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Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2015

Við leitum að fólki í sumarstörf á tímabilinu 15. maí til 1. september, eða eftir samkomulagi.
Starfsmenn óskast á eftirtalda vinnustaði:

Mötuneyti. Meðal annars er leitað eftir matreiðslumanni.

Ker- og steypuskáli. Aðallega er unnið á þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn 
að standast lyftarapróf áður en þeir hefja störf, hafi þeir ekki réttindi. 

Skautsmiðja. Unnið er á tvískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að standast
lyftarapróf áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Hafnarvinna. Unnið er í dagvinnu og þurfa starfsmenn að skila inn hreinu 
sakavottorði og standast lyftarapróf, hafi þeir ekki réttindi.

Öryggisvarsla. Unnið er á þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að skila inn
hreinu sakavottorði.

Rannsóknarstofa. Unnið er á tvískiptum vöktum. 

Birgðahald og innkaup. Unnið er í dagvinnu og starfsmenn þurfa að skila inn 
hreinu sakavottorði.

Efnisvinnsla. Unnið er á tvískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að standast 
lyftarapróf áður en þeir hefja störf, hafi þeir ekki réttindi.

Verkstæði. Unnið er í dagvinnu og krafist er iðnréttinda. 

Ýmsir aðrir vinnustaðir. Á flestum vinnusvæðum Rio Tinto Alcan eru 
dagvinna og vaktavinna í boði.

» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það á árinu. 
» Þarf að gangast undir læknisskoðun og standast lyfjapróf áður 

en það hefur störf.

Lögð er rík áhersla á öryggismál starfsmanna og er markviss þjálfun 
í upphafi starfstíma. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um á vefsvæði okkar 
riotintoalcan.is þar sem er að finna nánari upplýsingar um störfin.

Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp 
á margbreytileg störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. 
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott 
upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum  
á verkferlum og vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið 
og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í Straumsvík

Allt nýtt starfsfólk:

Sviðsstjóri efnahagssviðs
Hagstofa Íslands leitar eftir öflugum leiðtoga til að veita efnahagssviði Hagstofunnar 
forystu. Sviðsstjóri efnahagssviðs ber ábyrgð á framleiðslu og framþróun efnahagstölfræði 
stofnunarinnar en undir hana falla þjóðhagsreikningar, verðvísitölur, tölfræði um opinber 
fjármál, utanríkisviðskipti og þjónustujöfnuð. Starfið er lykilstarf við stofnunina.

Helstu verkefni

 Veita efnahagssviði Hagstofunnar 
faglega og stjórnunarlega forystu

 Leiða uppbyggingu og nýsköpun á sviði 
efnahagstölfræði Hagstofunnar 

 Þátttaka í yfirstjórn Hagstofunnar
 Vera í forsvari fyrir alþjóðasamskipti 

efnahagssviðs
 Koma fram fyrir hönd Hagstofunnar 

og svara fyrir efnahagstölfræði hennar 
gagnvart stjórnvöldum, stofnunum eða 
öðrum hagsmunaaðilum

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólamenntun í hagfræði, 
viðskiptafræði eða skyldum greinum

 Mikil og víðtæk þekking á 
efnahagsmálum og efnahagstölfræði

 Reynsla af faglegri og stjórnunarlegri 
forystu

 Stjórnunarfærni
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Frumkvæði og drifkraftur til aðgerða

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.
 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

leitar eftir 
lykilstarfsmanni

Hagstofa
Íslands



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

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
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Viðgerðamaður!
Suðurverk óskar eftir að ráða viðgerðamann til viðgerða og 
þjónustu á vinnutækjum við Norðfjarðargöng. Þarf að hafa 

staðgóða þekkingu í bilanagreiningu vinnuvéla. 

Upplýsingar eru veittar hjá Dofra í síma 892 0067  
og Guðmundi í síma 893 3667.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11 eða 
sendar á vef  á www.sudurverk.is

 
 

 

 
 

 
 

 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Einnig leitar rafmagnsdeild eftir sumarstarfsmönnum. 

Um er að ræða fjölbreytt starf við nýbyggingar, endurbyggingar, breytingar og viðhald.

