel
• Stundvísi og áreiðanleiki

Menntun og reynsla
• Haldbær starfsreynsla af tæknistörfum
• Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Þekking á rafstöðvum, rafeindatækjum  
   eða fjarskiptabúnaði
• Góð tölvukunnátta

Ævintýragjarnt tæknifólk óskast
Neyðarlínuna vantar öflugt fólk í Tetra deildina

Við rekum yfir 160 senda um land allt, marga í helstu veðravítum landsins. Verkefnin munu 
snúast um að vinna með teymi tæknideildar NL (Tetra og VSS) og öðrum verktökum við daglegt 
viðhald og rekstur öryggisfjarskiptakerfa fyrir sjó og land. Okkar fólk þarf því að vera gott 
tæknilega, með dágóðan skammt af jeppa- og vélsleðadellu og alveg laust við lofthræðslu!
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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 1956 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

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun leggur áherslu á að skapa stuðning og sátt með opnum sam-
skiptum við hagsmunaaðila. Hlutverk samskiptasviðs er að auka sýnileika 
og skilning á starfseminni með virkri upplýsingagjöf. Við leitum að kraft-
miklum og hugmyndaríkum einstaklingi til að taka þátt í fjölbreyttum 
verkefnum á samskiptasviði, skrifa fréttir og þróa nýjar leiðir til að bæta 
upplýsingagjöf til almennings.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af ritstörfum, fjölmiðlum og almannatengslum er æskileg

• Mjög gott vald á rituðu máli, íslensku og ensku

• Mjög góð samskiptahæfni, lausnamiðuð hugsun og frumkvæði

• Sveigjanleiki

• Hæfni í greiningu, túlkun og framsetningu gagna 

Landsvirkjun ber gullmerkið í 
Jafnlaunaúttekt PwC, sem stað-
festir að fyrirtækið greiðir körlum 
og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka 
af rakstur af þeim orkulindum sem 
fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálf-
bæra nýtingu, verðmætasköpun  
og hagkvæmni að leiðarljósi.

Við leitum að sérfræðingi 
til að takast á við fjölbreytt 
og skemmtileg verkefni 
á samskiptasviði

Sótt er um starfið á vef Capacent, nánari upplýsingar um starfið veita Hilmar Garðar 
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Brynjar Már Brynjólfsson á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar (brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is.)
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2015.
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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.

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

   

Við leitum að metnaðarfullum lagerstjóra sem vill starfa hjá vaxandi fyrirtæki

 Starfssvið

Eiginleikar og hæfniskröfur

2. febrúar 2015

Lagerstjóri

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem 
hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar eru að 
efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að 
vinnuvernd og hagræði.



Ísafjarðarbær

Garðyrkjufulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf garðyrkjufulltrúa. Nánari upplýsingar um 

starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 
www.isafjordur.is

Viðskiptafræðingur óskast 

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Starfssvið
• Fjárhagslegt utanumhald um framkvæmdir og rekstur 
 innanlandsflugvalla.
• Kostnaðargreiningar og önnur greiningarvinna.
• Aðkoma að markaðsmálum og árangursmælingum.
• Stuðningur við ýmis rekstrartengd verkefni sviðsins.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjendur skulu hafa lokið viðskiptafræðiprófi.
• Þekking og reynsla af áætlanagerð er nauðsynleg. 
• Þekking á rekstri flugvalla er kostur. 
• Viðkomandi þarf að hafa góð tök á íslensku og ensku, 
 bæði töluðu og rituðu máli. 

Flugvalla- og mannvirkjasvið Isavia sinnir rekstri 
og uppbyggingu flugvalla í innanlandskerfi Isavia, 
ásamt því að sinna ráðgjöf og halda utan um verkefni 
tengd uppbyggingu mannvirkja hjá fyrirtækinu. 

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2015. 
Umsóknum skal skila á www.isavia.is/atvinna 

Isavia leitar að verkefnastjóra á flugvalla- 
og mannvirkjasvið félagsins í Reykjavík

Störf á heimilum 
fatlaðs fólks

Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast 
til starfa á heimilum félagsins í Reykjavík.  
Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.
Um er að ræða framtíðarvinnu, einnig er möguleiki á 
tímavinnu. Stöðurnar eru lausar strax.

Á heimili á Háteigsvegi vantar 25-30% stöðu á kvöld-
vaktir. Upplýsingar gefur Þóra Þórisdót tir í síma  
551-0014 og 822-0158.  
Umsókn sendist á thorath@styrktarfelag.is.

Á heimili í Víðihlíð vantar 80% starf á morgun-, 
kvöld- og helgarvaktir.  
Upplýsingar gefur Guðrún Guðmundsdót tir í síma  
568-0242. Umsókn sendist á gunna@styrktarfelag.is

Hlutverk star fsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið 
í því að aðstoða íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði 
þeirra.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags.



hefur þú áhuga 
á efnum?

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að 
starfsmanni með brennandi áhuga á því að 
stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu
hættulegra efna. Í boði er  krefjandi starf í 
frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er 
lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu 
innanlands og utan.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og 
hæfniskröfur til þess er að finna á starfatorg.is 
og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með 
9. febrúar 2015. Umsóknir skulu sendar 
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 
24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

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

Starfssvið:
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit 
• Samskipti innanlands sem utan við 
 alla helstu tengiliði
• Þátttaka í þróun og stefnumótun áhafnamála 
 hjá Eimskip
• Innleiðing og eftirfylgni öryggis- og
 umhverfisstefnu um borð í skipum félagsins
• Umsjón og ábyrgð á framkvæmd og 
 eftirfylgni almennra mannauðstengdra verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun í skipsstjórn, viðskiptafræði eða önnur
 sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á íslenskum og alþjóðlegum lögum 
 og reglugerðum um rekstur kaupskipa 
• Þekking á kjaraumhverfi sjómanna 
• Reynsla af störfum á sjó og/eða góð þekking á
 þeim kröfum sem gerðar eru um réttindi áhafna 
• Góð almenn ensku og tölvukunnátta
• Stjórnunarreynsla 
• Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum
• Sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum 
 og ákvarðanatöku 

áhafnastjóri / crew manager 
Eimskip leitar að víðsýnum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni og 
drifkraft, í starf áhafnastjóra (Crew Manager). Áhafnastjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á fjölbreyttum 
verkefnum sem tengjast áhöfnum Eimskips á gámaskipum félagsins sem sigla til og frá Íslandi.
 

Umsóknir óskast fylltar út á www.eimskip.is  
Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2015

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elín Hjálmsdóttir, 
starfsmannastjóri Eimskips, elin@eimskip.is  eða í síma 525 7375.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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STAÐA SÉÉRRFFRRÆÆÐÐIILLÆÆKKNNIISS OOGG
DEEIILLDDAARRLLÆÆKKNNIISS

SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stöðður ésé frfrææðiðilælæknknisis o ogg 
dedeilildadarlrlækækniniss á á SjSjúkúkrahúsinu Vogi.

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieititirr ÞóÞórararirinnnn T Tyryrfingsg son 
síma 824 7600, thorarinn@saa.is 
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur óskar 
eftir þjónustulunduðum og lærdómsfúsum 
einstaklingi sem hefur áhuga á tækni og 
tækninýjungum. Um er að ræða krefjandi 
og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi.

Upplýsingatækni OR starfar sem þjónustu- 
eining  fyrir dótturfélög samstæðunnar sem 
samanstendur af OR Veitum, Orku Náttúrunnar 
og Gagnaveitunni.

 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Almenn notendaaðstoð
• Móttaka og úrvinnsla á þjónustubeiðnum
• Uppsetning á tölvu- og hugbúnaði
• Önnur tilfallandi verkefni

 Hæfnikröfur
• Rík þjónustulund og samskiptafærni skilyrði
• Góð þekking á Microsoft hugbúnaði kostur
• Þekking á netkerfum, tengingum og 
    samskiptabúnaði kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Gott vald á íslensku og ensku skilyrði

 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, 
mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@or.is. 

Þú sækir um á vefnum okkar, starf.or.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. febrúar 2015.

Hefur þú 
áhuga á tækni?

Nánari upplýsingar um þjónustu 
okkar má finna á www.or.is  

Háskólatorgi, 3. hæð  
Sæmundargötu 4   Sími 570 0700   

fs@fs.is  www.fs.is

Félagsstofnun stúdenta er sjálfseignar-
stofnun með sjálfstæða fjárhagsábyrgð. 
Hlutverk hennar er að veita stúdentum við 
Háskóla Íslands ódýra og fjölbreytta þjónustu. 

FS á og rekur Stúdentagarða fyrir stúdenta 
og fjölskyldur þeirra. Íbúar eru um 1.800 
talsins. FS rekur einnig Bóksölu stúdenta, 
þrjá leikskóla og fjölbreytta veitingasölu.

Skemmtilegt starf 
í líflegu umhverfi
Félagsstofnun stúdenta auglýsir eftir starfsmanni í fullt starf á 
skrifstofu Stúdentagarða á Háskólatorgi. Þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Í starfinu felst úthlutun húsnæðis, upplýsingagjöf, 
þjónusta við umsækjendur og íbúa, afgreiðsla erinda, o.fl.

Menntun, reynsla og hæfnikröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, góð samskiptahæfni, mikil 
þjónustulund, skipulagshæfni, almenn tölvukunnátta (m.a. Excel)  
og góð tök á ensku skilyrði. Þekking á háskólasamfélaginu er kostur.

Áhugasamir sendi umsókn á starf@fs.is fyrir 3. febrúar.
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Laust er til umsóknar fullt starf lektors í land- og ferðamálafræði 
við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. 
Starfið er á sviði mannvistarlandfræði og ferðamálafræði. 

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í landfræði, ferðamálafræði eða skyldum greinum. 
Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og 
lipurðar í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Benediktsson 
prófessor og námsbrautarstjóri, í síma 525 4286, 
kben@hi.is og Katrín Anna Lund dósent og 
varanámsbrautarstjóri, í síma 525 4484, kl@hi.is.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til 23. febrúar 2015.

Námsbrautin tilheyrir Líf- og 
umhverfisvísindadeild á Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði. Verkefni 
námsbrautarinnar felast í rannsóknum 
og kennslu á ýmsum sviðum mannvistar- 
landfræði, náttúrulandfræði og 
ferðamálafræði. Áhersla er á umhverfi, 
auðlindir, búsetu og landupplýsingar. 

Framtíðarmarkmið brautarinnar eru að 
efla rannsóknir á þessum sviðum auk 
þess að efla grunnnám og 
framhaldsnám þeim tengdum. 

Lektor í land- og ferðamálafræði
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Laust er til umsóknar fullt starf dósents í stærðfræði við 
Raunvísindadeild Háskóla Íslands. 
Starfið er í algebru eða skyldu sviði.

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi 
í stærðfræði. Auk þess er krafist góðrar 
samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum 
samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rögnvaldur 
Möller prófessor í síma 525 4804, roggi@hi.is.

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.

Stærðfræðingahópurinn á Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði tilheyrir Raunvísindadeild. 
Verkefni hópsins eru rannsóknir á ýmsum 
sviðum í hreinni og hagnýtri stærðfræði, 
kennsla og leiðbeining framhaldsnema í  
ýmsum greinum stærðfræði, kennsla 
BS-nema í stærðfræði og kennsla nemenda 
í öðrum greinum, einkum verkfræði. 

