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Hugbúnaðarþróun
Verifone er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á 
sviði rafrænna greiðslna og greiðslubúnaðar 
á heimsvísu með starfsemi í meira en 150 
löndum og yfir 5000 starsfmenn.  
 
Okkar starfsemi snýst um heildarlausnir fyrir 
rafræna greiðslumiðlun. Meginstarfssvið 
Verifone á Íslandi er hugbúnaðargerð ásamt 
innflutningi á posum en hjá okkur starfa 
yfir 20 úrvals sérfræðingar. Fyrir samrunann 
við Verifone hét fyrirtækið Point á Íslandi og 
var stofnað árið 1995.

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

Starfið felst m.a. í forritun tengdri alþjóðlegum 
greiðslugáttarkerfum ásamt tengingum, samþættingu 
kerfa o.fl. 

Tækniumhverfið samanstendur af Java, C#, .NET, 
PostgreSQL og MS SQL í Windows umhverfi.

Í boði er fjölbreytt framtíðarstarf hjá traustu fyrirtæki, 
margvíslegar áskoranir og mikil tækifæri á alþjóðlega 
vísu. Við leggjum áherslu á góðan starfsanda og 
fjölskylduvænt vinnuumhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólamenntun í tölvunar-, kerfis- eða 
verkfræði
Árangursrík starfsreynsla á sviði 
hugbúnaðarþróunar
Öguð og skipulögð vinnubrögð
Góð enskukunnátta
Þekking á Jira og Agile ferlum er kostur

Verifone á Íslandi óskar eftir að ráða öflugan forritara sem hefur yfirgripsmikla reynslu af hönnun 
og útfærslu bakendakerfa. Við leitum að einstaklingi með frumkvæði og drifkraft sem er tilbúinn að 
vinna með okkur að þróun og viðhaldi greiðslumiðlunar á alþjóðavísu.   

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225
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Hugbúnaðarþróun í C/C++ 
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Sjá nánar á www.intellecta.is

Leitað er að háskólamenntuðum hugbúnaðarsérfræðingi sem hefur reynslu af C/C++ 
forritun. Linux reynsla er mikill kostur. Í boði er gott starf með miklum tækifærum  til 
starfsþróunar fyrir einstakling sem nýtur sín í krefjandi verkefnum.

Um er að ræða fullt starf og er miðað við að það sé veitt frá og með 1. maí 2015, eða eftir samkomulagi.  
Athygli er vakin á því að samkvæmt reglum Landbúnaðarháskóla Íslands er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors 
strax við nýráðningu uppfylli viðkomandi þau skilyrði.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna 
um nýráðningar og framgang akademískra starfsmanna við Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. september 2012.

Umsækjendur skulu geta sýnt fram á það með námsferli sínum, starfsreynslu og ritverkum að þeir séu færir um að annast háskólakennslu og 
rannsóknir í líffræði búfjár. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi með áherslu á einhverja eftirtalinna undirgreina: vaxtarlífeðlisfræði, 
æxlunarlífeðlisfræði, lífeðlisfræði meltingar og efnaskipta, dýraheilbrigði, dýravelferð. Æskilegt er að umsækjandi búi yfir stjórnunarreynslu og 
hæfni til að afla styrkja til rannsókna. Krafist er góðrar samstarfshæfni, lipurðar í mannlegum samskiptum, sjálfstæðra vinnubragða auk góðrar 
hæfni til að miðla eigin kunnáttu. Horft verður til að umsækjendur falli sem best að kennslu- og rannsóknaþörfum auðlindadeildar LbhÍ.

Kennsla í grunnnámi við LbhÍ fer að jafnaði fram á íslensku í samræmi við málstefnu skólans. Ef móðurmál viðkomandi er ekki íslenska er ætlast 
til að hann hafi öðlast næga færni til að nota íslensku við kennslu innan þriggja ára frá því að hann hefur störf. 

Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Meginstarfsstöðvar LbhÍ eru þrjár: að Hvanneyri í Borgarfirði, á Keldnaholti í Reykjavík og að Reykjum í Ölfusi. 
Kennsla sú sem fellur undir umrætt starf fer fram að Hvanneyri. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Hallsteinn Hallsson deildarforseti auðlindadeildar í síma 433 5000 eða tölvupósti jonhal@lbhi.is

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.  
Umsóknir sendist til Landbúnaðarháskóla Íslands b/t Kristín Siemsen Ásgarði – 311 Hvanneyri eða í tölvupósti kristins@lbhi.is.  
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf 
og önnur störf sem þeir hafa unnið.

Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Auglýsing getur gilt í allt að sex mánuði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Lektor í líffræði búfjár
Laust er til umsóknar starf lektors í líffræði búfjár við auðlindadeild Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ). 

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

Sölustjóri
Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öflugann sölustjóra. 
Starf sölustjóra felst í  yfirumsjón með sölumálum fyrirtæki-
sins.  Helstu verkefni eru stýring sölusviða á neytenda- og 
stóreldhúsmarkaði, tilboðsgerð, öflun nýrra viðskiptavina, gerð 
viðskiptasamninga, kynningar á vörum fyrirtækisins og þátttaka 
í vöruþróun.   Sölustjóri hefur einnig samskipti við erlenda og 
innlenda birgja og sækir sölusýningar erlendis.  Leitað er að 
einstaklingi sem er röggsamur, töluglöggur og fljótur að koma 
auga á viðskiptatækifæri.  

Hæfniskröfur: 
 • Umsækjendur hafi menntun sem nýtist þeim í starfi
 • Reynsla af sölustjórnun 
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Brennandi áhugi á sölumennsku
 • Frumkvæði, útsjónarsemi og hæfni til að koma fram
 • Reynsla/áhugi á matreiðslu og matvælum er kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta áskilin
 • Færni í Navision er kostur

Viðkomandi þarf að geta starfað í hóp og átt auðvelt með 
mannleg samskipti. Ráðið verður í starfið sem fyrst.   
Upplýsingar um starfið veitir Páll G. Arnar, framkvæmdastjóri í 
síma 568 5300.  Umsóknir um starfið sendist á netfangið  
pall@eggert.is  fyrir 16. febrúar n.k.  

EGGERT KRISTJÁNSSON HF. SÉRHÆFIR SIG Í  
INNFLUTNINGI, SÖLU OG DREIFINGU FYRIR  

MATVÖRUVERSLANIR, LYFJA VERSLANIR, MÖTUNEYTI,  
VEITINGAHÚS OG FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Embætti rektors Háskóla Íslands Háskólaráð Háskóla Íslands Reykjavík 201501/110
Lektor í þjóðfræði HÍ, Félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201501/109
Aðjúnkt í safnafræði HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201501/108
Verkefnisstjóri HÍ, Verkefnastofa Reykjavík 201501/107
Lektor í dönskum bókmenntum HÍ, Hugvísindasvið Reykjavík 201501/106
Verkefnisstjóri HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201501/105
Akademískur sérfræðingur HÍ, Stofnun rannsóknasetra Bolungarvík 201501/104
Verkefnisstjóri HÍ, Stofnun rannsóknasetra Suðurland 201501/103
Náms- og starfsráðgjafi HÍ, Náms- og starfsráðgjöf Reykjavík 201501/102
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngudeild skurðlækninga Reykjavík 201501/101
Hjúkrunarfræðingar, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201501/100
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201501/099
Sviðsstj. einkaleyfa- og hönn.sv. Einkaleyfastofa Reykjavík 201501/098
Sviðsstjóri faggildingarsviðs Einkaleyfastofa Reykjavík 201501/097
Landamæravörður, sumarafl. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflav.flugv. 201501/096
Sérfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201501/095
Sérfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Reykjavík 201501/094
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201501/093
Bifvélavirki/vélvirki Vegagerðin Reyðarfjörður 201501/092
Sumarafleysingar í heimahjúkrun Heilsugæslan á Akureyri, HSN Akureyri 201501/091
Sérfr. í svæf.- og gjörgæslulækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201501/090
Nemi LSH, blóðsöfnunardeild Blóðbanka Reykjavík 201501/089
Líffræðingar/lífeindafr./lífefnafr. LSH, Blóðbanki Reykjavík 201501/088
Yfirlæknir LSH, svæfinga- og gjörgæslulækn. Reykjavík 201501/087
Hjúkrunarfræðingur LSH, skilunardeild Reykjavík 201501/086
Námsstaða deildarlæknis LSH, lyflækn. og vísindarannsóknir Reykjavík 201501/085
Sumarstörf 2015 - Læknanemar LSH, lyflækn., öldr.- og endurhæf.d. Reykjavík 201501/084
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar  Reykjavík 201501/083
Lektor í líffræði búfjár Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201501/082
Verkefnastjóri LSH, ræstingarþjónusta Reykjavík 201501/081

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi störf 
hjá Fjarðabyggð

 
Framkvæmdasvið
 
Verkefnastjóri í umhverfismálum.

Fjármálasvið 
Skrifstofustarf í samvinnu við fjármálastjóra 
og aðalbókara.

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknar-
eyðublöð eru á vef sveitarfélagsins, fjardabyggd.is. 

Umsóknareyðublöð má einnig nálgast í afgreiðslu 
bæjarskrifstofunnar Hafnargötu 2, Reyðarfirði 
og í þjónustugáttum bókasafna. 

Öll laus störf hjá Fjarðabyggð eru auglýst 
á vef sveitarfélagsins.

F

Mj

Fyrirtækið heitir Vonta International ehf. og er staðsett á Vík í 
Mýrdal. Fyrirtækið saumar margvíslegan varning, m.a. peysur, 
húfur o.fl. Vík í Mýrdal er huggulegur og rólegur bær á Suður-
landi. Öll aðstaða og þjónusta er til fyrirmyndar í bæjarfélaginu 
og leiguverð með lægra móti.