Upplýsingar veitir Guðjón Bjarnason í gegnum netfangið gudjon@thingvangur.is og í síma 897-5533

Vegna aukinna umsvifa óskar Þingvangur ehf. eftir að ráða

Rafvirkja og Rafvirkjanema 
Mikil og stöðug vinna framundan
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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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Sérfræðingur í vöruhúsi  
gagna og gagnamarkaða

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á 

www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk.  

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón Þráinsson  

þróunarstjóri í síma 560 1528. 

Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími  560 1600  |   w w w.borgun. is

Menntun og hæfniskröfur

 Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu

 Þekking og reynsla í forritun gagnagrunna og vöruhúsa

 Þekking og reynsla af ETL þróun

 Góð þekking á viðskiptagreind og uppbyggingu vöruhúsa

 Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð

Helstu verkefni

 Hönnun og þróun vöruhúss gagna og gagnamarkaða

 Hönnun og þróun gagnalíkana 

 Þarfagreining og greining grunngagna

 Rekstrarstuðningur

Borgun leitar að sérfræðingi í vöruhúsi gagna. Um er að ræða 
nýtt starf á Upplýsingatæknisviði Borgunar og því einstakt 
tækifæri fyrir réttan aðila til að leiða hönnun, uppbyggingu og 
innleiðingu á vöruhúsi gagna og gagnamarkaða frá grunni hjá 
framsæknu og ört vaxandi fjármálafyrirtæki.

Umsóknir og fyrirspurnir um starfið gefur Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir, mannauðsstjóri (ingibjorg@siglohotel.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2015. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

SIGLÓ HÓTEL OPNAR Í JÚNÍ 2015

Hótelið stendur við smábátahöfnina á Siglufirði og býður 
uppá 68 herbergi með utsýni yfir fallega náttúru svæðiðsins. 

Mikið verður lagt upp úr gæða þjónustu sem eykur þá 
ánægjulegu upplifun að dvelja í fallegu umhverfi. Hótelið 
rekur þrjá mismunandi veitingastaði við höfnina og verður sá 
nýjasti inná hótelinu sjálfu. MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

• Meistararpróf í matreiðslu æskileg
• Reynsla af stjórnun eldhúsa og stórra veisluhalda
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hugmyndaauðgi og framsækni í matargerð
• Rík þjónustulund og góð hæfni í mannlegum
 samskiptum
• Frumkvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum

LEITUM EINNIG EFTIR VÖNU FÓLKI 
Í EFTIRFARANDI STÖÐUR:

• Matreiðslumaður (sumarstarf )
• Aðstoðafólk í eldhús
• Þjónustu í veitingasal og móttöku
• Herbergisþrif og ræstingar

YFIRMATREIÐLSLUMAÐUR
Yfirmatreiðslumaður Sigló Hótels mun hafa yfirumsjón 
með daglegum rekstri eldhúsa Sigló Hótels; Sunnu, Hannes 
Boy og Kaffi Rauðku. Helstu verkefni yfirmatreiðslumanns 
eru vöruinnkaup, gerð matseðla, starfsmannahald 
eldhúsanna ásamt umsjón með veislum og veitinga-
stöðum. Staðan heyrir undir rekstrarstjóra veitingasviðs 
Sigló Hótels. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf ekki síðar en 
1. maí 2015. 
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Þjónusta og viðgerðir
Íselekt ehf var stofnað 1994 og þá strax 
hófst samstarf við KONE í Finnlandi. 
Sambandið þróaðist og árið 2004 keypti 
KONE meirihluta í Íselekt og nafninu var 
breytt í KONE ehf. 

Frá upphafi hefur verið stöðugur vöxtur 
hjá fyrirtækinu og í dag eru KONE lyftur og 
rennistigar á stöðum eins og Flugstöðinni, 
Smáralind, Hörpu og  Kringlunni. Allir 
stærstu byggingaverktakar landsins eru 
meðal viðskiptavina KONE ehf. 