Framtíðarmarkmið hópsins eru að styrkja 
rannsóknarstarfið enn frekar með því að 
skapa frjóan og virkan rannsóknarvettvang 
innanhúss, efla erlent samstarf og fjölga 
framhaldsnemum.

Dósent í stærðfræði

LAUGARDAGUR  24. janúar 2015 9
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Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja á 

höfuðborgarsvæðinu. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf 

í sumarafleysingum. Umsóknarfrestur er til 30. janúar.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í 

síma 590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar 

umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 

Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundarfirði, Ólafsfirði og Reyðarfirði.

BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

Akademískar stöður við lagadeild
Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að tveimur öflugum starfsmönnum til að sinna kennslu og rannsóknum á sviði 

annars vegar stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar og hins vegar íslensks fjármunaréttar og skyldra greina.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag 
með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir skólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild,
tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við 
atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru 
um 3500 og starfa um 230 fastir starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

Háskólinn í Reykjavík  |  Menntavegi 1  |  101 Reykjavík  |  Sími 599 6200  |  www.hr.is

STARFSSVIÐ:
Starfsmennirnir munu sinna kennslu við lagadeild, stunda rannsóknir, leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum

og sinna ýmsum tilfallandi verkefnum innan deildarinnar. Starfið veitir viðkomandi tækifæri til þess að hafa áhrif á 

þróun rannsókna og kennslu í lögfræði við háskóla sem hefur nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi.

Ráðið verður í stöður sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors, út frá hæfismati. Önnur staðan gæti,

ef þess er óskað, verið tímabundin til 12 - 18 mánaða.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
•   Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.

•   Reynsla af fræðiskrifum í lögfræði.

•   Reynsla af kennslu á háskólastigi.

•   Reynsla úr atvinnulífi.

•   Áhugi á miðlun þekkingar til nema, fræðasamfélags og almennings.

•   Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum ru.is/lausstorf. Með umsókn skal fylgja ferilskrá,

skrá yfir birtar fræðilegar greinar, lýsing á rannsóknarsviði, upplýsingar um kennsluferil og um þrjá aðila sem 

veitt geta meðmæli. Eintak af allt að þremur áhrifamestu ritrýndum birtingum umsækjanda má einnig fylgja með.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2015.

Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Helgadóttir, forseti lagadeildar, (ragnhildurh@ru.is) og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, 

mannauðsstjóri, (sigridureg@ru.is). Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

kopavogur.is

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Umsjónarkennari í ensku í Hörðuvallaskóla

Menntasvið 

· Verkefnastjóri spjaldtölvuverkefnis
grunnskóla Kópavogsbæjar

Velferðarsvið

· Starfsfólk á heimili og hæfingarstöð fyrir 
fatlaða

· Ráðgjafa í málefnum fatlaðra

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 

Störf á heimilum 
fatlaðs fólks

Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast 
til starfa á heimilum félagsins í Reykjavík.  
Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.
Um er að ræða framtíðarvinnu, einnig er möguleiki á 
tímavinnu. Stöðurnar eru lausar strax.

Á heimili á Háteigsvegi vantar 25-30% stöðu á kvöld-
vaktir. Upplýsingar gefur Þóra Þórisdót tir í síma  
551-0014 og 822-0158.  
Umsókn sendist á thorath@styrktarfelag.is.

Á heimili í Víðihlíð vantar 80% starf á morgun-, 
kvöld- og helgarvaktir.  
Upplýsingar gefur Guðrún Guðmundsdót tir í síma  
568-0242. Umsókn sendist á gunna@styrktarfelag.is

Hlutverk star fsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið 
í því að aðstoða íbúa í daglegu líf i og efla sjálfstæði 
þeirra.

Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna á 
heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags.
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Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt.  
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og  
vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is. 

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Sérfræðingur í starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum  
Laus er til umsóknar staða sérfræðings á veiðieftirlitssviði í starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum. 
Staðan heyrir undir sviðsstjóra veiðieftirlitssviðs. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 5697977.
Umsóknir, sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta, sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 
220 Hafnarfirði merktar: „Sérfræðingur Vestmannaeyjum“. 

Helstu verkefni:
• Gerð og viðhald ferla á veiðieftirlitssviði. Ábyrgð á að verkferlar og vinnulýsingar séu skráðar, 
 endurskoðaðar og uppfærðar reglulega
• Bréfaskriftir er varða verkefni sviðsins
• Greining og úrvinnsla gagna
• Rafrænt eftirlit

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á gæðastjórnun
• Mjög góð tölvuþekking
• Mjög góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Glöggskyggni á tölur og hæfni til greiningar og úrvinnslu gagna
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og drifkraftur 

Þekking eða reynsla á sviði sjávarútvegs er kostur.

Veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar Fiskistofu á Akureyri og Ísafirði
Fiskistofa óskar að ráða veiðieftirlitsmenn í starfsstöðvar sínar á Akureyri og Ísafirði. Um eina stöðu er að ræða á hvorri starfsstöð. Staðan á Akureyri heyrir undir deildarstjóra 
veiðieftirlitssviðs – austur en staðan á Ísafirði heyrir undir deildarstjóra veiðieftirlitssviðs – vestur. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veita Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir, sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs í síma 5697977,  
Þórhallur Ottesen deildarstjóri veiðieftirlits – vestur í síma 5697932 og Sævar Guðmundsson deildarstjóri veiðieftirlits – austur í síma 4782010. 
Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar annars vegar „Veiðieftirlitsmaður Akureyri“ og hins vegar „Veiðieftirlitsmaður Ísafirði“.

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó. 
Eftirlit á sjó felst m.a. í lengdarmælingum á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, 
eftirliti með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. 
Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu 
í samræmi við veiðar og afla um borð. 
• Eftirlit í landi.
Eftirlitsstörf í landi fela m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum  
og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu og skilum afladagbóka.  
Starfið felur einnig í sér skrifstofustörf s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með  
löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma. 

Hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur reynslu af störfum í sjávarútvegi. 
• Góð íslensku- og tölvukunnátta er áskilin. 
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum. 
• Góð færni í mannlegum samskiptum. 

Skipstjórnarréttindi eru kostur.

Deildarstjóri upplýsingadeildar í starfsstöð Fiskistofu á Akureyri
Laus er til umsóknar staða deildarstjóra upplýsingadeildar Fiskistofu í starfsstöð Fiskistofu á Akureyri. Upplýsingadeild hefur umsjón með rekstri fiskveiðistjórnunarkerfisins 
þ. á m. úthlutun aflaheimilda og úrvinnslu gagna úr gagnastöfnum stofnunarinnar. Deildarstjóri upplýsingadeildar heyrir undir sviðsstjóra þjónustu- og upplýsingasviðs.  
Um fullt starf er að ræða og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin veita Þorsteinn Hilmarsson, sviðsstjóri þjónustu- og upplýsingasviðs og Auðunn Ágústsson, deildarstjóri í síma 5697900.
Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 
220 Hafnarfirði merktar: „Deildarstjóri upplýsingadeildar“.

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á úthlutun aflamarks og annarri ráðstöfun aflaheimilda
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og miðlun upplýsinga
• Vinnsla og greining gagna
• Dagleg stjórnun upplýsingadeildar

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun er kostur. 
• Framúrskarandi þekking og reynsla í greiningu og úrvinnslu á talnaefni 
• Þekking á gagnagrunnum, kunnátta í SQL-forritun er kostur
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Stjórnunarreynsla er æskileg

Mikill kostur er að umsækjendur hafi þekkingu á málefnum sjávarútvegs

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan 
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar 
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
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Uppsetning á bílskúrs- 
og iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða starfsmann við uppsetningu og viðhald á bílskúrs- og iðnaðarhurðum. 
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera handlaginn, hraustur og útsjónarsamur; 
geta unnið sjálfstætt, talað íslensku og hafa bílpróf.

Uppsetning á bílskúrs- 
og iðnaðarhurðum
Óskum eftir að ráða starfsmann við uppsetningu og viðhald á bílskúrs- og iðnaðarhurðum. 
Viðkomandi þarf að hafa gott verksvit, vera handlaginn, hraustur og útsjónarsamur; 
geta unnið sjálfstætt, talað íslensku og hafa bílpróf.

Vinsamlega sendið umsóknir til Héðins á netfangið 
atvinna@hedinn.is eða fyllið út umsókn á vefsíðu 
fyrirtækisins www.hedinn.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Laust starf hjá Héðni hf.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Þorgeirsson.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laus eru til umsóknar fjögur störf sérfræðilækna í svæfinga- 
og gjörgæslulækningum á Landspítala. Starfsvettvangur innan 
spítalans verður ýmist við Hringbraut eða í Fossvogi. 

Starfshlutfall er 100% en hlutastarf kemur til greina. Störfin 
veitast frá 1. maí 2015 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s.

vinna á skurðstofum, gjörgæslu, móttöku, við svæfingar á
útstöðvum sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun
bráðra og langvinnra verkja

» Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum
samkvæmt vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar

» Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna
og prófessor

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Frekari viðbótarnám í svæfinga- og gjörgæslulækningum

er æskilegt en ekki skilyrði (t.d. barnasvæfingar,
gjörgæslulækningar)

» Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki
skilyrði

» Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015.
» Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu aðgerðasviðs, 10C Fossvogi.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Upplýsingar veita Gísli Vigfússon, yfirlæknir, netfang
gislivig@landspitali.is, sími 825 3542 og Alma Dagbjört
Möller, framkvæmdastjóri, netfang almam@landspitali.is,
sími 543 1000.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

SVÆFINGA- OG 
GJÖRGÆSLULÆKNINGAR

Fjórar stöður sérfræðilækna

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í lungnasjúkdómum. 
Starfið veitist frá 1. apríl 2015 eða eftir samkomulagi. Stefnt er
að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó 
verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Vinna á legu- og göngudeildum lungnalækninga
» Vinna við ráðgjöf í lungnasjúkdómum
» Þátttaka í vaktþjónustu lungnalækna
» Þátttaka í viðfangsefnum almennra lyflækninga í samráði

við yfirlækni lungnalækninga
» Þátttaka í kennslu læknanema, kandídata og deildarlækna
» Þátttaka í rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í lungnalækningum
» Breið þekking og reynsla í lungnasjúkdómum
» Þekking á á svefnháðum öndunarfærasjúkdómum
» Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2015.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf,

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósrit af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast, í tvíriti, Þórarni Gíslasyni, yfirlækni, LSH
Lungnalækningar E7 Fossvogi.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Upplýsingar veitir Þórarinn Gíslason, yfirlæknir, netfang
thorarig@landspitali.is, sími 543 1000.

» Fullt starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr.
yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings sjúkrahúslækna dags.
2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006.

LUNGNALÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í þvagfæraskurð-
lækningum. Starfshlutfall er 50% og veitist starfið frá 1. apríl 
2015 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, s.s.

greining, meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er
tengjast sérgreininni, m.a. þátttaka í göngudeildarþjónustu
og samráðskvaðningum

» Meðhöndlun sjúklinga með þvagfærasteina m.a. starf við
nýrnasteinsbrjót (ESWL)

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

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í þvagfæraskurðlækningum
» Staðgóð reynsla af þvagfæraskurðlækningum
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði
» Góð samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, 

reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum
ásamt sérprentun eða ljósrit af greinum sem umsækjandi
kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, LSH skrifstofu skurðlækningasviðs 13A
Hringbraut.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og byggir ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Upplýsingar veitir Eiríkur Jónsson, yfirlæknir, netfang
eirikjon@landspitali.is, sími 543 1000.

ÞVAGFÆRASKURÐLÆKNINGAR
Sérfræðilæknir

Við leitum að kraftmiklum og hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur 
reynslu af fréttamennsku og vinnslu fyrir vef. 

Næturfréttamaður heyrir undir fréttastjóra RÚV og vinnur samkvæmt 
fréttareglum Ríkisútvarpsins og öðrum vinnureglum stofnunarinnar er 

snerta fréttamenn s.s. siðareglum.

∫ Háskólamenntun.
∫ Reynsla af fréttamennsku.
∫ Mjög gott vald á íslensku máli.
∫ Góð tök á ensku í ræðu og riti 
og þekking á öðru erlendu 
tungumáli æskileg.

∫ Færni í vinnslu fyrir vef.
∫ Góð tölvu- og tækniþekking.
∫ Stundvísi.
∫ Sjálfstæði í starfi, brennandi 
áhugi og geta til að vinna ein/n
og undir álagi.  

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. mars 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Andrea Róbertsdóttir mannauðsstjóri RÚV 
í tölvupósti andrea.robertsdottir@ruv.is

Umsóknarform má finna á www.ruv.is/storf
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

RÚV AUGLÝSIR EFTIR NÆTURFRÉTTAMANNI RÚV AUGLÝSIR EFTIR NÆTURFRÉTTAMANNI 

Menntunar- og hæfniskröfur

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Vinna og virkni
Spennandi og fjölbreytt starf 

Ás styrktarfélag óskar ef tir þroskaþjálfa, félagsliða og 
stuðningsfulltrúa í 100% störf í Stjörnugróf 7-9. Vinnu- 
tíminn er frá 8.30-16.30. Staðan er laus frá 1.mars eða 
ef tir nánara samkomulagi.

Um er að ræða vinnu- og virknitilboð fyrir fullorðið 
fólk með fötlun. Starfsmaður tekur þát t í f jölbrey t t-
um og spennandi verkefnum í samvinnu við góðan 
starfsmanna hóp í sveigjanlegu og skemmtilegu  
vinnuumhverfi. 

Upplýsingar veitir Sigurbjörg Sverrisdót tir í síma  
414-0560. Umsókn sendist  á essy@styrktarfelag.is. 
Einnig má sækja um í gegnum heimasíðu félagsins  
www.styrktarfélag.is 

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

STAÐA SÉÉRRFFRRÆÆÐÐIILLÆÆKKNNIISS OOGG
DEEIILLDDAARRLLÆÆKKNNIISS

SÁÁ auglýsir lausar til umsóknar stöðður ésé frfrææðiðilælæknknisis o ogg 
dedeilildadarlrlækækniniss á á SjSjúkúkrahúsinu Vogi.

NáNánanariri u upppplýlýsisingngarar v veieititirr ÞóÞórararirinnnn T Tyryrfingsg son 
síma 824 7600, thorarinn@saa.is 

Spennandi störf hjá 
bílaleigu ENTERPRISE

Umferðarmiðstöðin BSÍ, 101 Reykjavík • Arnarvöllur, 235 Reykjanesbæ / Info-IS@EnterpriseRentACar.com / www.EnterpriseRentACar.is / Sími 519 9300

Umsóknir óskast sendar á netfangið careers-IS@EnterpriseRentACar.com 
ásamt ferilskrá og mynd. Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til .

er alþjóðleg bílaleiga sem starfar í 80 löndum með 8.100
sölustaði um allan heim. Enterprise á Íslandi hóf starfsemi í lok síðasta árs
og er með útleigustöðvar í Reykjavík og Reykjanesbæ. Hjá Enterprise starfar
metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Starfssvið
• Reikningagerð. 
• Uppgjör.
• Innheimta.
• Eftirfylgni og bakvinnsla tjónamála.

•
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta er skilyrði. 
• Kunnátta á MS Excel og Navision er æskileg.

 Afgreiðsla

Starfssvið
• Afgreiðsla og bókanir á bílaleigubílum 

til viðskiptavina. 
• Símsvörun og upplýsingagjöf til viðskiptavina.
• Önnur tilfallandi verkefni.

• Stúdentspróf.
• Reynsla af sambærilegum störfum er kostur.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum

samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta er skilyrði.
• Góð tölvufærni.

 Standsetning bifreiða

Starfssvið
•
• Alhliða þrif á bifreiðum.
• Önnur tilfallandi verkefni.

• Bílpróf er skilyrði.   
• Hreint sakavottorð.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum.
• Snyrtimennska og stundvísi.
• Jákvæðni, frumkvæði og drifkraftur.
• Góð enskukunnátta.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Varðstjóri sjúkraflutninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201501/080
Yfirmaður sjúkraflutninga Heilbrigðisstofnun Suðurlands Suðurland 201501/079
Sérnámsst. í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201501/078
Lyflæknir/sjúkrahúslæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201501/077
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201501/076
Yfirlæknir heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201501/075
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Akranes 201501/074
Læknaritari/móttökuritari Heyrna- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201501/073
Deildarstjóri Fiskistofa Akureyri 201501/072
Veiðieftirlitsmaður Fiskistofa Akureyri 201501/071
Veiðieftirlitsmaður Fiskistofa Ísafjörður 201501/070
Sérfræðingur í starfsstöð Fiskistofa Vestm.eyjar 201501/069
Lögfræðingur Fangelsismálastofnun Reykjavík 201501/068
Matreiðslumaður Samgöngustofa Reykjavík 201501/067
Eftirlitsmaður á flugsvið Samgöngustofa Reykjavík 201501/066
Sérfræðilæknar LSH, svæf.- og gjörgæslulækningar Reykjavík 201501/065
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Reykjavík 201501/064
Móttökuritari Heilsugæslan Árbæ Reykjavík 201501/063
Starfsmaður á kaffibar LSH, matsalur Reykjavík 201501/062
Sérfræðilæknir LSH, lyflækningar krabbameina Reykjavík 201501/061
Deildarlæknir LSH, taugalækningadeild Reykjavík 201501/060
Sérfræðilæknir LSH, lungnalækningar Reykjavík 201501/059
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201501/058
Sérfræðilæknir LSH, þvagfæraskurðlækningar Reykjavík 201501/057
Öryggisstjóri Hagstofa Íslands Reykjavík 201501/056
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Ábyrgð á faglegu starfi, vinnubrögðum, uppbyggingu og   
 skipulagi sinnar deildar.
• Ábyrgð á starfsmannahaldi,  fyrirkomulagi starfa og rekstri  
 á deildinni.
• Eftirfylgd og þátttaka í heildarstefnumótun og samhæfingu.
• Ábyrgð á undirbúningi funda velferðarráðs. 
• Ábyrgð, stuðningur og umsjón vegna starfa 
 stefnumótunarhópa.
• Ábyrgð og umsjón með gerð ársskýrslu og starfsáætlunar   
 sviðsins.
• Ábyrgð á gerð verklags og verkferla varðandi verkefni   
 þvert á einingar á skrifstofu Velferðarsviðs.
• Aðkoma að gerð og yfirsýn erindisbréfa á skrifstofu  
 Velferðarsviðs.
• Ber ábyrgð á samstarfi og samvinnu við þjónustueiningar   
 og aðrar skrifstofur á  sviðinu sem tengjast starfsemi   
 deildarinnar.

 Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda.
• Framhaldsmenntun á sviði opinberrar stjórnsýslu. 
• Haldgóð reynsla af stjórnun.
• Yfirgripsmikil reynsla af málaflokkum velferðarþjónustu.
• Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu.
• Skipulags- og forystuhæfileikar.
• Framúrskarandi lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Deildarstjóri skrifstofu sviðsstjóra - Velferðarsvið

Skrifstofa Velferðarsviðs auglýsir eftir deildarstjóra á skrifstofu sviðsstjóra

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.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ellý Alda Þorsteinsdóttir í síma 411-1111 eða með því að senda fyrirspurnir á  
elly.alda.thorsteinsdottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar

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 velferðarmálum, áætlanagerð, samþætting velferðar þjónustu, eftirlit í samræmi 
við lög, reglur, samþykktir og pólitíska stefnu í velferðarmálum, mat á árangri, þróun nýrra úr-
ræða og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á sex 
þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar og hjá Barnavernd Reykjavíkur.

Á Velferðarsviði starfa rúmlega 2.000 starfsmenn á um 100 starfseiningum í borginni, sem 
margar veita þjónustu allan sólarhringinn. Velferðarsvið þjónustar um 20.000 einstaklinga á 
ári og eru áætluð útgjöld sviðsins árið 2013 um 21 milljarður króna. Velferðarsvið starfar með 
velferðarráði og barnaverndarnefnd.

Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsókn- 
ar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn 
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasam-
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá 
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er 
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. 
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.  
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240 
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann 
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu 
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir  
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.   
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
www.hvolsskoli.is.

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli 
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám.  Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitar- 
félagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með 
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig 
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og 
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs. 

Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á 
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

ERT ÞÚ SÚ SEM VIÐ LEITUM AÐ?
Þú þarft að vera  hress, brosmild og elska að stjana við viðskipta-
vininn. Vera vön sölustörfum, á aldrinum 35-55 ára og hafa auga 
fyrir fötum. Við bjóðum hálfsdags starf, þar sem unnið er 4 tíma á 
dag og annan hvern laugardag.

Ef þetta er eitthvað fyrir þig, sendu okkur umsókn með ferilsskrá á 
box@frett.is merkta: essasú? fyrir 2. febrúar.

Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga á að leiða 
lýðræðislegt, skapandi og sveigjanlegt skólastarf þar 
sem nám, vellíðan og þroski nemenda er í fyrir-
rúmi. Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og 
námsumhverfi, vellíðan nemenda og starfsfólks, 
umbótastarf, starfsþróun og virk samskipti við 
foreldra og nærsamfélag.

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar n.k.
Sjá nánar á heimasíðu Þingeyjarsveitar 
http://www.thingeyjarsveit.is og hjá sveitarstjóra,  
Dagbjörtu Jónsdóttir, í síma 464 3322 eða 862 0025, 
netfang: dagbjort@thingeyjarsveit.is

Þingeyjarsveit auglýsir
lausa til umsóknar stöðu

skólastjóra
Þingeyjarskóla

Leikskólinn Örk á Hvolsvelli   
Leikskólinn Örk auglýsir eftir  leikskólakennara  

í fullt starf og sérkennara í 50-100% stöðu 

Leikskólinn Örk er 4 deilda leikskóli  þar sem  starfa 92  börn og 
32 kennarar og starfsmenn. Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á 
hugmyndafræði hugsmíðahyggju.  
Hugmyndafræðin felur í sér að  börnin séu leitandi og gagnrýnin 
og tileinki sér þekkingu og skilning með ígrundun, lausnaleit, 
rökhugsun og að þau læri að nýta sér það í leik og starfi og taka 
ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á þekkingu þeirra og 
gildismat. 