Hafir þú áhuga á að sækja um eða fá frekari upplýsingar þá ekki 
hika við að hafa samband með tölvupósti á vonta@simnet.is.

Framsækið fyrirtæki  
á sviði vefnaðar  
óskar eftir starfsfólki

Viltu blása 
filmu eða kannski 
prenta á plast?

Tvö spennandi störf laus 
hjá skemmtilegasta 
framleiðslufyrirtæki
landsins! 

Kíktu á oddi.is og kynntu þér málið
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Ef svo er – þá ættir þú að lesa áfram. Við leitum nefnilega að framúrskarandi sölumanni í 
hljóðdeild Pfaff sem selur heimsþekkt vörumerki eins og Sennheiser, Yamaha og Apart.  
Við leitum að einstaklingi sem hefur fagþekkingu og á auðvelt með að leita uppi tækifæri.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. febrúar 2015. 

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

Ert þú tónelskur sölumaður?

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. 

 • Viðkomandi þarf að vera jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur, skemmtilegur, fær í mannlegum 
   samskiptum, hugmyndaríkur og skapandi, metnaðarfullur og hafa ríka þjónustulund og söluhæfni. 

 • Vinnutími er kl. 10 -18 og einhverja laugardaga. Lokað er á laugardögum á sumrin.

Upplýsingar veitir:

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

Þ.G. Verktakar ehf var stofnað árið 1998 og hefur mikla reynslu af framkvæmdum 
fyrir opinbera aðila, stórfyrirtæki og einstaklinga ásamt því að byggja atvinnu- og 
íbúðarhúsnæði á eigin vegum. Fyrirtækið er á meðal stærstu verktakafyrirtækja 
landsins og hefur áunnið sér traust opinberra aðila og stórfyrirtækja. 

Þ.G. Verktakar og tengd fyrirtæki eru með fjölbreytta og umfangsmikla starfsemi 
tengda mannvirkjagerð á Íslandi og í Færeyjum.

Hæfniskröfur
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi er skilyrði
• Viðurkenndur bókari er kostur
• Þekking á DK bókhaldskerfi er kostur
• Vandvirkni, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Starfssvið
• Færsla og afstemmingar í almennu bókhaldi
• Eftirlit með uppáskriftum og flokkun reikninga
• Innheimta
• Umsjón með kaupsamningum og samskipti 
   við kaupendur og fasteignasala
• Önnur tilfallandi störf

Þ.G. Verktakar óska eftir að ráða nákvæman  
og vandvirkan starfsmann í bókhald

Upplýsingar veita:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is  

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til 
og með 9. febrúar.   

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

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á daglegri rekstar- og fjármálastjórn fyrirtækisins

• Áætlanagerð, greining afkomu og eftirfylgni rekstrar

• Ábyrgð á mánaðarlegum rekstraruppgjörum og stjórnendaupplýsingum

• Umsjón með rekstri stoðeininga t.d. starfsmannamál og upplýsingakerfi

• Umsjón með fasteignum fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannauðsmálum

• Háskólamenntun á sviði fjármála

• Haldbær reynsla af fjármálastjórnun og rekstri fyrirtækja

• Reynsla af uppgjörum og áætlanagerð

• Stjórnunarreynsla og lipurð í mannlegum samskiptum

• Skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum

Framkvæmdastjóri Rekstrar- og fjármálasviðs

Bílabúð Benna er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins og þar starfa 145 manns í dag.
Fyrirtækið er stofnað árið 1975 og verður því 40 ára á árinu. Bílabúð Benna er umboðsaðili
bílaframleiðendanna Porsche, Opel, Chevrolet og SsangYong og er með umboð fyrir nokkrar
tegundir hjólbarða t.d. Toyo Tires, BFGoodrich og Pirelli. Fyrirtækið flytur inn og selur vara- og
fylgihluti í allar tegundir bifreiða og rekur bílaleiguna Sixt og Nesdekk. Fyrirtækið er starfrækt 
í Reykjavík og í Reykjanesbæ og er með þjónustusamningavið verkstæði um allt land.

Bílabúð Benna óskar eftir að ráða kröftugan framkvæmdastjóra Rekstrar- og fjármálasviðs. Leitað er að ein-
staklingi sem hefur menntun og reynslu á sviði rekstrar og fjármálastjórnunar fyrirtækja og á auðvelt með að 
leiða sitt fólk í margs konar verkefni. Undir framkvæmdastjóra heyrir einnig daglegur rekstur stoðeininga. 
Framkvæmdastjóri situr í framkvæmdastjórn og heyrir starfið undir forstjóra Bílabúðar Benna.
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REKSTRARSTJÓRI

Skátafélagið Hraunbúar var 
stofnað árið 1925 og er því 
eitt af elstu skátafélögum 
landsins. Skátastarf í Hafnarfirði 
á sér langa og óslitna sögu en 
Hraunbúar hafa löngum verið 
eitt öflugasta félag landsins. 
Skátafélagið Hraunbúar er með 
aðstöðu í Hraunbyrgi og er 
aðstaðan ein sú glæsilegasta 
sem skátafélag hefur á Íslandi. 
Tengd ferðaþjónusta er 
farfuglaheimilið Lava Hostel 
sem nýtur mikilla vinsælda 
sem hagkvæmur og vinalegur 
gistikostur. 

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
til og með 14. febrúar nk.

HELSTU VERKEFNI: 

 » Ábyrgð á daglegum rekstri fyrirtækisins.

 » Færsla bókhalds og samningagerð.

 » Markaðsmál. 

 » Umsjón starfsmannamála farfuglaheimilisins. 

 » Samskipti við opinbera aðila vegna skátastarfs. 

 » Alþjóðleg verkefni.

 »  Önnur tilfallandi verkefni. 

Ferðbúinn ehf. leitar að öflugum aðila í stöðu rekstrarstjóra skátamiðstöðvarinnar 
Hraunbyrgis og tengdri ferðaþjónustu. Leitað er að kraftmiklum og sjálfstæðum aðila. 
Um er að ræða 70-100% starfshlutfall. Gert er ráð fyrir að rekstrarstjóri geti hafið störf fljótlega.

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar 
um starfið veita 
Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is og  
Sigrún Erna Sævarsdóttir, 
sigrun@radum.is, 
í síma 519 6770.

Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Ráðum www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá.   

HÆFNISKRÖFUR: 

 » Menntun sem nýtist í starfi.

 »  Haldbær reynsla af svipuðum verkefnum. 

 »  Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu 
og töluðu máli. 

 » Önnur tungumálakunnátta er kostur.

 »  Reynsla af ferðaþjónustu og markaðsmálum 
er mikill kostur. 

 »  Frumkvæði, skipulags- og samskiptahæfni.

 » Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi bílpróf og 
bíl til umráða.

Starfssvið
   •  Verkefnastýring upplýsingatækniverkefna
   •  Þarfagreining og þróun hugbúnaðarlausna 
       og tækniumhverfis
   •  Högun, öryggi og samþætting kerfa
   •  Uppfærslur og skipulagning prófana
   •  Innleiðing hugbúnaðarlausna
   •  Samskipti við birgja
   •  Samskipti við starfsmenn og stjórnendur hjá borginni
   •  Þátttaka í stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur
   •  Menntun á sviði tölvunarfræði æskileg
   •  Þekking og áhugi á högun upplýsingakerfa
   •  Reynsla af forritun, s.s. í C#  eða Java
   •  Þekking á gagnagrunnum og SQL
   •  Þekking á vefþjónustum og gagnaveitum
   •  Reynsla af verkefnastjórnun
   •  Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
   •  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
   •  Lipurð í mannlegum samskiptum

    Hugbúnaðarsérfræðingur 
 
Upplýsingatæknideild leitar að öflugum sérfræðingi í fjölbreytt starf við hugbúnaðarþróun og stýringu verkefna í tengslum 
við rafræna þjónustu.

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.

Skrifstofa þjónustu og reksturs

Skrifstofa þjónustu og reksturs hefur yfirumsjón með og annast samræmingu á þjónustu borgarinnar, 
sérstaklega rafrænni þjónustu og þjónustu í framlínu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á rekstri þjónustuvers, 
undir hana heyra skjalasafn Ráðhúss og skjalaver á Höfðatorgi sem og upplýsingatæknimál borgarinnar með 
tilheyrandi rekstri tölvubúnaðar, tæknilegu þróunarstarfi  og hugbúnaðarþróun. Skrifstofan ber ennfremur 
ábyrgð á rekstri stjórnsýsluhúsa sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs. Á Skrifstofu þjónustu og reksturs 
starfa um 125 manns. 

Upplýsingatæknideild fer með forystuhlutverk í upplýsingatæknimálum borgarinnar og gegnir þjónustuhlutverki við viðskiptavini sína  
sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar. Deildinni er ætlað að annast rekstur og þróun upplýsingatæknibúnaðar borgarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri  
upplýsingatæknideildar (maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900. 
Umsóknarfrestur er til 16. febrúar 2015.  
Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, undir “Laus störf”. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Mata hf - Sundagörðum 10, 104 Reykjavík

Mata hf óskar að ráða  
starfsmann á lager

Skilyrði að hafa reynslu í meðhöndlun matvæla og einnig hafa 
haldbæra tölvuþekkingu.

Helstu starfssvið:
• Aðstoðarmaður lagerstjóra.
• Tiltekt pantana.
• Gerð reikninga
• Eftirfylgni gæða vöru á lager
• Útkeyrsla.
• Almenn lagerstörf

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er ósérhlífinn, 
hefur góða þjónustulund, getur sýnt frumkvæði, skipulagður, 
sveigjanlegur og hefur hæfileika í mannlegum samskiptum.

Mata er rótgróin heildsala sem sérhæfir sig í dreifingu á  
ávöxtum og grænmeti.

Áhugasamir sendið inn skriflegar umsóknir á netfangið  
steinar@mata.is

SALES TEAM MEMBERS

ARG is a large Norwegian 
fashion and duty free operator 
in the Nordic area. 
The company operates fashion 
on airports in the Nordics and 
UK and trades brands such as 
Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, 
Michael Kors and Lacoste. 
ARG’s vision is to become the 
leading operator of airport retail 
stores, department stores and 
outlets in the Nordic area.

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
til og með 14. febrúar nk.

KEY RESPONSIBILITIES: 

 » Sales and service to the customers.

 »  Providing the best possible service and provide 
the customer with the ultimate shopping 
experience. 

 »  Controlling inventory procedures and ensuing 
store/warehouse reports. 

 »  Replenishment and merchandising of the store.

ARG - AIRPORT RETAIL GROUP 
Airport Retail Iceland will from May 2015 operate a new exciting fashion store at Keflavik International Airport and for 
this challenge we are looking for members of the sales team. For the right candidates, ARG can offer an exceptionally 
challenging and stimulating position at a dynamic workplace. 

SÆKJA UM:

Nánari upplýsingar 
um starfið veita 
Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is og  
Sigrún Erna Sævarsdóttir, 
sigrun@radum.is, 
í síma 519 6770.

Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu 
Ráðum www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá.   

REQUIREMENTS AND PERSONAL 
CHARACTERISTICS: 

 »  Extensive work experience within fashion retail or 
the service industry.

 »  Knowledge of sales techniques. 

 »  Fluent in Icelandic and English – written and 
spoken. Scandinavian language is a preference. 

 »  Good computer skills. 

 »  Passionate interest in fashion and trends. 

 »  Service minded and a good team player. 

 »  Good communication skills and a positive attitude. 
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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
Stoð hf. óskar eftir að ráða 

starfsmann í hjálpartækjadeild
Um er að ræða starf sem gefur starfsmanni 

mikla möguleika á starfsþróun í framtíðinni.

Verkefni:
• Sala og ráðgjöf varðandi hjólastóla, rafmagnshjólastóla  

og önnur hjálpartæki 
• ilboðsvinna, kynningar og verðútreikningar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði iðju -, sjúkraþjáfunar 
 eða heilbrigðisverkfræði
• Reynsla með rafstýringar er kostur
• Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð 
• Hæfni til að starfa í hóp
• Reynsla af Navision er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Hjá Stoð starfar nú 24 manna samhentur hópur í skemmtilegu 
og gefandi starfsumhverfi.

Stoð hf. stoðtækjafyrirtæki framleiðir og flytur inn og stoð- og 
hjálpartæki, www.stod.is. 

Umsjón með ráðningu: 
Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri sími 565-2885 / 896-0916.
Stoð hf. Trönuhrauni 8 - 220 Hafnarfirði

Umsóknafrestur til: 20. Febrúar 2015

-með fasta starfsstöð á Húsavík.

Norðurþing auglýsir laust til umsóknar starf garðyrkjustjóra.  
Um er að ræða krefjandi, fjölbreytt og spennandi starf í  
víðfeðmu sveitarfélagi. 

Starfssvið
- umsjón með útivistarsvæðum
- umsjón með Skrúðgarði og uppbyggingu Kvíabekks
- umsjón með vinnuflokkum
- umsjón með verkefnum sem tengjast landbúnaði, ræktun,  
 garðyrkju, skógrækt og landgræðslu

Menntunar- og hæfniskröfur
- við leitum að menntuðum garðyrkufræðngi 
- jákvæðum einstaklingi með góða samskiptahæfileika
- hugmyndaríkum og framtakssömum
- sjálfstæðum og með mikla skipulagshæfileika 

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar 2015

Nánari upplýsingar um starfið veitir, framkvæmda- og þjónustu-
fulltrúi Norðurþings í síma 464-6100 eða á netfangið 
tryggvij@nordurthing.is

Garðyrkjustjóri – Norðurþings

Norðurþing er öflugt sveitarfélag sem einkennist af fjölbreyttu 
mannlífi og miklum sköpunarkrafti manns og náttúru.

NNNNááámmmmssss-- oooggg sssstttaaarrrfffsssrrráááðððgggjjjaafffii vviiðð MMeennnnttaasskkóóllaannnn ááá EEEggiilllssssstttöööððððuuummmm
EErr kkoommminnnn ttttíímmmiii ááá bbbrreeeyyyyttttiiiinnnggaaarrrr???
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UmsUmsmsóknóknóknóknarfarfarfresrestutur er ti til l 
og meðmeðeð 1 16 16. f. febre úar nknk.
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Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

www.seltjarnarnes.is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
(5959200, olina@grunnskoli.is og ruth@grunnskoli.is) 

• Starfsfólk vantar í hlutastörf í Skólaskjóli, lengdri  
 viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk. 

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar  næstkomandi. 

PIPA
R

\
TBW

A
• SÍA

• 15
0

5
41

Laus eru til umsóknar tvö ný og spennandi störf vegna 
aukinna umsvifa í rannsóknum

Fagleg verkefnisstjórnun alþjóðlegra 
rannsóknarverkefna og/eða verkefnasafna

Samskipti við þátttakendur í rannsóknarverkefnum

Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Þróun og mótun Verkefnastofu Háskóla Íslands 
sem er samvinnuverkefni Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs

Verkefnisstjórnun og 
reikningshald rannsóknarverkefnare k
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Verkefnisstjóri á Verkefnastofu 
Háskóla Íslands

Áætlunargerð og eftirfylgni innlendra 
og alþjóðlegra rannsóknarverkefna

Uppgjör og skýrslugerð rannsóknarverkefna

Samskipti og þjónusta við stjórnendur 
rannsóknarverkefna

Upplýsingamiðlun um rekstur verkefna

Reikningshald rannsóknarverkefna 
á Verkfræði- og náttúruvísindasviði

Upplýsingar um störfin veita Gréta Björk Kristjánsdóttir, rannsóknarstjóri, greta@hi.is og Guðmundur 
Gylfi Guðmundsson, fjármálastjóri, ggylfig@hi.is. 

Sjá nánar á www.hi.is/laus_storf.
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2015.

 

 

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands með stórt og fjölbreytt safn rannsóknarverk-
efna í alþjóðlegu starfsumhverfi. Háskólinn veitir nemendum víðtæka menntun á öllum helstu fræðasviðum og þjónar 
stofnunum, fyrirtækjum og þjóðfélaginu í krafti þekkingar sinnar. Háskóli Íslands er í hópi 300 bestu háskóla heims 
samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education. 



UPPLÝSINGA- OG TÆKNISVIÐ 

Arion banki leitar að reynslumiklum, metnaðarfullum 
og skemmtilegum einstaklingi til að ganga til liðs við 
tækniþjónustu bankans.

HELSTU VERKEFNI
 Hönnun og rekstur á útstöðvarumhverfi
 Almenn aðstoð við notendur
 Uppsetning og rekstur á PC tölvum og öðrum tæknibúnaði 
 Greining og úrvinnsla á tæknilegum vandamálum í vélbúnaði  
 og hugbúnaði hjá notendum
 Pökkun og dreifing hugbúnaðar

HÆFNISKRÖFUR
 Menntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af rekstri Microsoft stýrikerfa
 Þekking og reynsla á SCCM
 Microsoft próf er kostur
 Þekking á Citrix er kostur
 Þekking á sýndarumhverfi vinnustöðva er kostur
 Forritunarþekking er kostur
 Almenn reynsla af rekstri tölvukerfa

Nánari upplýsingar um starfið veita Bjarni Örn 
Kærnested, forstöðumaður tækniþjónustu, sími 
444 7225, netfang: bjarni.kaernested@arionbanki.is 
og Brynja B. Gröndal, mannauðsstjóri, sími 444 
6386, netfang: brynja.grondal@arionbanki.is.

Við leitum að öflugum prófara í þróunarteymi 
framlínulausna, sem sérhæfir sig í þróun veflausna 
fyrir bankann. Unnið er eftir viðurkenndri aðferða-
fræði á borð við Agile, Scrum, Lean IT og ITIL. Við 
leitum að fólki með góða samskipta- og skipulags- 
hæfileika og mikla þjónustulund sem getur unnið 
sjálfstætt og hefur gott frumkvæði.

HELSTU VERKEFNI
 Forritun sjálfvirkra prófana
 Undirbúningur, framkvæmd og eftirfylgni kerfisprófana
 Gerð prófunaráætlana og prófunartilvika
 Önnur skjölun sem tilheyrir prófunum

HÆFNISKRÖFUR
 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði eða  
 sambærileg menntun
 3ja ára starfsreynsla af þróun og/eða 
 prófun hugbúnaðar æskileg
 Þekking á uppbyggingu og framkvæmd 
 sjálfvirkra prófana kostur
 Þekking á MS SQL, Team Foundation Server og .net æskileg
 Þekking á Agile og ITIL aðferðarfræðinni

Nánari upplýsingar um starfið veita Hilmar Karlsson, 
forstöðumaður framlínulausna, sími 444 6420, 
netfang: hilmar.karlsson@arionbanki.is og Brynja B. 
Gröndal, mannauðsstjóri, sími 444 6386, netfang: 
brynja.grondal@arionbanki.is.

Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar 2015. 
Umsækjendur sæki um störfin á vefsíðu bankans, 
www.arionbanki.is, þar sem einnig er að finna nánari 
lýsingu á störfunum.
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Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur 
jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
hlutaðeigandi stéttarfélaga.

www.seltjarnarnes.is

 Laus störf 
Grunnskóli Seltjarnarness – Skólaskjól 
(5959200, olina@grunnskoli.is og ruth@grunnskoli.is) 

• Starfsfólk vantar í hlutastörf í Skólaskjóli, lengdri  
 viðveru fyrir nemendur í 1.-4.bekk. 

Umsóknarfrestur er til 10. febrúar  næstkomandi. 

Housekeeper
The Embassy of Japan seeks a capable, 
responsible, and flexible housekeeper at 
the Ambassador’s residence.
Basic conditions for application

• Good skills in overall housekeeping  
 (cleaning, laundry and kitchen work  
 etc.) and a strong service mind.
• Good command of language (Icelandic  
 and English)
• Contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following  
address until 4 Feb. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

FISKELDI
og/eða háskólamenntaðan einstakling í 

fiskifræði í fiskeldisstöð í Höfnum.

Í boði er spennandi starf við klak og eldi á hrognkelsum hjá  
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullt og samhent starfsfólk.  

Æskilegt er að  viðkomandi búi á Suðurnesjum.

 Skrifleg umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið 
solvi@stofnfiskur.is fyrir 10.febrúar 2015.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á skilunardeild við Hring-
braut. Deildin er opin frá kl. 8-20 virka daga og kl. 8-16 um 
helgar. Unnið er á tvískiptum vöktum, frá kl. 8-16 eða kl. 12-
20. Gert er ráð fyrir að viðkomandi sinni bakvöktum eftir að
þjálfun lýkur.

Boðið er upp á 3 mánaða aðlögun, þar af 8 vikna skipulagða 
fræðslu með reyndum hjúkrunarfræðingi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Starfið felst í hjúkrun einstaklinga með langvarandi eða bráða
nýrnabilun sem ýmist eru í blóðskilun eða kviðskilun. Einnig
sinna hjúkrunarfræðingar deildarinnar blóðvökvaskiptum.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða hjúkrun.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2015.
» Starfshlutfall er 80-100%
» Starfið veitist frá 1. mars 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
» Upplýsingar veita Margrét Ásgeirsdóttir, deildarstjóri,

netfang margas@landspitali.is, sími 543 6340 og
Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
thoring@landspitali.is, sími 824 5480.

SKILUNARDEILD
Hjúkrunarfræðingur

Lífsglaður og jafnréttissinnaður leikskólakennari 

Leikskólinn Barnaból á Skagaströnd auglýsir eftir skólastjóra, 
leikskólakennara eða einstaklingi með aðra uppeldismenntun 
til að stýra leikskólanum. 
 
Leikskólinn Barnaból er hluti af Hjallastefnufjölskyldunni og við 
leitum að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að tileinka sér 
starfshætti Hjallastefnunnar að metnaði, gleði og kærleika. 
Viðkomandi þarf að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og  hafa 
brennandi áhuga á jafnrétti og lýðræði í leikskólastarfi. 
 
Skólar Hjallastefnunnar starfa að sameiginlegum markmiðum 
eftir sömu hugmyndafræði en sjálfstæði hvers skóla er mikið. 
Jafnréttisuppeldi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og 
einstaklingsstyrking eru innviðir 
hugmyndafræðinnar sem við 
teljum að geti skipt sköpum í  
þroska  komandi kynslóða. 
 
Við hvetjum karla jafnt sem konur 
til að sækja um, áhugasamir hafi 
samband við Þorgerði Önnu 
leikskólastýru á netfangið 
thaa@hjalli.is eða í síma 8240604. 

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.  

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á göngudeild 
skurðlækninga B3 í Fossvogi.

Á deildinni er göngudeild háls, nef og eyrna-, lýta-, æða-, heila- og 
taugaskurðlækninga auk sáramiðstöðvar og innskriftamiðstöðvar.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gefur tækifæri til að taka
þátt í þróun og uppbyggingu nýrrar starfsemi. Einnig býður
það upp á mikla möguleika til að dýpka þekkingu á ýmsum 
sviðum hjúkrunar. Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir 
leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði 

við skjólstæðinga og ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu

» Undirbúningur sjúklinga fyrir skurðaðgerðir, eftirlit,
fræðsla, sárameðferð, aðstoða við ýmsar aðgerðir og fleira

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður
» Góð samskiptahæfni
» Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar 2015.
» Starfshlutfall er 70-80%, unnið er í dagvinnu.
» Starfið er laust 1. mars 2015 eða eftir nánara samkomulagi.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um

ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
» Upplýsingar veitir Sólveig Hólmfr Sverrisdóttir,

deildarstjóri, solvsver@landspitali.is, sími 824 5945.

GÖNGUDEILD SKURÐLÆKNINGA
Hjúkrunarfræðingur

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 yfirlæknis svæfinga- og gjörgæslu-
lækninga Landspítala í Fossvogi. Starfshlutfall er 100% og veitist 
starfið frá 1. maí 2015 eða eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, 
sbr. 2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Fagleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

aðgerðasviðs og einnig framkvæmdastjóra lækninga
» Fjárhagsleg ábyrgð, í samráði við framkvæmdastjóra

aðgerðasviðs
» Starfsmannaábyrgð

Áhersla er lögð á áframhaldandi uppbyggingu, skipulag
og þróun gjörgæslu- og svæfingalækninga við sjúkrahúsið.
Yfirlækni ber einnig að vinna að frekari uppbyggingu kennslu
nemenda í heilbrigðisvísindagreinum og vísindastarfi á
deildinni.

Hæfnikröfur
» Íslensk sérfræðileyfi í svæfinga- og gjörgæslulækningum
» Reynsla af kennslu og vísindastörfum
» Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
» Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

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

störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og stjórnunar-
störfum 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, Ölmu D. Möller framkvæmdastjóra
aðgerðasviðs, LSH 10C Fossvogi.

» Allar umsóknir eru sendar til mats hjá stöðunefnd
lækna hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið
einnig á þeim.

» Upplýsingar veitir Alma Möller, framkvæmdastjóri, netfang
almam@landspitali.is, sími 824 5824.

» 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

Yfirlæknir

Vaka hf. óskar eftir bílstjóra

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Meirapróf     
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknafrestur er til 8. febrúar 2015  

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá 
starf@vakahf.is

31. janúar 2015  LAUGARDAGUR8



Leiðsögumenn  

Í boði er:
• 100% starf
• Hlutastarf
Helstu verkefni:
• Leiðsögn í ferðum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leiðsögumannapróf
• Tungumálakunnátta
 – Norðurlandamál og enska
 – Franska og enska
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Meirapróf kostur

Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem búa yfir mikilli þjónustulund.
Við bjóðum upp á lifandi, krefjandi og skemmtilegt starfsumhverfi.

Keflavíkurflugvöllur – 
sumarstarf

Í boði er:
• 100% starf frá 1. maí til 30. september
• Unnið er á 12 klst. vöktum 
 frá kl. 14–02  
Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf til ferðamanna
• Sala á ferðum
• Önnur tilfallandi störf
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Góð þekking á Íslandi

Sölufulltrúi – sumarstarf

Í boði er:
• 100% starf 
Helstu verkefni:
• Sala og úrvinnsla ferða
• Tilboðsgerð
• Upplýsingagjöf
• Önnur tilfallandi störf
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Góð þekking á Íslandi

Bílstjórar – sumarstarf

 
Í boði er:
• 100% starf 
• Vaktavinna eða dagvinna
Helstu verkefni:
• Keyrsla ferðamanna
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Enskukunnátta
• Góð þekking á Íslandi

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er hand-
hafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi. 
Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í 
skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi 
á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið 
flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að 
veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. 

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi – Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. 
Umsókn þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 16.febrúar.

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 og millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2015. Umsóknum skal skila rafrænt á www.isavia.is/atvinna.

VERKEFNASTJÓRI NOTAM
Við leitum að nákvæmum starfsmanni með þekkingu á flugmálum 
í starf verkefnastjóra NOTAM tilkynninga. Í starfinu felst meðal 
annars umsjón með dreifingu tilkynninga til flugmanna, samskipti 
við ytri og innri aðila, þjálfun, kynningar og ráðgjöf auk annarra 
starfa í tengslum við upplýsingaþjónustu flugmála.

Hæfniskröfur:  
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfinu.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta  
• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg
• Nákvæm og öguð vinnubrögð 

VERKEFNASTJÓRI FLUGMÁLAGAGNA
Verkefnastjóri flugmálagagna hefur umsjón með gögnum og 
gagnagrunnum upplýsingaþjónustu flugmála. Í starfinu felast 
einnig mikil samskipti við ytri og innri aðila auk annarra starfa 
í tengslum við upplýsingaþjónustu flugmála.

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
• Góð tölvufærni og tækniþekking
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta
• Flugtengd menntun eða reynsla æskileg
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
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Vantar starfsmenn í sumarafleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf  
og trailer réttindi. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425-0752 og helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Framtíðarstarf, persónuleg aðstoð við 
fólk á heimili sínu

Leitað er eftir starfsmanni við persónulega aðstoð á heimili 
fatlaðs fólks í Hafnarfirði. Um er að ræða 80% stöðu í almennt 
starf. Unnið er á vöktum allan sólarhringinn og aðra hverja 
helgi.
 
Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum, starfsáætlunum,  
 verklagsreglum og fyrirmælum forstöðumanns.
 