Verkefni: 
Helstu verkefni leikskólakennara og  sérkennara er samkvæmt 
starfslýsingu í kjarasamning FL og í samráði við leikskólastjóra.

Menntun:  
Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi.
Framhaldsmenntun í sérkennslu er æskileg eða reynsla af vinnu 
með sérkennslubörnum.

Hæfni: 
Kennarar og starfsmenn leikskólans þurfa að búa yfir færni í 
mannlegum samskipum, hafa góða íslenskukunnáttu, sýna frum-
kvæði,  sjálfstæði og hafa metnað fyrir starfi sínu og vera tilbúnir 
að vinna að uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri  í samræmi 
við námsskrá og í  nánu samstarfi við stjórnendur leikskólans.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félags leikskólakennara.

Umsóknafrestur er til 1. febrúar n.k. Hægt er að sækja um á heima-
síðu leikskólans http://www.leikskolinn.is/ork undir flipanum 
- Um leikskólann – Starfsumsóknir  

Nánari upplýsingar um starfið  veitir Árný Jóna Sigurðardóttir 
leikskólastjóri í síma 488 4270 eða með tölvupósti á  
leikskoli@hvolsvollur.is

Í Rangárþingi eystra búa um 1735 íbúar í einstaklega fallegu umhverfi. 
Stjórnsýsla sveitarfélagsins er staðsett á Hvolsvelli. Veitt er góð þjónusta 
við íbúa sveitafélagsins. Þar er góður leikskóli, framsækinn grunnskóli og 
íþrótta- og tómstundastarf er öflugt.

Save the Children á Íslandi

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
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AD Travel óskar eftir frönskumælandi starfsmanni  
í starf við framleiðslu og úrvinnslu ferða fyrir hópa  
og einstaklinga. 

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar góða frönsku og ensku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðageiranum (s.s. unnið sem leiðsögu
   maður eða þekkir Ísland vel)
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir og ferilsskrá sendist á 
daniel@adtravel.is fyrir 1. febrúar n.k.

Parlez-vous français?
Starf í ferðaþjónustu

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í hópferðum fyrir erlenda  
ferðamenn. Við erum að leita að hressum og skipulögðumeinstaklingi sem vill  

vinna í litlu en skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum 
samstarfsaðilum við að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn. 

Framkvæmdastjóri  
í 70% starfshlutfall

Garðyrkjufélagið auglýsir hér með  
stöðu framkvæmdastjóra í 70% starfs- 

hlutfalllausa til umsóknar.  

Starfið innifelur daglegan rekstur skrifstofu félagsins, utanumhald 
um félagaskrá, heimasíðu og aðra samfélagsmiðla félagsins, gerð 
rekstraráætlunar og eftirfylgni með henni, samskipti við félags-
menn og önnur verkefni að beiðni stjórnar félagsins.  

Hæfnikröfur: 
• Umsækjendur hafi menntun sem nýtist þeim í starfi.
• Áhersla er lögð á vandvirkni í vinnubrögðum, frumkvæði 
 og sjálfstæði í starfi, skipulagshæfni og útsjónarsemi
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík samskiptahæfni
• Almenn tölvuþekking og þekking á rekstri áskilin, grunnþekking 

á markaðsmálum æskileg
• Reynsla af skrifstofustörfum og ríkur áhugi á garðyrkju 
 æskilegur

Kjör eru samkvæmt samkomulagi.  Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst eða í síðasta lagi þann 1. mars næstkomandi.  
Nánari upplýsingar veitir Þuríður Backman, formaður GÍ í síma 
861 9031 eða um netfangið gardurinn@gardurinn.is.  

Umsóknir berist til Garðyrkjufélags Íslands, Síðumúla 1,  
105 Reykjavík eða í netfangið gardurinn@gardurinn.is fyrir  
9. febrúar næstkomandi.  Öllum umsóknum verður svarað.

Garðyrkjufélag Íslands er áhugamannafélag með ríflega 2000 félagsmenn um allt 
land.  Félagið var stofnað árið 1885 og er því eitt elsta áhugamannafélag landsins.  
Félagið stendur fyrir öflugri fræðslustarfsemi á sviði garðyrkju, fræðslufundum, 
námskeiðum og ráðstefnum.  Innan félagsins starfa klúbbar sem fjalla um sérsvið 
innan félagsins, svo sem rósaklúbbur, ávaxtaklúbbur, matjurtaklúbbur og fleira.  

Efnalaugin Björg við Háaleitisbraut óskar eftir 
að ráða starfsmann í afgreiðslu í 100% starf.
Efnalaugin Björg er fjölskyldufyrirtæki stofnað árið 1953 sem 
kappkostar að vera fremst á sínu sviði með einkunnarorðin:  

Gæði, Þekking og Þjónusta.

Starfslýsing: Vinnutími er frá 9 – 18 og starfið felst m.a. í sam-
skiptum við viðskiptavini, móttöku og merkingu á fatnaði,  saman-
tekt og frágangi á fatnaði ásamt öðrum fjölbreyttum störfum.

Hæfniskröfur: Reynsla af afgreiðslustörfum, góð samskiptafærni, 
góð íslenskukunnátta, stundvísi og rík þjónustulund.   
Lágmarksaldur 25 ár.

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar 2015 og öllum 
umsækjendum verður svarað.

Vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir ásamt ferilskrá  
með meðmælendum á tölvupósti á vefpóstinn: haaleiti@bjorg.is 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf yfirmanns sjúkraflutninga við stofnunina. Yfirmaður

sjúkraflutninga hefur umsjón með framkvæmd og daglegum rekstri sjúkraflutningaþjónustu í heilbrigðisumdæmi

Suðurlands, sem spannar tæpa þrjátíu þúsund ferkílómetra.  Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf varðstjóra sjúkraflutninga  við starfsstöð á Selfossi. 

Varðstjóri stýrir einni af fjórum sjúkraflutningavöktum á Selfossi og ber faglega og starfsmannalega ábyrgð á þeirri 

vakt ásamt stjórnun ýmissa verkefna sem honum eru falin. Næsti yfirmaður er yfirmaður sjúkraflutninga við HSU.

Starfið er laust frá 1. maí nk. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna eða viðkomandi stéttarfélags.

Starfið er laust frá 1. maí nk. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna.

Umsækjandi þarf að uppfylla menntunarkröfur sem gerðar eru til 
sjúkraflutningsmanna við HSU og eftirfarandi grunnskilyrði:

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is, 
sími 481-1955. Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn óskast fyllt út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, 
fyrri störf og reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Yfirmaður sjúkraflutninga 

Varðstjóri sjúkraflutninga 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

•  Ábyrgð á rekstri, starfsmannahaldi og faglegri 
þjónustu sjúkraflutninga á starfssvæði HSU

• Þátttaka í mótun sjúkraflutninga- og
utanspítalaþjónustu á starfsvæði HSU

• Eftirfylgni með framkvæmd verkefna 

• Áætlanagerð og ferlagreining

• Viðhald og endurnýjun á  tækjum og búnaði

• Þátttaka í uppbyggingu grunn-, framhalds- og
símenntunar á sviði sjúkraflutninga

• Starfsmannaviðtöl 

• Miðlun upplýsingar, samskipti og samvinna

• Innleiðing nýjunga og breytinga

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

•  Leiðtoga- og verkstjórnarhlutverk ásamt 
starfsmannahaldi á sinni vakt

• Framkvæmd þjálfunaráætlana og 
vinnureglna/vinnuferla innan einingar

• Utanumhald og eftirfylgni almennrar skráningar og skýrslugerðar

• Starfsmannaviðtöl 

• Þátttaka í þróun og uppbyggingu þjónustu

• Þátttaka í áætlanagerð, fræðslu- og símenntunarmálum

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Menntun á sviði sjúkraflutninga

• Háskólamenntun eða önnur menntun á sviði stjórnunar 
og rekstrar

• Þekking á lögum og reglum um sjúkraflutninga og 
björgunarmál

• Reynsla af áætlanagerð, stjórnun, rekstri og úrvinnslu
gagna

• Reynsla af umbótaverkefnum og  teymisvinnu 

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Menntun á sviði sjúkraflutninga

• Fagleg þekking og reynsla í sjúkraflutningamálum

• Stjórnunarleg kunnátta og skipulagshæfni

• Tungumálakunnátta og almenn tölvukunnátta

• Hæfni til að tjá sig i ræðu og riti

• Hæfni í mannlegum samskiptum gagnvart samstarfsmönnum
og skjólstæðingum

• Frumkvæði, áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

• Hafa staðist þrek- og  styrktarpróf

• Greiningarhæfni og öryggi undir álagi

• Hæfni í að leiðbeina öðrum

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu 

Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja

(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6 milljarðar króna og

hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns á 10 starfstöðvum. Fjöldi íbúa á svæðinu eru um 26.000 manns. Hlutverk HSU er að

leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og öðrum þjón-

ustuþegum, s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands |  Suðurland
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Við leitum starfa fyrir fólk á atvinnuleysiskrá hjá 
nokkrum stéttarfélögum – hæft fólk sem er tilbúið 
til að takast á við margvísleg verkefni.  Ef þú ert með 
starf á lausu gætum við haft rétta starfsmanninn.  
Kynntu þér málið á vefsíðu okkar: www.starfid.is  
– eða sendu okkur fyrirspurn: vinna@starfid.is

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu 
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 10 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa.

www.starfid.is

Vinnu vantar

Háskólatorgi, 3. hæð     Sæmundargata 4     Sími 5700 700     fs@fs.is     www.fs.is

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Leikskólakennaramenntun og kennslureynsla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Góð tök á Word og Excel
• Frumkvæði, metnaður, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Viltu vera með?
Við erum stolt af skólunum okkar!

Félagsstofnun stúdenta óskar að ráða til starfa leikskóla stjóra á 
leikskólann Sólgarð. Við leitum að einstaklingi með mikinn metnað og 
vilja til að leiða og starfa eftir stefnu leikskóla stúdenta, HighScope. 
Leikskólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi leikskólans.

Umsóknir sendist á
starf@fs.is fyrir 5. febrúar.
ásamt yfirliti  um menntun, 
fyrri störf, upplýsingum um 

meðmælendur og annað sem
umsækjandi telur skipta máli.

Um HighhScope stefnuna: HighScope stefnaan n er e heih ldstæðæ  háháháháháhhágæðæðastesteteeefnafnafnafnafnaf s seem h hefefefefefefuffefufuefueffefuefefuee ur þþr þþr þþr þþþr þþað að ðað að aðaðaaað að marmamarmarmararmamarammmmm rkmikmikmiikkkm ððð ðð 
að gera hverju barni kleift að nýta eigin áhhhuga a og oo styrkleikeikeikkikeikkaaa ta ta tta tiil að að fá fá semsem mememeeeeeeeeeeessssstststststst ssssttst út úútút tút tútút t tútútút t úrúrúr úr úrúr úr úúúúúrr eigeigeigeigeigeigggeieigeigeieeeigeigiigigigeigiinin nn n námnámnámmámmmii.i. ii. i. . i. . i..i

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sameiningu

Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja

(HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6 milljarðar króna og

hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa í umdæminu eru um 26.000 manns. Hlutverk HSU er að leggja grunn að

skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi Suðurlands og öðrum þjónustuþegum, s.s. 

ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er tök á að veita. 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir lausa til umsóknar sérnámsstöðu í heimilislækningum við starfsstöð á Selfossi. 

Um er að ræða 100% starf eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við starfsstöðina. 

Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður námið byggt á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum

en einnig er gert er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum varðandi fræðilegt nám sem fer 

fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík. Til greina kemur að taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra.

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt nánara samkomulagi. Reiknað er með að staðan sé til þriggja ára. Laun eru 
samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Nánari upplýsingar veita Arnar Þór Guðmundsson, yfirlæknir og kennslustjóri, netfang arnar@hsu.is, sími 480-5100 
og Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is, sími 481-1955. 
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt
út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, starfsleyfi, fyrri störf og 
reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Sérnámsstaða í heimilislækningum 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð

•  Almennar heilsugæslulækningar og heilsuvernd

• Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda

• Vaktþjónusta

• Þátttaka í verkefnum innan starfsstöðvar

Menntunar- og hæfniskröfur

•  Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði 

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Heilbrigðisstofnun Suðurlands  |  Selfoss

hefur þú áhuga 
á efnum?

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Efnateymi Umhverfisstofnunar leitar að 
starfsmanni með brennandi áhuga á því að 
stuðla að ábyrgri notkun og markaðssetningu 
hættulegra efna. Í boði er  krefjandi starf í 
frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er 
lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu 
innanlands og utan.
Ítarlegri upplýsingar um starfið og
hæfniskröfur til þess er að finna á starfatorg.is 
og umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/
Umsóknarfrestur er til og með 
9. febrúar 2015. Umsóknir skulu sendar 
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut
24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

Bókari óskast
Cu2.ehf óskar eftir að ráða reyndan bókara.

Um er að ræða 50% starf. 

Starfssvið:
 Bókhald í DK.
 Almenn skrifstofustörf.

Kostir:
 Viðurkenndur bókari.
 Reynsla í Stólpa & DK.
 Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
 Góð exelkunnátta.

Vinnsamlegast sendið ferilskrá til: 
Harald Isaksen, framkvæmdastjóra á netfandið:harald@hos.is

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2015.

Umsóknir sendast á trek@trek.is eða nánari upplýsingar 
í síma 571 3344.
Við biðjum umsækjendur að senda ferilskrá ásamt upplýsingum 
um ferðareynslu.

Spennandi störf á hálendi Íslands
Trek Iceland óskar eftir að gönguleiðsögumönnum í fulla vinnu 
fyrir sumarið 2015. Starfstímabilið er frá 15. júní – 10. september 
2015. Trek Iceland er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki sem 
sérhæfir sig í skipulögðum gönguferðum á hálendi Íslands.
Starfið felur í sér leiðsögn í dagsferðum og lengri ferðum 
fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Jákvæðni í starfi
• Þjónustulund
• Leiðtogahæfni

• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Gott líkamsástand
• Tungumálakunnátta
• Leiðsögunám



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

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.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSU) var stofnuð 1. október 2014, í víðfeðmasta heilbrigðisumdæmi landsins, við sam-

einingu Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands (HSSa), Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) og Heilbrigðisstofnunar

Vestmannaeyja (HSVe). Formleg sameining tók gildi 1. janúar 2015. Heildarframlag til HSU á fjárlögum 2015 er um 3,6 

milljarðar króna og hjá stofnuninni starfa ríflega 500 manns. Fjöldi íbúa í umdæminu eru um 26.000 manns. 

Hlutverk HSU er að leggja grunn að skipulagi almennrar heilbrigðisþjónustu og tryggja íbúum í heilbrigðisumdæmi 

Suðurlands og öðrum þjónustuþegum, s.s. ferðamönnum á svæðinu, jafnan aðgang að bestu heilbrigðisþjónustu sem á 

hverjum tíma er tök á að veita. Við starfsstöðina í Vestmannaeyjum er sinnt heilsugæslu og sjúkrahúsþjónustu við íbúa 

Vestmannaeyja, sem eru um 4.300 talsins, auk ferðamanna. Heilsugæslan veitir almenna lækninga- og hjúkrunarþjónustu, 

forvarnir og heilsuvernd ásamt bráða- og slysaþjónustu.

Við sjúkrahússvið er starfsrækt legudeild, hjúkrunardeild, skurðstofa og fæðingarhjálp. Vestmannaeyjar eru heillandi og

fjölskylduvæn náttúruparadís með öflugt íþrótta- og menningarlíf.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis heilsugæslu við starfsstöð í Vestmannaeyjum. 
Yfirlæknir hefur umsjón með daglegum rekstri á þjónustu sinnar sérgreinar við starfsstöðina auk þátttöku í almennum 
störfum heilsugæslulækna og vaktþjónustu. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga við HSU.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf heilsugæslulæknis við starfsstöð í Vestmannaeyjum. 
Um er að ræða 100% starf eða samkvæmt samkomulagi. Næsti yfirmaður er yfirlæknir heilsugæslu við starfsstöðina.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands auglýsir laus til umsóknar störf lyflæknis/sjúkrahúslæknis við  starfsstöð í 
Vestmannaeyjum. Um er að ræða starf yfirlæknis í 100% starfshlutfalli eða samkvæmt nánara samkomulagi. Yfirlæknir 
hefur umsjón með daglegum rekstri á þjónustu sinnar sérgreinar og sjúkrahúslækninga við starfsstöðina auk þess að 
sinna hefðbundnum lækningum og vaktþjónustu.  Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lækninga við HSU.

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Starf veitist frá 1. apríl nk. eða samkvæmt samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra
og Læknafélags Íslands. Hægt er að aðstoða við að útvega húsnæði.

Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Kristjánsson framkvæmdastjóri lækninga, netfang hjortur.kristjansson@hsu.is, 
sími 481-1955. Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar nk. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Umsókn óskast fyllt út á umsóknarblað á www.hsu.is og henni þarf að fylgja staðfestar upplýsingar um menntun, 
starfsleyfi, fyrri störf og reynslu. Umsóknum er skilað rafrænt á hsu@hsu.is.

Yfirlæknir heilsugæslu

Heilsugæslulæknir

Lyflæknir/sjúkrahúslæknir 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
•  Stjórn starfsemi lækna í heilsugæslu
•  Leiðandi hlutverk í faglegum málefnum og þróun

starfsemi
•  Áætlanagerð og breytingastjórnun 
•  Ábyrgð á rekstri og faglegri þjónustu

heimilislækninga
•  Innleiðing nýjunga
•  Þátttaka í eflingu kennslu, fræðslu og

endurmenntunar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
•  Almennar heilsugæslulækningar og heilsuvernd
• Fræðsla til skjólstæðinga og aðstandenda
• Þátttaka í vaktþjónustu
• Kennsla nema og starfsfólks 
• Þátttaka í þróun sinnar faggreinar innan 

starfsstöðvar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
•  Stjórn starfsemi  lækna á sjúkrahússviði
• Leiðandi hlutverk í faglegum málefnum og þróun 

starfsemi
• Áætlanagerð og breytingastjórnun 
• Ábyrgð á rekstri og faglegri þjónustu sjúkrahússviðs
• Innleiðing nýjunga
• Þátttaka í eflingu kennslu, fræðslu og 

endurmenntunar

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi í 

heimilislækningum eru skilyrði
•  Reynsla af stjórnun, áætlanagerð og rekstri er æskileg
•  Stjórnunar- og skipulagningarhæfni
•  Reynsla af umbótaverkefnum og  teymisvinnu
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
•  Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
•  Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•  Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi í 

heimilislækningum eru skilyrði 
• Reynsla af umbótaverkefnum og  teymisvinnu 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Íslenskt lækningaleyfi og sérfræðileyfi eru skilyrði
• Reynsla af stjórnun, áætlanagerð og rekstri er æskileg
• Stjórnunar- og skipulagningarhæfni
• Reynsla af umbótaverkefnum og  teymisvinnu
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Áreiðanleiki, jákvæðni og árangursmiðað viðhorf

Heilbrigðisstofnun Suðurlands |  Vestmannaeyjar



| ATVINNA | 

TIL SÖLU !!!
Til sölu er rekstur bílasölunnar bílaplan.is

Frábært tækifæri á besta stað  
með yfir 200 bíla plani og stækkunarmöguleikar

Verð 12m. 
Frekari uppl. veitir birnir@bilaplan.is

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI
Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 

veitir á árinu 2014 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og 
Japans. Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í 
tengslum við japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, 

námsstyrkir og styrkir til skammtímadvalar í Japan. 
Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á  

heimasíðu Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, 

www.sjsf.se
Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan 

Sasakawa Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar,  
Björg Jóhannesdóttir, við umsóknum og veitir allar frekari  

upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2015.

 
NORA óskar eftir verkefnahugmyndum 
og styrkumsóknum með umsóknarfrest 
þann 2. mars 2015.

NORA styrkir samstarf 
á Norður-Atlantssvæðinu

Norræna Atlantssamstarfið

Nánari upplýsingar á: www.nora.fo 

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. og Orkuveita Reykjavíkur óska eftir 
tilboðum í verkið: 

Sægarðar, lenging 
Gatnagerð, veitur og umhverfisfrágangur 

Verkið felst í nýbyggingu götu austan Klepps á nýlegri 
landfyllingu ásamt tyrfingu/sáningu og öðrum 
yfirborðsfrágangi. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu 
og röralagnir fyrir veitur, leggja holræsa-, vatns-  og 
hitaveitulagnir, leggja rafstrengi og reisa ljósastólpa..

Umfang verks: 
 Fyllingar 5.250 m3

 Púkkmulningur, 40 cm lag, 4.500 m2

 Malbikun, 6 cm lag, 4.250 m2

 Grassáning, 2.000 m2

 Netgirðing, h=2 m, 370 m 
 Regnvatnslagnir 375 m 
 Hitaveitulagnir DN 80 st, 255 m 
 Lagnaskurðir (strengir og hitaveita), 450 m 

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 27. janúar n.k. 

Tilboðum skal skila til Hnits verkfræðistofu h.f., 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík fyrir klukkan 
11:00, þriðjudaginn 17. febrúar 2015. Tilboð verða 
opnuð á sama stað og tíma.

Verklok eru 30. júní 2015. 

DDagskrá funndarins:
- Ávarp, Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri
- Kynning á hugmyndum um ,,Nýja Auðbrekku” 
  Páll Gunnlaugsson, arkitekt frá ASK arkitektum
- Umræður, vinnufundur
- Stofnun Hagsmunasamtaka Auðbrekku, 
  Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri    
  Markaðsstofu Kópavogs
- Lokaorð, Sverrir Óskarsson formaður 
  skipulagsnefndar

kopavogur.is

Samráðsfundur fimmtudaginn 29.
janúar 2015 kl. 17:00 - 19:00 í 
Lionssalnum Lundi, Auðbrekku 25-27

Ný Auðbrekka

Svæðið norðan Hamraborgar, við Auðbrekku 
og Nýbýlaveg hefur tekið breytingum á síðustu 
áratugum, frá því að vera nær eingöngu fyrir 
iðnað yfir í verslun og þjónustu.