Hæfniskröfur:
• Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Framtakssemi og samviskusemi.
• Viðkomandi verður að hafa hreint sakavottorð.
• Aldursskilyrði 20 ár.
• Almenn tölvukunnátta nauðsynleg.
 
Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni
 
Upplýsingar um störfin veitir: Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir, 
forstöðumaður thorunnm@hafnarfjordur.is  gsm 664 5729.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
 
• Æskilegt er að umsækjandi hafi áhugi á málefnum  
 fatlaðs fólks.
• Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.
• Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2015

Umsóknum skal skilað á netfangið thorunnm@hafnarfjordur.is             

Starfssvið:   
• Dagleg fjármálastjórnun á samstæðu, yfirumsjón með
 bókhaldi og uppgjöri
• Ber ábyrgð á fjárhagsáætlunum í samráði við stjórnendur
• Ber ábyrgð á skýrslugjöf til stjórnar og framkvæmdastjóra
• Greining gagna og verkefnastjórnun
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun annað hvort á sviði fjármála eða

endurskoðunar
• Reynsla og þekking á reikningsskilum, fjármálastjórnun

og bókhaldi
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg
• Góð samskiptahæfni, skipulögð vinnubrögð og metnaður

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í Kanada.
Starfsmenn eru rúmlega 100 talsins. Hringrás endurvinnur ýmis konar úrgang frá
einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt hráefni sem selt er á erlenda
markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning. Þannig stuðlar Hringrás að umhverfis-
vernd og öflun verðmæta. Hringrás vinnur eftir ISO 14001.

Fjármálastjóri

Umsóknir sendast á starf@hringras.is fyrir 10. febrúar næstkomandi.

Hringrás hf. óskar eftir að ráða Fjármálastjóra samstæðu.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

LNS Saga er ungt íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska félagsins Leonhard Nilsen & 
Sønner AS, sem er meðal stærstu verktakafyrirtækja Noregs. Starfsmenn LNS Saga eru um
300 talsins og sinna verkefnum í Noregi og á Íslandi. Starfsmenn LNS Saga hafa haldgóða 

y j g g

og fjölbreytta reynslu af stjórnun stórra verkefna hjá leiðandi verktakafyrirtækjum á Íslandi,
g g g g g

Færeyjum, Grænlandi, Noregi og Danmörku. Verkefnin snúa einkum að jarðgangagerð, eftirvinnu
gangagerðar, hafnarmannvirkjum, virkjunum og vegagerð.

LNS Saga leitar að öflugum aðila til að sjá um og taka þátt í þróun tölvumála hjá fyrirtækinu. Þú verður 
hluti af tölvu- og starfsmannateymi allra fyrirtækja innan LNS samstæðunnar. Vinnustaður verður 
höfuðstöðvar LNS Saga á Íslandi en þú tekur þátt í daglegum verkefnum og þjónustu fyrir öll fyrirtæki 

g y y

samstæðunnar. Helstu forrit eru keyrð frá miðlægum stað í Noregi og eru; Citrix, VMware, og Microsoft 
Server. Helstu forrit okkar eru: Microsoft Axapta, Compello, Sharepoint, Exchange, Lync, InfoEasy, 
ByggOffice og Microsoft Office.

Við leitum að aðila sem hefur þekkingu, reynslu og vilja til að vinna að eftirfarandi verkefnum:

VERKEFNI 
• Daglegt viðhald tölvuþjóna í Windows, Linux og VMware
• Daglegt viðhald, innleiðingar og aðlögun Sharepoint lausna
• Daglegt viðhald og innleiðing Lync          
• Hugbúnaðaruppsetning og uppfærslur
• Þjónusta við notendur
• Umsjón með skjölun fyrir fyrirtækið
• Vinna í teymi að þróun og innleiðingu nýrra lausna
• Uppsetning kerfa og innviða á nýjum verkstöðum

Við bjóðum upp á mjög áhugavert starf í fyrirtæki 
sem vex hratt og mun gefa þér nýjar og skemmtilegar 
áskoranir á hverjum degi. 

Frekari upplýsingar gefur: Kjell Olsen, IT manager LNS í síma: +47 4770 4330

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2015

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu LNS Saga. 
www.lns.is/Starfsumsokn
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SPENNANDI TÆKIFÆRI

KERFISSTJÓRI

LNS Saga ehf.
Kt. 701013-
0340

Hlíðasmári 4
201 Kópavogur -

Sími +354 511 7040
lnssaga@lns.is 

0340

HÆFNISKRÖFUR 
• B.Sc. í tölvunarfræði, gjarnan meðð n ja

áherslu á kerfisstjórnun
• Að lágmarki 2 ára starfsreynslasfs
• Vottun eða staðfest þekking á Microsoft crák

hugbúnaði t.d. Lync, Sharepoint og annar ogoi
MS hugbúnaður

• Mikil og góð starfsreynsla getur komið r kg
í stað B.Sc. prófs

• Mjög góð færni í ensku og faglegri enskuagleku o ens
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Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu  
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 
 
Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

The Pier Korputorgi óskar eftir 
starfsmanni í hlutastarf tvo daga í 

viku, frá febrúar - maí, og í fullt starf 
í framhaldi af því, frá júní – ágúst . 

Fyrst og fremst er um lagerstarf að ræða en einnig 
aðstoð í verslun eftir þörfum.

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og jákvæðni
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Líkamleg hreysti og reglusemi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Lyftarapróf kostur en ekki skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 6. febrúar nk.

Áhugasamir sendi ferilskrá með mynd á 
korputorg.storemanager@pier.is 
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kopavogur.is

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

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar 2015. Ráðið verður í stöðuna eins fljótt og unnt er.rr

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

Verkefnið:

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

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

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

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

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

Spennandi starf verkefnastjóra hjá Kópavogsbæ

Vilt þú stýra verkefni 
sem markar 
tímamót í skólastarfi?

Börkur hf. óskar eftir að ráða 
framleiðslustjóra yfir framleiðslu 

fyrirtækisins á Akureyri
Fyrirtækið er staðsett á Akureyri en rekur söluskrifstofu og lager  
á höfuðborgarsvæðinu.  Börkur hf. rekur eina af stærstu glugga- 
smiðjum landsins og  er markaðssvæðið landið allt.

Í starfinu felst dagleg stjórnun á allri framleiðslu auk annarra  
tilfallandi verkefna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Dagleg stjórnun framleiðslu.
• Vinnsla á aðsendum gögnum í framleiðsluhæft form.
• Halda utan um framleiðsluáætlun.
• Samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins.
• Fagleg ráðgjöf til viðskiptavina.
• Vöruþróun.
• Vörupantanir fyrir framleiðslu.
• Önnur tilfallandi verkefni.  
• Einnig þarf viðkomandi að vera staðgengill framkvæmdastjóra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Leitað er að byggingarfræðingi, verkfræðingi og/eða manni  

sem hefur víðtæka þekkingu á því sviði sem fyrirtækið starfar á.
• Góð almenn tölvukunnátta og haldgóð þekking á teikniforritum, 

cad kerfum og excel.
• Góð íslensku og enskukunnátta.
• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum.

Umsjón með ráðningunni hefur Alexander Benediktsson framkv.stj. 
og veitir hann nánari upplýsingar um starfið. (alli@borkur.is)

Umsóknarfrestur er til 20 febrúar n.k.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að leggja inn umsókn á 
vefslóðina borkur@borkur.is

Umsókn fylgi ferilskrá  og önnur þau gögn sem umsækjandi telur 
nauðsynleg.
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmenn í vaktavinnu
 
Vatnsveita Garðabæjar
 • pípulagningarmaður
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Matreiðslumaður í leikskólann Kópastein

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

BIFVÉLAVIRKI
Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða færa 
bifvélavirkja á fólksbílaverkstæði. Boðið er upp 
á úrvals vinnuaðstöðu til þjónustu og viðgerða 
á Mercedes-Benz og Kia bifreiðum í húsnæði 
Öskju við Krókháls í Reykjavík.

Ábyrgð og verkefni
•  Öll almenn viðhalds- og viðgerðavinna
•  Meðhöndlun bilanagreininga
•  Miðlun þekkingar til starfsfélaga
•  Starfa eftir öryggisreglum Öskju og 
    gæðakröfum framleiðenda
 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Sveinspróf í bifvélavirkjun, meistararéttindi kostur
•  Gilt bílpróf
•  Öguð, snögg og nákvæm vinnubrögð
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Góð og fagleg framkoma, snyrtimennska 
    og stundvísi
•  Almenn tölvukunnátta
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Áhugi á þróun í starfi og vilji til að kynna 
    sér tækninýjungar
 
Við bjóðum virka þjálfun og endurmenntun 
starfsmanna samkvæmt gæðastöðlum fram- 
leiðenda sem eru þeir fremstu í heiminum 
í dag. Vinnutími er mánudaga til fimmtudaga 
frá kl. 8–17 og föstudaga frá kl. 8–16. 

ÞJÓNUSTURÁÐGJAFI
Bílaumboðið ASKJA óskar eftir að ráða heiðar- 
legan, þjónustulipran og samviskusaman 
þjónusturáðgjafa til starfa í verkstæðismóttöku.
 

Ábyrgð og verkefni
•  Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina
•  Upplýsingagjöf um framgang verkefna 
    ásamt því að halda utan um verkbeiðnir
•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna 
    til framleiðenda
•  Reikningagerð, verðtilboð og verkáætlanagerð
 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Tæknilegur áhugi og/eða tæknimenntun
•  Menntun er kostur en ekki skilyrði
•  Sjálfstæði, nákvæmni og vandvirkni 
    í vinnubrögðum
•  Vera reiðubúinn að tileinka sér nýjungar 
    og vinna undir álagi
•  Miklir samkiptahæfileikar
•  Góð enskukunnátta er mikilvæg
•  Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg
 
Vinnutími er virka daga frá kl. 8–18 
(umsemjanlegt).

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf 
sem fyrst. Í boði er krefjandi vinnumhverfi 
í hópi metnaðarfullra og hæfra einstaklinga 
hjá traustu og framsæknu fyrirtæki. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
atvinna@askja.is

SPENNANDI 
STÖRF FYRIR 
BÍLAFÓLK!

Bílaumboðið Askja ehf. • Krókhálsi 11 • 110 Reykjavík
Sími 590 2100 • askja@askja.is 

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna að sam-
starfsverkefnum sem varða tvö af löndunum þremur hið 
minnsta. Hámarksstyrkur á hvern einstakling er 1.000 
danskar krónur vegna ferða milli Íslands og Grænlands 
annars vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru 
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds. 

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða eftirtaldra:
   Skóla 
   Íþróttahópa
   Tónlistarhópa
   Annars menningarsamstarfs

TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU 

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu á milli 
landanna þriggja geta sótt um styrki til samstarfs-
verkefna á eftirfarandi sviðum ferðaþjónustu:

   Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
   Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
   Til þekkingarheimsókna og miðlunar 
 gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila 

   Til gæða- og umhverfismála innan 
 ferðaþjónustunnar

Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund danskar 
krónur, eða að hámarki 50% kostnaðaráætlunar.

Styrkir frá NATA

NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna ferðamálum 
í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar sem þau eiga 
einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála

Ítarlegar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum á ensku og dönsku er að finna á vef NATA 
www.nata.is. Frekari upplýsingar veitir Birita Johansen hjá NATA - nata@industry.fo

Lokafrestur til að skila umsókn er 25. febrúar 2015  
og mun niðurstaða stjórnar NATA liggja fyrir 10. apríl.

Athugið að verkefni með áætluð verklok fyrir 10. apríl 2015 teljast ekki styrkhæf.
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Frekari upplýsingar fást hjá Pétri Guðmundssyni 
Sími: 822-4488   Póstfang: petur@eykt.is eða   
Róbert  A Reynissyni Sími: 822-4421    
Póstfang: robert@eykt.is

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Skrifstofu og lager húsnæði til leigu
Lyngháls 4, 110 Reykjavík 2 hæð (jarðhæð)
Um 106 m² óinnréttað rými.
Mikið af bílastæðum við húsið þar að meðal bílstæðahús.

Ármúli 23, 108 Reykjavík (kjallari bakatil)
Um 700 m² * 3,1 salarhæð opið lagerrými.

Fótaaðgerðastofa til sölu í Grafavogi
Stofan er útbúin nýjum tækjum og húsgögnum,

3 vöskum og móttöku.

Nánari upplýsingar í síma eða tölvupóst.
895 8099, vassantaid@hotmail.com

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

 
 

 

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Auglýsing um deiliskipulag
Seltjarnarnesbær

Í samræmi við 41. gr. skipulags- og byggingarlaga  
nr. 123/2010 er hér með auglýst eftir athugasemdum við þrjár 
deiliskipulagstillögur fyrir deiliskipulagssvæðin  Strandir, 
Bollagarða/Hofgarða og Melhúsatún, en þar eru eftirfarandi 
götur: Sólbraut, Sæbraut, Selbraut, Hrólfsskálavör 
og Steinavör.

Nýtt deiliskipulag felur aðallega í sér staðfestingu á núverandi 
ástandi, en einnig er gerð tillaga að uppbyggingu á nokkrum 
lóðum í stað eldri húsa. Nánar um tillöguna vísast til kynningar-
gagna.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Seltjarnarness 
Austurströnd 2, 2. hæð, virka daga kl. 8:20-14:00 frá 27 janúar 
til og með 16. mars 2015. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni 
www.seltjarnarnes.is.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillögurnar. Athugasemdum skal skila til skipulagsfull-
trúa eða á netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en  
16. mars 2015. Þeir sem gera ekki athugasemdir við skipulags-
tillögu fyrir þann tíma teljast hafa samþykkt viðkomandi tillögu.

Seltjarnarnesi, 27. janúar 2015.
Skipulags- og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi.

Styrkir 2015
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.   
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verk- 
efna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta 
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og 
auka verðmæti veiði úr þeim. Umsóknir um lán og styrki úr 
Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2015, skal senda 
stjórn sjóðsins fyrir 1. mars 2015. 
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um 
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með 
nýrri umsókn.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði 
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax- og silungs-
veiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.  
Einnig er hægt að hafa samband við starfsmann sjóðsins 
Marínu E. Samúelsdóttur í síma 569 7900. Umsóknum um 
styrki eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktar-
sjóðs á eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Ólafur Halldórsson formaður

Dalshrauni 1b
220  Hafnarfjörður.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi

sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Miklaborg kynnir: 

Glæsilegt 330 fermetra 

einbýlishús teiknað af 

Guðjóni Samúelssyni 

við Túngötu 34. 

Húsið var nánast algjörlega 

endurnýjað árið 2009 

að innan og utan. 

Glæsileg eign á eftirsóttum 

stað í Vesturbæ Reykjavíkur. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, 
lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is 
sími: 899 5856

Nánari upplýsingar veitir:

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

 Túngata 34



Hlaðbrekka 9 - Kópav.  
Fallegt einbýli á einni hæð.

Lómasalir 10 
nýleg falleg íbúð. Laus strax.

Austurkór – 135 - 141
150 fm. raðhús á einni hæð

Opið hús sunnud. 1. febrúar frá kl 15:00 til 15:30 

Opið hús sunnud. 1. febrúar frá kl 13:00 til 13:30 

Opið hús sunnud. 1. febrúar frá kl 14:00 til 14:30 

Opið hús sunnud. 1. febrúar frá kl 14:00 til 14:30 

Opið hús sunnud. 1. febrúar frá kl 14:00 til 14:30 

Reynimelur 44 
mjög góð 2-3ja m.sérinngangi. 

Freyjubrunnur 19 og 21 
ný glæsileg raðhús.

Nýkomin 72,3 fm íb. í kjallara í góðu fjórbýli á frábærum stað í 
Vesturbæ Rvk. Gott eldhús og bað. Sérinngangur, hiti og rafmagn. 
Skemmtilega skipulögð íbúð á besta stað. Verð 24,9 millj. Skuldlaus.  
Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Nýtt mjög vel skipulögð 215 fm. raðhús á tveimur hæðum með 
innb. bílskúr. Fjögur svefnherbergi, eignin afh.  rúmlega tilbúin til 
innréttinga,gólfhiti komin. V. 48,0 m. Mögul. að taka minni eign upp í 
kaupverð. Seljandi er til í að lána hluta kaupverðs.  
Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

GOTT 170 FM EINBÝLISHÚS Í FALLEGU OG GRÓNU HVERFI Í 
KÓPAVOGI M. BÍLSKÚR.  4 svefnh., stofa+borðstofa. Sólskáli og stór 
verönd til suðurs, fallegur og skjólgóður garður til suðurs. Ásett verð 
48,9 millj. Uppls.gefur Vilborg í síma 891-8660 eða vilborg@valholl.is

Um er að ræða mjög góða 103,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með 
sérinngangi, íbúðinni fylgir gott stæði í bílskýli. Stórar suðursvalir. 
Þvottahús í íbúð. V. 31,5m. Góð áhv. lán. Nanari upplýsingar veitir 
Ellert 893-4477 eða ellert@valholl.is

Falleg og mjög vel skipulögð 150 fm raðhús á einni hæð við Austurkór 
135-141 í Kóp. Tvö til þrjú svefnherbergi og innbyggður bílskúr. Húsin 
skilast tilbúin til innréttinga eða fullbúin skv. skilalýsingu. Hús nr. 
135 er fullbúið með gólfefnum á kr.50.450.000.  Til afhendingu strax. 
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar og tæki. Innkeyrsla er malarborin 
að framan og baklóð er þökulögð með timburverönd. Hús nr. 141 er 
241.5 fm og er á 2 hæðum. Hægt að fá það á 3 byggingarstigum.  
Verð á nr.137 er 44,5 m. 
Tilb. til innréttinga eða 
fullbúið á kr. 49.5 millj.  
Bárður verður á staðnum 
s- 896-5221.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

44,9 millj.Verð:

Nýleg 3ja herbergja íbúð í vönduðu lyftuhúsi

Bílastæði í bílakjallara.

Suðursvalir, gólfhiti og góðar suðursvalir

Innréttingar og frágangur fyrsta flokks

Lindargata 37

OPIÐ HÚS 
á sunnudaginn 1.febrúar milli 14:00 og 14:30

Reykjavíkurvegur 60 
– heil húseign

RE/MAX Alpha og Eignamiðlun kynna: Reykjavíkurveg 60 í Hafnarfirði.  
Húsið stendur á áberandi stað og hefur gott auglýsingagildi. Húsið er 
kjallari og þrjár hæðir, samtals 1.391 fm.  Burðarvirki er að mestum hluta 
á súlum sem gefur möguleika á fjölþættar breytingar.  Í kjallara er gott 
lager- og verkstæðisrými sem er með góðum innkeyrsludyrum.  
Á jarðhæð er veitingastaður. Á 2. hæð er lögfræði- og viðskiptastofa 
og á 3. hæð eru skrifstofur og handverksstofur.

Í rammaskipulagi Hafnarfjarðar er rætt um að styrkja svæðið en 
nærliggjandi hús standa mun hærra. Að sögn eigenda munar þar 
allt að tveimur hæðum. 