Til þess að mæta þessari breyttu notkun og 
taka skref í átt að frekari þróun á svæðinu efnir 
Kópavogsbær til samráðsfundar með íbúum og 
hagsmunaaðilum á svæðinu.

Kynnt verður verðlaunatillaga ASK arkitekta 
að skipulagi athafnasvæðiðs við Nýbýlaveg og 
Auðbrekku. ASK arkitektar urðu hlutskarpastir 
í hugmyndasamkeppni um skipulag 
athafnasvæðisins við Nýbýlaveg og Auðbrekku 
sem bæjaryfirvöld efndu til síðastliðið haust í 
samvinnu við Lund fasteignafélag.

Nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu 
verkefnisins www.kopavogur.is/audbrekka

Ný Auðbrekka

Skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs

 
Styrkir úr Lýðheilsusjóði 2015 

 
 

Lýðheilsusjóður óskar eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til 
heilsueflingar og forvarna á sviði áfengis- og vímuvarna, tóbaks-
varna, næringar, hreyfingar, tannverndar og geðræktar.  
 
Óskað er eftir umsóknum með áherslu á eftirfarandi:  

 Auka þekkingu og færni fagfólks og foreldra í árangursríkum áfengis- og 
vímuvörnum.  

 Aðgerðir í heilsueflingu og forvörnum sem miða að heilbrigðu mataræði með 
áherslu á næringu leik- og grunnskólabarna og aukna færni ungs fólks í 
matreiðslu.  

 Þjálfun fagfólks í meðferð við tóbaksfíkn og þróun þjónustueiningar fyrir aðstoð 
til tóbaksleysis.  

 Aðgerðir sem miða að því að efla geðheilsu og vellíðan barna, unglinga og 
fjölskyldna. 

 Verkefni sem beinast að minnihlutahópum til að stuðla að jöfnuði til heilsu.  

Við úthlutun mun stjórn sjóðsins meta umsóknir út frá því hvernig þær falla að 
hlutverki Lýðheilsusjóðs. Verkefni sem uppfylla eftirtalin skilyrði hafa forgang: 

- Verkefni sem unnin eru í víðtæku samstarfi hagsmunaaðila í samfélaginu. 
- Verkefni með eigin fjármögnun, farartæki og/eða aðra fjármögnun. 
- Verkefni sem beinast að einhverjum eftirfarandi markhópum: Börnum og 

ungmennum, félagslega illa stöddum hópum, minnihlutahópum og foreldrum. 

Verkefnin eiga að hafa raunhæf og skýr markmið og gera þarf grein fyrir því hvernig 
árangur verkefnis verður metinn.  

Stjórn Lýðheilsusjóðs úthlutar úr sjóðnum.  

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars 2015 og skal sótt um á vefsvæði 
Lýðheilsusjóðs, http://lydheilsusjodur.sidan.is/pages/.  

Nánari upplýsingar í síma 510 1900 eða á vef Embættis landlæknis.  
Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum í gegnum vefsvæði sjóðsins. 

Embætti landlæknis – Barónsstíg 47 – 101 Reykjavík – Sími 5101900 – mottaka@landlaeknir.is – www.landlaeknir.is 
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Allsherjaratkvæðagreiðsla
Tillögur uppstillingarnefndar og stjórnar Verkalýðs-
félagsins Hlífar um stjórn, skoðunarmenn reikninga, stjórn 
sjúkrasjóðs og stjórn orlofsheimilasjóða félagsins fyrir árið 
2015, liggja frammi á skrifstofu Hlífar frá og með 23. janúar 
2015.

Kosið er samkvæmt B-lið 22. gr. laga Hlífar í eftirtaldar 
stöður:
  1. Varaformann og tvo meðstjórnendur til tveggja ára
  2. Þrjá varamenn í stjórn til tveggja ára
  3. Tvo félagslega skoðunarmenn reikninga og einn til  
 vara til eins árs.
  4. Stjórn sjúkrasjóðs, formann, varaformann og ritara til  
 eins árs og jafn marga til  vara.
  5. Stjórn orlofsheimilasjóðs, formann, varaformann og  
 ritara til eins árs og jafn marga til vara.

Öðrum tillögum ber að skila á skrifstofu Hlífar, Reykjavíkur-
vegi 64, Hafnarfirði, fyrir kl. 16:00 mánudaginn 2. febrúar 
2015 og er þá framboðsfrestur útrunninn.
Til þess að bera fram lista eða tillögu þarf skrifleg  
meðmæli eða stuðning 1/10 hluta fullgildra félagsmanna 
þó ekki fleiri en 100.

Kjörstjórn Vlf. Hlífar.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 652, 4. júlí 2014

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta  
til fiskiskipa fyrir: 

Djúpavog 

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 37/2015 í  
Stjórnartíðindum 

Ísafjarðarbær  (Þingeyri, Flateyri,  
Suðureyri og Hnífsdalur)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnslu-
aðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015.

Fiskistofa, 23. janúar 2015.

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

Stórholt 19 – Reykjavík

Hraunhvammur 6 – Hafnarfirði

Vogatunga 39

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og 

leigumiðlari 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið hús í dag kl. 13:00 – 13:30
 Falleg og björt 3ja herb. íbúð – 80,4 fm., þar af er  16,4 fm. íbúðar-
herbergi á jarðhæð sem er í útleigu.  Íbúðin er á 2. hæð í snyrtilegu 
fjölbýlishúsi við Stórholt í Reykjavík. Verð: 27,5 milljónir

Opið hús í dag kl. 14:30 – 15:00
Rúmgott einbýlishús á tveimur hæðum með stórum innangengnum 
bílskúr samtals 225,8 fm.
Fimm svefnherbergi, fataherbergi inn af hjónaherbergi. Húsið er 
staðsett á fallegri hraunlóð í Hafnarfirði. Verð: 45,5 milljónir 

Hús fyrir 60 ára og eldri. 
Vel skipulagt 117,7 fm. Parhús á einni hæð þar af 25,2 fm. Bílskúr.   
Mikil lofthæði í stofu og gangi og allt hið vandaðasta.  Verð 41,9M

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Furuás 1, Grb. - opið hús

Opið hús sunnudaginn 25. jan frá kl. 16:30 - 17:15.
Sérlega vel hannað um 250 fm einbýlishús. Húsið er vandað að allri gerð og í 
því eru fjögur stór svefnherbergi. Björt stofa og borðstofa með mikilli lofthæð. 
Stórt fjölskyldueldhús, sólpallar og heitur pottur. Tvöfaldur innbyggður 51 fm 
bílskúr, í dag innréttaður sem íbúð. Verð 67,5 milljónir. 

Nánari uppl: Karen Sævarsdóttir 695-6890 

OPIÐ HÚS

Stóriteigur 33 - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 25. jan kl. 14:00 - 14:30.
Gott 206,5fm einbýli við Stórateig 33 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í fjögur sve-
fnherbergi, tvö baðherbergi, borðstofu, dagstofu, eldhús, þvottahús, geymslu 
auk bílskúrs sem hefur verið innréttaður sem íbúð. Góð eign í grónu hverfi. 

Nánari uppl: Brynjólfur GSM: 896-2953.

OPIÐ HÚS

Breiðahvarf 1 - Opið hús.

Opið hús sunnudaginn 25.jan frá kl. 14:30 - 15:00.
læsileg ný neðri sérhæð ásamt bílskúr. Afhent fullbúin án gólfefna en búið 

að flísaleggja baðherbergin og þvottahús. Þrjú svefnherbergi og tvö baðher-
bergi. Heildarstærð 185,6 fm. Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, afhending 
mjög fljótlega. 

Nánari uppl: Stefán Már 659-0500

OPIÐ HÚS

Trönuhjalli 11 - Opið hús

Opið hús sunnudaginn 25. jan frá kl.13:00-13:30. 
Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sér sólpalli á frábærum stað við Trönu 
hjalla 11 í Kópavogi. Eignin skiptist hol, stofu/borðsofu, eldhús með borðkrók, 
hjónaherbgi, barnaherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla í sameign.

Nánari uppl: Stefán Már 659-0500

OPIÐ HÚS

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:



TÆKIFÆRI Á GRANDANUM
Fiskislóð 33, 35 og 37 

- Lóðir fyrir atvinnuhúsnæði framtíðarinnar

Einstök staðsetning 
og sjávarútsýni
miðsvæðis í Reykjavík
• Einstakt tækifæri til að byggja 6-12 þús. fm

atvinnuhúsnæði í 101 Reykjavík.

• Lóðir alls 12.000 fm undir atvinnuhúsnæði. 
Skráð sem þrjár lóðir, möguleiki að selja 
sem eina heild eða hverja fyrir sig.

• Búið að greiða gatnagerðargjöld miðað við
6.200 fm fasteignir.

• Miklir möguleikar
á svæði sem er í 
mikilli sókn.

Nánari upplýsingar gefur 
Guðlaugur 864 5464 og 
Kjartan 824 9093

Guðlaugsson, 
sölumaður

Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Túngata 8 - Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 25. jan. kl. 15:30 - 16:00 

Einstakt einbýlishús á afar eftirsóttum stað
við Túngötu í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er á
þremur hæðum og er skráð hjá FMR 285,7
fm. Húsið er á þremur hæðum. 

Verð: Tilboð

EinEinE nn-----
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OPIÐ
HÚS

285,285,285,285,285,285,285,285,285,285,855 7777777777
mmm2.

Hrólfsskálamelar

Opið hús Opið hús miðvikudaginn 28. jan. kl. 17:30-18:00

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfs-skálamel 10-18 á Selt-
jarnarnesi. Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á annari hæð, þar sem 
útsýnið er glæsilegt til austurs yfir borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði 
í bílagaeymslu, sem er sérstaklega rúmgóð með góðu aðgengi.

Verð: 44.000.000

OPIÐ
HÚS

Brekkuhvarf 17
Einbýlishús við Brekkuhvarf alls 150,5 fm
á endalóð í Kópavogi. Húsið skiptist í þrjú
svefnherbergi,samliggjandi stofu og borðstofu, 
sjónvarpshol, eldhús og baðherbergi. 

Verð: 41.900.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Baugakór 12

Opið hús laugardaginn 24. jan. kl. 15.00-15.30 Opið hús mánudaginn 26. jan. kl. 17.30 -18.00

Björt og falleg íbúð á efri hæð með sérinngangi 
og góðum suðursvölum á þessum vinsæla stað 
í Kópavogi. Gott skipulag innan íbúðarinnar.

Verð: 39.900.000

4444
herb.

OPIÐ
HÚS

122 
m2.

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Klyfjasel 13
Stórt og rúmgott fjölskylduhús í grónu hverfi í 
Reykjavík. Eign sem hentar stórum fjölskyldum, 
þar sem stutt er í flest alla þjónustu skóla, 
leikskóla og fl.

Verð: 60.900.000

Einn--
býliýlishússhússhússsú

282,282,282,282,282,282,2,2822 555555
mmmmmm2.2.2.2.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

17. Júnítorg 3

Opið hús þriðjudaginn 27.  jan. kl. 17.30-18.00

Einstaklega vönduð og fallega innréttuð íbúð 
í lyftuhúsi fyrir 55 ára í Sjálandinu –stæði í 
bílageymslu. Stórt og opið eldhús, rúmgóð 
borðstofa, stofa og tvö baðherbergi.

Verð: 43.900.000

3-43-4
herb.

OPIÐ
HÚS

128,5
mmmm2.2

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir  
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir  
Sölumaður

 778 7707   

Stefán Páll
Jónsson     
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg
G. Hansen     
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson    
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Langabrekka 32 - Kóp
Efri sérhæð + bílskúr 

Opið hús sunnud. 25. janúar frá kl 14:00 til 14:30 

Opið hús sunnudag 25. janúar kl. 13:00 - 13:30  

Flesjakór 4 - Kóp 
Glæsilegt og vandað 212,8 fm parhús  

Glæsilegt 212,8 fm parhús á tveimur hæðum, þar af 30,6 fm bílskúr. 
Efri hæð skiptist í eldhús, stofu, gestasnyrtingu og bílskúr. Á neðri 
hæð eru 3 góð svefnherbergi, sjónvarpshol, stórt baðherbergi og 
þvottahús. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni.  
Fallega hannaður og viðhaldsléttur garður. Þetta er mjög vönduð eign 
sem mikið hefur verið lagt í. Verð 66,9m. 
Uppl. veitir Eiríkur í s:846-8487 eða á eirikur@valholl.is 

Falleg 86 fm 3-4ra herb. efri sérhæð á góðum rólegum stað skammt 
frá miðbæ Kópavogs, ásamt 32 fm bílskúr sem möguleiki er að gera 
að íbúð (klósett). 2 svefnherbergi, 2 stofur skiptanlegar. Gott eldhús 
og bað. Falleg suður sérlóð með afgirtum sólpalli. Verð 29,9 millj.  
Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir S:896-5222

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sími: 511 1144



| FASTEIGNIR | 

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir.  
• Veglegar innréttingar og stórir gluggar.  
• Svalir með steyptum skilvegg.  
• Örstutt í útivistarparadísina Heiðmörk.  

• Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla  
 og íþróttamiðstöð.  
• Einstök staðsetning og náttúrurík landgæði 
 sem felast í frábæru útsýni.  

• Golfvöllur GKG við túnfótinn. 
• Verð frá 32,9 m.

3727

 Þorrasalir 17 - 201 Kópavogur - Séríbúðir með einstöku útsýni 

Eignin verður sýnd sunnudaginn 25. janúar milli kl. 12:30 og kl. 13:30

OPIÐ HÚS

• 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
• Verð frá 44 m.

 Hrólfsskálamelur 10-18 - Frábært útsýni 

Eignin verður sýnd sunnudaginn 25. janúar milli kl. 13:00 og kl. 14:00

OPIÐ HÚS

Viltu verða hótelstjóri?
Höfum fengið í einkasölu einstakt tækifæri til að verða þinn eigin húsbóndi og 
reka glæsilegt hótel á einum fallegasta stað á Íslandi, alveg við Mývatn. 
Hótel Reykjahlíð er byggt árið 1947 og stendur á bökkum Mývatns. Hótelið 
er með 9 herbergjum sem eru öll með baði, sérlega rúmgóð með stórko-
stlegu útsýni yfir Mývatn og til nærliggjandi fjalla. Í húsinu er veitingasalur 
fyrir 30 manns. Eignin er á deiliskipulagðri 5.900m2 eignarlóð með stækku-
narmöguleikum, malbikað bílastæði, 
Allar nánari uppl. á skrifstofu Fasteignasölu Akureyrar s. 460-5151

Fasteignasala Akureyrar - Sími 460 5151 - Arnar Guðmundsson Lögg. Fast.

TRAUST FASTEIGNASALA
Sími: 464 9955

SÍMI: 464 9955    FAX: 464 9901    SKIPAGATA 16    OPIÐ MÁN. - FÖS. KL. 9-12 & 13-17

Til leigu
verslunarhúsnæði á  

besta stað í miðbænum

Nú eru til leigu annars vegar húsnæði  

á jarðhæð við Ráðhústorg 3 og 5.  

Eignirnar eru til afhendingar nú þegar.

Stærð Ráðhústorgs 3 er 103,3 fm.  

og Ráðhústorgs 5, 115,4 fm.  

Hugsanlega er hægt að opna á milli húsnæðanna.  

Frekari upplýsingar veitir Björn á skrifstofu.

*Einstakt hús - Vandað og mikið endurnýjað  
- Vel staðsett og glæsilegt útsýni*  *LAUST STRAX*

Einstakt, 350,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað mið- 
svæðis í borginni. Stórar og bjartar stofur, glæsilegt eldhús, stórt bókaherbergi/
vinnuherbergi, 4-5 svefnherbergi, gott þvottahús og vinnuaðstaða. Rúmgóður 
bílskúr.  Stórar útsýnissvalir með góðu aðgengi niður í gróinn og fallegan garð, 
vinsælt og rótgróið hverfi.  Vönduð eign með sögu og sjarma. Verð 139 M.

Upplýsingar gefur: Aðalheiður Karlsdóttir, löggiltur fasteignasali sýnir eignina. 
GSM 893 2495. adalheidur@stakfell.is

OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JAN. KL. 14:00-14:30.

OPIÐ
 HÚS

ÞÓRUNNARTÚN 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

DYNGJUVEGUR 6, 104 R.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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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

Falleg íbúð 123 fm að stærð 

4ra herbergja á 3.hæð

Þvottahús innan íbúðar 

Stæði í bílakjallara 

Þórðarsveigur

Verð :  34,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

Mjög falleg og vel skipulögð 100,6 fm 

5 herbergja hæð í fallegu húsi á þessu 

sívinsæla stað. 

Sérinngangur. 3 svefnherbergi. 

Eignin er laus til afhendingar strax.

Ásvallagata

Verð : 45,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Einstakt tækifæri í hjarta miðborgarinnar. 

Glæsileg 93,9 fm 3 herbergja risíbúð á tveimur 

hæðum ásamt 56,5 fm suð/vestur svalir með 

vægast sagt frábæru útsýni yfir miðborgina.

Bankastræti

Verð : 65,0 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Glæslilegt mjög mikið endurnýjað 126,1fm 

parhús á þessum einstaka stað í miðborginni. 

Sérbílastæði. 

Verönd út frá borðstofu. 

Góðar svalir út frá efri hæð.

Haðarstígur

Verð : 55,9 millj.Nánar: Helgi 780 2700

Nánari upplýsingar veitir: 

Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Vel skipulagðar 2ja til 5 herbergja íbúðir 

Lyfta og stæði í bílgeymslu 

Traustir verktakar 

Álfhólsvegur 22

Verð frá : 28,4 millj.

Afhending í júní 2015

Kögursel

Verð : 56,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25. jan. kl. 15:00-15:30

Frábært fjölskylduhús Stærð 216,9 fm 

Tvær hæðir plús bílskúr Stór sólpallur með 

skjólgirðingum Innarlega í rólegri götu Stutt í 

skóla

Sandavað 5 

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25. jan. kl. 14:00-14:30

Rúmgóð 5 herbergja íbúð 

í lyftuhúsi með stæði 

Stofa, borðstofa og eldhús í einu rými 

Fjögur svefnherbergi, stórar svalir 

Baðherbergi, þvottahús innan íbúðar

Brautarás 3

Verð : 52,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25. jan. kl. 14:00-14:30

213,2 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr

Fjögur svefnherbergi en hægt að bæta við því fimmta

Pallur að framan og aftan, áhaldahús í bakgarði

Húsið í góðu standi, málað og 

skipt um þakkant nýverið

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Stekkjarhvammur 50
Hafnarfirði

Verð : 24,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25. jan. kl. 16:00-16:30

2ja herb. plús bílskúr 

Stærð 98,2 fm. 

Sérinngangur 

Bílskúr 24,2 fm. 
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Falleg íbúð á tveimur hæðum 

Samtals að stærð 194,1 fm 

Möguleiki á aukaíbúð á jarðhæð

Víðihlíð

Verð : 47,9 millj.Nánar: Jórunn 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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is



Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

Páll Þórólfsson, sölufulltrúi
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Hrólfskálamelur 10 - 18

Íbúðir á bilinu 112-166 fm, 

3-5 herbergja með stæði í bílageymslu.

Gott skipulag, rúmgóð alrými og 

veglegar innréttingar frá Axis

Sturta og baðkar í öllum íbúðum. 

Húsin eru viðhaldslétt að utan.

Möguleiki að kaupa til viðbótar bílskúr 

og eða 30-40 fm viðbótargeymslu

Afar hagstætt fermetraverð.

Þægindi og öryggi eru lykilorðin í hönnun 

íbúðanna á Hrólfsskálamel. 

Fáar íbúðir í hverjum stigagangi og því fáir 

um hverja lyftu

Stærð íbúða frá 86 til 223 fm auk geymslu og 

stæða í bílgeymslu. 2ja til 6 herbergja íbúðir.

Allar innréttingar eru íslensk smíði frá Brúnás 

og tæki og blöndunartæki af vandaðri gerð.

Mikil lofthæð í íbúðunum, gólfsíðir gluggar

Einstakt útsýni.  Reykjanesið úr suður-

gluggum og Faxaflóinn með sínum 

fjallagarði í norður.

Þjónusta og verslun í göngufæri ásamt 

gönguleiðum, sund, golf og líkamsrækt.

Vindakór 2-8 
www.vindakor.is

Möguleiki á 90% láni

Vandaðar og nútímalegar 
íbúðir í glæsilegu húsi á 
Seltjarnarnesi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Verð frá : 44,0 milljónir

Íbúð á 3.hæð í risi 77,4.m² að stærð 

Stæði í bílageymslu 

Íbúðin með mikilli lofthæð og fallegum kvistum 

Frábær staðsetning í miðbæ Reykjavíkur

Laugavegur 151-155

Verð : 39,9 millj.Nánar: Jórunn 845 8958

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

Nýjar, vandaðar íbúðir 

Íbúðirnar eru 85-125 fm og 3-4 herbergja 

Sérinngangur, bílastæðakjallari 

Frábært útivistarsvæði í nágrenninu

Afhending strax

Þorrasalir 17

Verð frá : 31,9 millj.Nánar: Jason 775 1515

Flétturimi 5

Verð : 22,0 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. jan. frá kl: 17:00 -17:30

Mjög falleg 60,9 fm 2 herbergja íbúð 

á jarðhæð með afgirtri verönd. 

Eignin er mjög snyrtileg og vel skipulögð.

Grundarhús 8

Verð : 33,7 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. jan. frá kl: 17:45-18:15

Mjög vel skipulögð 119,0 fm 4ra herbergja  

íbúð á jarðhæð með sérinngangi á þessum 

vinsæla stað. 

Útgengi út á verönd. 

Eignin er laus strax.

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Glæsileg íbúð 

Fallegt útsýni

Fullbúin 

Til afhendingar strax

Stæði í bílageymslu

Mýrargata 26 - 0206

Verð : 36,9 millj.Nánar: Hilmar 695 9500

Lindargata 37
Skugginn

Verð : 44,9 millj.