Upplýsingar veita: Þorleifur St. Guðmundsson 
hjá Eignamiðlun í síma 824 9094 og 
Davíð Ólafsson hjá Remax Alpha 
í síma 897 1533. Alpha

Skeifunni 17, 477 7777

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.isÓskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Ný vönduð og vel skipulögð raðhús í fallegu umhverfi
Rúmgóð og björt alrými, 2-4 svefnherbergi
Viðhaldslétt hús og vönduð smíði, baklóð frágengin

Húsin fást afhent á mismunandi byggingarstigum :
Nr. 135 er í dag fullbúið sýningarhús með gólfefnum
Nr. 137 er í dag tilb. til innréttinga, fullmálað, rafmagn frág.
Nr. 141 er í dag rúmlega fokhelt, búið er að einangra ofl.

203 Kópavogur

150 fm hús á einni hæð og eitt tvílyft 240 fm endahús

Verð frá 44,5 millj.

Austurkór 135, 137 og 141

 Sölusýning sunnudaginn 1.febrúar 
milli 15:00 og 16:00

 Skipholt 19

Opið hús sunnudaginn 1. febrúar kl 15 - 15:30. Lækkað verð 49,9 m.
Kaupstaður fasteigna hefur fengið í sölu  254,4 fm  skrifstofu eða 
verslunarhúsnæði í Skipholti í Reykjavikur , sem býður upp á á 
mikla möguleika til atvinnurekstrar. Húsnæðið er á jarðhæð, mjög 
bjart með góðum verslunargluggum sem snúa út að götunni. Komið 
er inn í  sal , í salnum er lokað fundaherbergi, snyrting, hol og 
útgöngu hurð í baklóð. Einnig er annað stórt rými, sem getur nýst 
sem lager. Bryndís sýnir og er í síma: 616-8985.

OPIÐ HÚS

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

Til sölu
Bílaútboð Ríkiskaupa 

15752 - Næsta bílaútboð Ríkiskaupa verður haldið 
nk. fimmtudag 5. febrúar milli kl. 13 og 16 í portinu 
á bak við skrifstofu Ríkiskaupa að Borgartúni 7 þar 
sem óskað er eftir tilboðum í bifreiðar og tæki sem 
verða til sýnis þar og á öðrum tilgreindum stöðum. 
Tilboðum ber að skila í síðasta lagi kl. 16 fimmtud-
aginn 5. febrúar nk. Tilboð sem berast síðar teljast 
ekki gild.

Meðal boðinna bifreiða/tækja verða BMW5 4x4 
(2005), Volvo XC90 4x4 (2007), VW Passat (2007), 
Hyundai Santa Fe 4x4 (2009), Hyundai Tucson 4x4 
(2008), Ford Escort Fleet (2007), Toyota Land Cruiser 
4x4 (2001), Ford Mercury Cougar (2001), Nissan  
Navara, veltubíll, (2008), VW Transporter (2000),  
Citroen Berlingo (2003), Nissan Patrol (2006),  
Hyundai Santa Fe (2002), Skoda Octavia (2003),  
Nissan Patrol (2006), Polaris Dragon 800 (2008),  
ónýt vél, ekinn 800 km ofl. 

Nánari upplýsingar verða birtar á heimasíðu  
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

sími: 511 1144



Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Rauðalækur 59 – Reykjavík.
Opið hús í dag laugard. 31. janúar á mili kl. 14.00 og 15.00

OPIÐ HÚS

Um er að ræða neðri  sérhæð 148.4 fm. á 1. hæð (miðhæð) í þríbýli, 
ásamt 18.2 fm. inn byggðum bílskúr, samtals 166.6 fm. Íbúðin er sjálf 
er stofa og borðstofa með parketi. 4 svefnherbergi. Í kjallara er góð 
geymsla,  sameiginlegt þvottahús og þurrkherbergi. Tvennar svalir. 
Eignin selst skuldlaus. Eignin er laus til afhendingar. Eignin þarfnast 
endurnýjunar og viðhalds. Gerið svo vel að líta við það verður tekið 
vel á móti ykkur. Verð kr. 45.000.000.-

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Fellahvarf 6 – Kópavogi.
Opið hús á morgun 1. febrúar á mili kl. 14.00 og 14.30

OPIÐ HÚS

Um er að ræða íbúð í fjórbýli á neðri hæð með palli, 119,3 fm. 
Íbúðin er 3-4ra herbergja með glæsilegum innréttingum og fallegum 
gólfefnum. Útsýni yfir Elliðavatn, Heiðmörk, Vífilfell og Bláfjöll er 
stórbrotið Skuldlaus eign. Gerið svo vel að líta við Eigendur taka vel á 
móti ykkur. Verð kr. 42.600.000.-

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Vesturgata 42 – Reykjavík.
Opið hús í dag laugard. 31. janúar á mili kl. 14.00 og 15.00

OPIÐ HÚS

Um er að ræða efri sérhæð 128.4 fm. í tvíbýli, ásamt herbergi geymsl-
um o.fl. í kjallara, samtals 195.8 fm. Íbúðin er sjálf eru 2 samliggjandi 
stofur með parketi. 3 herbergi, baðhergi, þvottahús og snyrting.  
Í kjall ara er eitt herbergi, þvottahús, geymslur og snyrting. Innan-
gengt er á milli eignarhlutanna. Sér inngangur í kjallara. Skuld-
laus eign. Eignin er laus til afhendingar. Gerið svo vel að líta við, 
sölumaður verður á staðnum. Verð kr. 57.800.000.-

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

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Opið hús sunnudaginn 1.febrúar  milli kl.  14 og 15. 
Nýtt glæsilegt fjölbýlishús á frábærum stað við miðbæ Hafnarfjarðarl. Um er að ræða tvö hús, annað er 
lyftuhús með 8 íbúðum sem eru til afhendingar strax annað hvort fullbúnar á vandaðan hátt með öllum gólf-
efnum eða fullbúnar án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum og íbúðum í húsi 20 fylgir 
síðan opið stæði undir húsinu. Hús nr. 20 er hefðbundið stigahús með þremur íbúðum ( ein íbúð á hæð). 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja. Verð frá 29,9 -52,9 millj. Sölumenn Hraunhamars verða á staðnum. 

Vesturgata 18 -20 – Hfj. Glæsilegar nýjar íbúðir við miðbæinn

Magnús Emilsson  
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
Eignin verður til sýnis á 
morgun frá kl. 14.00 – 14.30  
368,7 fermetra heil húseign við 
Safamýri  auk um 130 fermetra  
rýmis í kjallara. Húseignin er í dag 
þrjár íbúðir þ.e. rúmgóð sérhæð 
og tvær 3ja herbergja íbúðir með 
sameiginlegum inngangi auk fjölda 
útleiguherbergja herbergja í kjallara 
og í bílskúr með aðgangi að eld-
húsi og baðherbergi. Húsið var allt 
steinað að utan árið 2004 og lítur vel 
út. Frábær og eftirsótt staðsetning. 
Stórt hellulagt bílaplan. 
Miklir möguleikar til útleigu.  
Verð 109,0 millj. Verið velkomin.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SAFAMÝRI 89. HEIL HÚSEIGN.

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Björn Þorri 
Viktorsson
Hrl og lgf

Gylfi Þórisson
Sölustjóri

Karl Georg  
Sigurbjörnsson
Hrl og lgf

Miðborg fasteignasala - Sundagörðum 2 -  104 Reykjavík – Sími 533 4800 – www.midborg.is – midborg@midborg.is

 

Langagerði 86 - opið hús sunnudag á milli 15.00 og 15.45
Fallegt einbýli á tveimur hæðum á vinsælum stað í austur-
bænum. Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi. Stór bílskúr. 
Fallegur garður og pallur fyrir aftan hús. Möguleg skipti á 
minni eign í hverfinu. Stærð 191,7fm. V. 56,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

 

Hæðargarður 9- opið hús sunnud. á milli 14.00 og 14.30
Glæsilega íbúð á tveimur hæðum í fallegu fjölbýli. Fjögur 
svefnherbergi og tvö baðherbergi.Er staðsett í skemmtilegri 
húsaþyrpingu með fallegum sameiginlegum garði. Stærð 
129,9fm. V. 41,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Ægisíða 76 - opið hús sunnud. á milli 16.30 og 17.00
Glæsileg og björt 4 herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu fjórbýli 
á góðum stað við sjávarsíðuna. Sér inngangur. Laus við kaup-
samning. Nýlegir gluggar og gler í allri íbúðinni. Baðherbergi 
nýlega tekið allt í gegn. Stærð 102,8fm. V. 41,4m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700 

 

Fornhagi 22 - opið hús í dag á milli 16.30 og 17.00
Falleg 3 herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli á góðum stað í 
vesturbæ. Stutt í Háskólann og aðra þjónustu. Rétt hjá sjávar-
síðunni. Stærð 79,4fm. V. 28,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

 

Ugluhólar 6 
Góð fjögurra herbergja íbúð, auk 21,7fm bílskúrs. Eignin er á 
efstu hæð í 3 hæða fjölbýli sem búið er að klæða að stórum 
hluta. Frábært útsýni af suðursvölum. Stærð 110,7fm. V. 26,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

 

Bergþórugata 59 
Falleg 4 herbergja íbúð í góðu litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í 
101 Reykjavík. Eignin er á tveimur hæðum. Þrjú svefnherbergi. 
Stærð 101,7fm. Verð 34,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ

SKOÐUN
BÓKIÐ

SKOÐUN

Vegna mikillar eftirspurnar óskum við eftir 
eignum í sölu.  Mikil sala og góður  

sölutími framundan. 

Hafðu samband við Gylfa Þórisson, sölustjóra,  
í síma 822-0700 eða gylfi@midborg.is til að  

skrá þína eign, frítt sölumat án skuldbindinga.







Einstakt útsýni



FJALLALIND 24 – 201 KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS SUNNUD. 1. FEB KL. 14:00 – 14:30
- Fallegt 225 fm raðhús með bílskúr.  5 svefnherbergi.
- Vel staðsett hús í mjög vinsælu hverfi.
- Fallegur suðurgarður með heitum potti.
- V. 64,9 millj.

AKURHVARF 1  - 203 KÓPAVOGI
 OPIÐ HÚS SUNNUD. 1. FEB KL. 13:00 – 13:30
- Falleg 126 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi
- 4ra herbergja íbúð með stæði í lokaðri bílageymslu
- Mjög gott stofurými. Frábær staðsetning ofan Elliðavatns.
- V. 39,9 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

HAGAFLÖT 11 – 300 AKRANESI, 4.H.V.
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB FRÁ 16:00 – 16:30
- Falleg 107,1 fm á 4 hæð.
- Björt opin stofa og eldhús.
- Lyfta og sérinngangur.
-Stutt í verslanir og þjónustu.
- V. 26,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓKK LAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

ÞVERBREKKA 4  
200 KÓPAVOGI 

OPIÐ HÚS SUN. 1 FEB.  
FRÁ KL 16:00 TIL 16:30

- 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.

- Eignin er í dag 3ja herb. auðvelt að  
breyta í 5 herb. 

- Sameign til fyrirmyndar. 
- Húsið er mjög vel við haldið,   
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
- V.  27,9 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

LAUS STRAX

VINDAKÓR 5-7  - 203 KÓPAVOGI
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 770-0309
- 4 herbergja íbúð á jarðhæð, alls 132,8 fm. Sérinngangur.
- Íbúðinni fylgir stæði í  lokaðri bílageymslu og hellulögð suðurverönd. 
- Vandar innréttingar og gólfefni, granít borðplötur í eldhúsi.
- V. 36,9 millj.

HVASSALEITI 8 – 108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 1. FEB KL. 15:00 – 15:30
- Vel skipulögð 5 herbergja íbúð í Hvassaleitinu með bílskúr.
- Alls 125 fm íbúð með bílskúr.  Frábær staðsetning !
- Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina.
- V. 30,9 millj.

OPIÐ HÚS

LAUFBREKKA 25 - 200 KÓPAVOGI 
OPIÐ HÚS SUN. 1 FEB. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
- Einstaklega glæsileg 125.7 fm. 5 herb. efri sérhæð á einum vinsælasta stað í Kópavogi.
- Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús með miklu útsýni.    
- Eignin er mikið endurnýjuð og er öll hin vandaðasta og ekkert verið til sparað. 
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
- V.  27,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

BERJAVELLIR 1 - 221 HAFNARFIRÐI 
OPIÐ HÚS SUN. 1 FEB. FRÁ KL 14:00 TIL 14:30 Íbúð merkt 401.

- Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, granít á borði.   
- Stæði í bílageymslu. Eign sem stoppar stutt við. Sameign er öll til fyrirmyndar. 
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
- V.  29,6 millj. Hafðu samband 

RÚNAR ÓSKARSSSON
MBA viðskiptafr./sölufulltrúi. Sími 895 0033

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓK LAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓK LAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309



BÍLAR &
FARARTÆKI

SJÁLFSKIPTUR 4X4
CRV 590 ÞÚS!

Honda CRV árg 2000 ek 207.þús km 
ný skoðaður 2016 ný nagladekk gott 
útlit og ástand. Tilboðsver kr 590.000. 
VISA/EURO 20þús á mán.r.nr 150345 
gsm 775-1333

FLOTTUR ÞESSI BENZ
M- BENZ E-200 árg 2004 sjálfskiptur, 
topplúga nýl. Good Year nagladekk 
ek. aðeins 110 þús km Lítið ekinn bíll 
í topplagi. Verð aðeins 1.990 þús Ný 
yfirfarinn og smurður r.nr 150332 gsm 
775-1333

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

GOTT VERÐ !
Nissan Titan Crew/Cab 4X4 LE 
11/2004 ek 140 þ.km SSK, Leður 33” 
góð dekk Verð nú 1490 Þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is.

BÍLL DAGSINS !!!
SUZUKI GRAND VITARA LUXORY árg. 
2013 ek. 15 Þkm Sjálfsk. „einn með 
öllu” aukadekk á felgum ofl. eins og 
nýr, verð 4990 Þús Rnr # 148155 gsm 
8939500

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

Honda CR-V skráður 01/2006 Ekinn 
aðeins 86 þkm. bensín, sjálfskiptur, 
leður, einn eigandi o.fl. Verð kr. 
1.950.000

VW Golf Trendline TDI skráður 
12/2012 (árgerð 2013) Ekinn 46 þkm. 
Dísil, beinskiptur, áfelgur, sumar og 
vetrardekk. Verð kr. 2.830.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

Ford F350- 6/2005 - ek 185 þkm - 
Ný Toyo dekk - Einn eigandi - 35” 
breyttur - Mjög vel með farinn - Nýtt 
í bremsum - Nýjar afturfjaðrir 
- Klæddur pallur - ARE plasthús- 
Smurbók frá upphafi- Er á staðnum - 
Verð er 2.490.000. Raðnr 151747

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

Kia Picanto EX 1.2 sjálfsk.. Árgerð 
2014, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.240484. 7 ára verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI. 
Árgerð 2012, ekinn 109 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.850.000. 
Rnr.991046.

Kia Sorento EX Luxury 197 hö. Árgerð 
2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.980.000. Rnr.990723. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

HONDA Accord. Árgerð 2013, ekinn 
34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.240390.

BMW 318i station. Árgerð 2010, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
3.590.000. Rnr.991056.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

RENAULT Megane berline Diesel 
Árgerð 2014, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.990.000. Rnr.114938.

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2007, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, 
leður, panorama, Verð 2.880.000. 
Rnr.114396.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

2015 NÝIR DODGE RAM 
3500

Nýtt útlit og flottari innrétting, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 9.350þkr 
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

AUDI Q5 QUATTRO 03/2010, ekinn 
86 Þ.km, bensín, sjálfskiptur, leður ofl. 
Verð 5.680.000. Raðnr.285434 á www.
BILO.is - Er í salnum hjá okkur!

AUDI A1 ATTRACTION 05/2011, ekinn 
31 Þ.km, 5 gíra. Sumardekk á álfelgum. 
Verð 2.380.000. Raðnr.253213 á www.
BILO.is Sá sæti er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Til sölu vel með farinn VW Caddy 
Live 5 sæta með fellanlegum 
aftursætum. Rúmgóður fjölnota bíll 
með dráttarkúlu. Eurobretti kemst 
auðveldlega inn í farangursrými. Ekinn 
114þ.km. Verð 1.740.000.- Uppl. í S. 
8997112

Skoda Octavia til sölu, árg. ‚02. Verð 
490þ. S. 848 8899.

Til sölu nýskoðaður VW Polo 
Comfortline 2007. Bíll ekinn 112 
þ.km. með nýlega tímareim. Sumar og 
vetrardekk. Topplúga, fimm gíra. Einn 
eigandi. Ásett verð 930.000,- Tilboð 
850.000,- Uppl. í s.8968505

 Bílar til sölu

TILBOÐ - 1200ÞÚS !
Isuzu Crew cab D-max árg. 2006 
ek. 200þús 5 gíra dísel, dráttarkúla, 
vetrar og sumardekk, sk. 2016 Verð 
1.200.000 kr engin skipti. Uppl. í s. 
892 7687

EINN MEÐ ÖLLU
Cheep Cherokee limited edition CDI 
ek 151 þ km allt nýtt í bremsum, 
hljólalegur að framan ásett verð 1990 
þ skipti á ódýrari góður staðgr afsl. 
Uppl í síma 8572349

FALLEGUR OG VEL MED 
FARINN !

Ford Escape Limited 2008/06 ek. 
115þús Ný heilsársdekk og með krók. 
Verð 2.400.000.- útb 600.000.- og 
1800þús lán hjá Lýsingu afb. pr mán.
ca. 25 þús. S. 896 3362.

ÚTSALA 350ÞÚS
Citroen xc4 árg.‘05 ek. 167þús sjálfsk. 
sk.‘16 krókur. Ásett verð 900þús tilboð 
350þús S. 788 5780

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

 250-499 þús.

SJÁLFSKIPTUR STATION - 
450ÞÚS!

VW GOLF HIGHLINE STATION 2002 
ek.159 þús, ssk, dráttarkr, heilsársdekk, 
svartur ásett verð 650 þús TILBOÐ 
450 ÞÚS möguleiki á 100% kortaláni 
s.841 8955

 500-999 þús.

SPARIBAUKUR - TILBOÐ 790 
ÞÚS

 VW POLO 2006 ek.113 þús, 
tímakeðja, 5 dyra, beinskiptur, fínn 
bíll sem eyðir mjög litlu, ásett verð 
920 þús TILBOÐ 790 ÞÚS, möguleiki á 
100% visaláni í 36 man s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

 Jeppar

NÝSKOÐAÐUR MITSUBISHI 
PAJERO TIL 04/2016.

MMC árg. ‚01 ek. 220þús sjálfsk. Verð 
750.000,- mögulegt að greiða með 
Vísa/Euro raðgr. Sími: 771-2500

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

 Vélsleðar

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