OPIÐ HÚS
mánudaginn 26. jan. frá kl: 18:15-18:45

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi 

Bílastæði í bílakjallara. 

Gólfhiti og góðar suðursvalir 

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

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



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 
landmark.is

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri

Sími 770 0309

Íris Hall 
Löggiltur fasteignasali

Sími 770 0309

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 699 5008

Ástún 6, 200 Kópavogur.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JANÚAR KL. 13:00 – 13:30.  
14 íbúða hús -   Lúxus 3ja herbergja íbúðir stærðir frá 79,8 fm. - 97,8 fm.  
Allar íbúðir með stæði í bílageymslu.  Afar vandaðar innréttingar, granít í 
borðplötum í eldhúsi og sólbekkjum.  Dyrasími með myndavél. 
Verð frá 29,9 millj. - 37,9 millj.   Afhending febrúar 2015

Sími 699 5008

AÐEINS 5 EFTIR

OPIÐ HÚS



þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!þ g
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AUSTURKÓR 67

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN 
FRÁ KL. 16:00 TIL 16:30

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN FRÁ 16:00 TIL 16:30 
AÐ AUSTURKÓR 67 Í KÓPAVOGI
Benedikt sýnir eignirnar, sími 661 7788. Upplýsingar: bo@landmark.is, magnus@landmark.is

• Vandaðar innréttingar – ekkert til sparað.

• Verulega hagstætt verð – góð kaup.

• Gott skipulag – geymsla á hæðinni með 
glugga sem hægt er að nota sem herbergi.

• Stærð 119,3 fm. 

Verð 36,9 milj.

Glæsilegar fjórar 4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem staðsett er á
einstaklega góðum útsýnisstað í Kópavogi með sér inngang. Íbúðirnar 
skilast fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi og þvottahús er flísalagt.

661 7788
HHHHHHHHHeeiiilllllliiiiiiiiinnnnnnnnddddddddddiiiiiiiii  -- DDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuugggggggggggggggggnnnnaaaaaaaðððððððððuuuuuuuuuuuuuurrrrrrr --   ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁrrrrrraaaaaaaaaaaaaaannnngggggggggguuuuurrrrrrrrrrrr 

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

Benetikt Ólafsson
Sölumaður fasteigna

Magnús Einarsson
Lgf.  viðskiptafr. MBA

AÐEINS 

4 EIGNIR

EFTIR



RÁNARGATA 12A – 101 RVK
BÓKIÐ SKOÐUN
Afar falleg hæð og ris, alls 85 fm, 3ja herbergja í 101 Reykjavík
Íbúðin er með sérinngangi og í göngufæri frá miðbænum
Húsið hefur verið mikið endurnýjað að innan 
og utan síðastliðin ár
V. 38,9 millj.

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

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

BLÁSALIR 2 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUD. 25 JANÚAR. KL. 17:30 – 18:00
- Fallegt parhús með 5 svefnherbergjum, alls um 230 fm
- Baðherbergi á báðum hæðum og rúmgóður bílskúr
- Glæsilegt útsýni.  
- Frábært hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu.
V.  61 millj.

ÚTHLÍÐ 7 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JAN KL. 13:00 – 13:30
- Falleg 4ra herbergja, 148 fm sérhæð með bílskúr í Hlíðunum.
- Tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð svefnherbergi.
- Endurnýjað eldhús og baðherbergi.   
- Frábær staðsetning !
V. 47,9 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

MARARGATA 2 – 190 VOGAR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 25. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30
- Skemmtilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð, innst í botnlanga. 
- 3-4 svefnherbergi og stór, rúmgóð stofa og 33 fm flísalagður bílskúr, alls 172 fm.
- Skipti á minni eign á höfuðborgarsvæðinu koma til greina !
V. 28,9 millj.

FANNAHVARF 4 – 203 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 25.JAN KL.15:30-16:00
- Vel skipulögð 112 fm 4ra herb.endaíbúð
- Vandaðar innréttingar 
- Sérinngangur er í íbúð
- Suð-austur svalir / fallegt útsýni
- Eigendur skoða skipti á sérbýli í hverfinu
V. 36,9 millj.

AUSTURKÓR 17 – 203 KÓP 
AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR
- Nýjar og vel skipulagðar 4ra herb.íbúðir
- Sérinngangur / suður-svalir
- Afhendast fullbúnar að öllu leiti
- Íbúðir eru lausar til afhendingar
V. 35,9 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

VINDAKÓR 2 – 203 KÓP 
ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 5.HÆÐ
- Ný íbúð í viðhaldsfríu fjölbýli
- Um er að ræða 4ra herb 130fm íbúð
- Endaíbúð / gluggar á 3 vegu
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Afhent fullbúin án gólfefna
V. 41,9 millj.

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



ASPARHVARF 17C – 203 KÓP
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 26. JAN FRÁ 17.30 – 18.00
- Falleg 134,3 fm neðri hæð.
- Björt opin stofa og eldhús.
- Útgengt í lokaðan garð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.
V. 41,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JAN FRÁ 14.00 – 14.30
-Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.
-Eignin hefur verið endurnýjuð að utan.
-Vinsæll staður í hlíðunum.
-Stutt í þjónustu.
V. 26,7 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

TUNGUSEL 6 - 109 REYKJAVÍK. 
OPIÐ HÚS SUN. 25 JAN. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
-  Falleg og björt 88 fm. 3ja herb. íbúð á 4. hæð til vinstri, í snyrtilegu og góðu fjölbýlishúsi.
-  Mjög björt stofa / borðstofa, góðar suðursvalir. 
-  Stórbrotið útsýni frá eldhúsi, sameign til fyrirmyndar. 
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Eign sem vert er að skoða.
V.  24,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

DOFRABERG 11 - 220 HAFNARFJ. 
OPIÐ HÚS SUN. 25. JAN. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30
-  Einstaklega falleg og vel skipulögð 70 fm. 2ja herb. íbúð.
-  Mjög björt stofa / borðstofa, nýlegt baðherb. Húsið er mjög vel við haldið.   
-  Fallegur garður, sameign til fyrirmyndar. 
-  Eignin afhendist fljótlega eftir kaupsam.m.
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu. 
V.  23,6 millj.

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

ÞINGHÓLSBRAUT 74 - 200 KÓP. 
OPIÐ HÚS SUN. 25 JAN. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
-  Einstaklega fallegt 242.2 fm. einbýlish. í Kópavogi, þar af ca. 35 fm bílsk.
-  Mjög björt stofa með einstöku útsýni. Húsið er mjög vel við haldið.   
-  Stílhreint hús eftir arkitektinn Hákon Hertervig (til eigin nota)
-  Sjón er sögu ríkari.
V.  69,9 millj.

KLAPPARHLÍÐ – 270 MOS
BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 113,5 fm 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt 26,3 fm. bílskúr, samtals 139,8 fm.  
- Eignin er upprunalega með 4 svefnherbergjum en er í dag með 3 herbergjum, 
mjög auðvelt að bæta herbergi við aftur.  
- Húsið er byggt árið 2002, 
V. 38.9 millj.

OPIÐ HÚS

KLEPPSVEGUR 2 – 105 RVK.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. JANÚAR KL. 14:00 - 14:30 
Virkilega falleg 128,3 fm. 6 herb.  íbúð á 2. hæð með tvennum svölum.  í dag eru 3 svefnh.  
3 stofur, auðvelt að bæta við einu svefnh. Hefur fengið afar gott við hald á siðustu árum.
Húsið nýlega allt sprunguviðgert og málað.  
V. 35,9 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

ÞVERBREKKA 4 - 200 KÓPAVOGI. 
OPIÐ HÚS MÁN. 26 JAN. FRÁ KL 18:00 TIL 18:30
-  Mjög vel skipulögð og björt 104,2 fm. 5 herb. íbúð. á 2 hæð, bjalla merkt: 204 
-  Mjög björt stofa / borðstofa, tvennar svalir með miklu útsýni. Húsið er mjög vel við haldið.   
-  Eignin er í dag 3ja herb. auðvelt að breyta í 5 herb. Sameign til fyrirmyndar.
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu. Eign sem stoppar stutt við.
V.  28,5 millj.











| ATVINNA | 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Opið hús sunnud. 25. janúar milli kl. 14:00 -14:30
Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggðum 
bílskúr samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í botnlanga. 
Jaðarlóð.  Glæsilegur garður með pöllum og trjám. Heitur pottur 
í garði. Hellulagt bílaplan með hita. Einstök staðsetning í Setber-
ginu. Útsýni. Verð: 56,5 millj.  
Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233 verður á staðnum.

Móberg 8 – Parhús – Hafnarfjörður 

OPIÐ HÚS

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 

Hótel Höfn var byggt árið 1966 á Höfn í Hornarfirði og er eitt af 
rótgrónustu hótelum landsins. Um er að ræða þriggja stjörnu hótel 
með 68 vel búnum herbergjum staðsett í miðjum bænum.

Hótelið er í þremur byggingum, Víkurbraut 11 og 13 eru með 
16 tveggja manna herbergi hvort hús, Víkurbraut 20 er með 
32 tveggja manna herbergi og fjögur eins manns herbergi.

Árið 2007 var farið í gagngerðar breytingar á hótelinu að utan 
sem innan. Skipt var um utanhússklæðningu, glugga, þak og 
útihurðir. Að innan voru öll rúm endurnýjuð ásamt fleiru og í 
öllum herbergjum eru ný sjónvörp.

Tækifæri til framtíðar í rótgróinni ferðaþjónustu

Óskað er eftir tilboði í fasteignir og rekstur ásamt öllu lausafé. 

Hótel Höfn
Miklaborg fasteignasala hefur fengið til sölumeðferðar 
Hótel Höfn, húsnæði og rekstur. 

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

L á g m ú l a  4   1 0 8  R e y k j a v í k

569 7000

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson sölufulltrúi 
david@miklaborg.is 
sími:  697 3080

Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með stórglæsilegu 
útsýni. Innbyggður bílskúr. Verð 49,7 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Einar S. Valdimarsson, lögg. 
fasteignasali, í síma 840-0314 eða einar@stakfell.is

4ra herbergja 131,2 fm íbúð á annarri hæð auk stæði í 
bílgeymslu í lyftuhúsi við Álfkonuhvarf 33  í Kópavogi.  
Verð  37,5 millj.  
Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Guðmundur 
Valtýsson í síma 865 3022 eða gudmundur@stakfell.is

OPIÐ HÚS, laugard. 24. jan. frá kl. 15:30 til 16:00  

OPIÐ HÚS, laugard. 24. jan. frá kl. 15:00 til 15:30

ÞÓRUNNARTÚN 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Viðarás 33A, Reykjavík

Álfkonuhvarf 33, Kópavogi

Laugavegur – Íbúðir
Höfum fengið í einkasölu 5 íbúðir í eigu einkahlutafélags.  
Stærð íbúðanna er frá 75  til 125 fermtrar. Íbúðrinar eru 

nýlegar og seljast allar saman og eru í traustri leigu.   
Hægt er að kaupa einkahlutafélagið.  

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson  
viðskipfr./lögg. fasteignasali  

í síma 898-4125.

24. janúar 2015  LAUGARDAGUR32