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

Helstu verkefni

Þjónustueftirlit
Bilanagreining

Menntunar- og hæfniskröfur

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Gauja Hálfdanardóttir (gauja@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá. ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

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

Saman náum við árangri

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með hagkvæmni að 
leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutningatengdrar þjónustu. 
Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum 
áherslu á markvissa fræðslu  og  þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál starfsfólks eru  okkur mikilvæg  og bjóðum við upp á fyrir-
myndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Nánari upplýsingar veita:  
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

SAMSKIP ÓSKA EFTIR STARFSFÓLKI Í SPENNANDI STÖRF 

Flotastjóri

Starfssvið: 
Flotastjóri sér um að skipuleggja og stýra akstri félagsins 
með lágmarkskostnað og hámarksnýtingu flutningatækja 
að leiðarljósi. Hann sinnir stöðugu mati á flutningsgetu og 
bestun ferla. Flotastjóri ber ábyrgð á þjónustustigi deildar-
innar í samræmi við þjónustustaðla fyrirtækisins. Hann ber 
ábyrgð á virku kostnaðareftirliti einingarinnar, samningum 
og samskiptum við verktaka sem og við aðrar einingar 
Landflutninga og Samskipa. 

Menntunar- og hæfnikröfur:  
• Háskólamenntun sem nýtist í starfið
• Starfsreynsla við vörustjórnun eða flotastýringu
•    Reynsla af bestun ferla
•    Reynsla af rekstri og rekstrareftirliti
•    Marktæk stjórnunarreynsla og leiðtogahæfni
•    Góð almenn tölvuþekking, færni í vinnu við Excel
•    Framúrskarandi  samskiptahæfni

Kraftur og kappsemi

Sérfræðingur í innflutningsdeild

Starfssvið: 
Sérfræðingur ber ábyrgð á markaðs-, framlegðar- og 
samkeppnisgreiningu fyrir innflutningsdeild fyrirtækisins, 
og hefur jafnframt yfirumsjón með tekju- og kostnaðar-
eftirliti deildarinnar. Hann kemur að gerð fjárhags- og flutn-
ingaáætlana fyrir innflutningsdeild. Sérfræðingur vinnur að 
upplýsingasöfnun og tölfræðilegri úrvinnslu gagna ásamt 
kynningum á niðurstöðum gagnavinnslu. Hann er í nánu 
samstarfi viðskiptastjóra innflutningsdeildar.

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af úrvinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
• Mjög góð Excelkunnátta
• Greiningarhæfni, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð
• Samviskusamur og fylginn sér
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
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SPENNANDI 
TÆKIFÆRI HJÁ VISTOR

HELSTU VERKEFNI:
• innar s.s. rs. rekstraráætlunum og stjórnun.Ábyrgð á rekstri deildarinna

•

• ar sé í samsamræmi við samninga Ábyrgð á að starfsemi deildarinnar s

•
stjórnun.

HÆFNI OG EIGINLEIKAR:
•

menntunar á sviði stjórnunar og reksturs.

• Þekking á skráningarferlum lyfja æskileg.

•

• Reynsla af stjórnun æskileg.

•

•

•

HELSTU VERKEFNI:
• Sala og markaðssetning lyfja.Sa

•
aðila í samræmi við markmið og áætlanir birgja og deildarinnar.

• Samstarf við erlenda birgja.

HÆFNI OG EIGINLEIKAR: 
• Háskólamenntun af heilbrigðissviði og framhaldsmenntun á sviði

•

•

•

•

•

DEILDARSTJÓRI SKRÁNINGARDEILDAR MARKAÐSTENGILL

 l VISTOR

að metnetnaðarfullum einstaklingi í starf deildarstjóra Við leitum að
ldar.skráningardeilda

 

um ráða drífandi og duglegan markaðstengil í krefjandi Við vilju
yrir einn af viðskiptavinum okkar.starf fy

Spennandi sumarstörf  

hjá traustu fyrirtæki

Vaktavinnustörf í framleiðsluteymum
Okkur vantar afleysingafólk í framleiðsluteymi 
kerskála, skautsmiðju og steypuskála Fjarðaáls. 
Unnið er á vöktum sem gefa góðar tekjur. Fram- 
leiðslustarfsmenn verða að hafa gild ökuréttindi.

Við hvetjum konur jafnt sem karla 
til að sækja um störfin.

Alcoa hefur verið leiðandi í áliðnaði frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1888 og álver 
Fjarðaáls við Reyðarfjörð er meðal þeirra fullkomnustu í heiminum. Öryggi er í fyrirrúmi 
og mikið er lagt upp úr góðum aðbúnaði starfsmanna og öflugu félagsstarfi.

Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki til sumarafleysinga í álverinu við Reyðarfjörð. 
Sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið samfellt í a.m.k. tvo og hálfan mánuð. 

Skriflegum umsóknum skal skilað á www.alcoa.is. 
Umsækjendur verða að hafa náð 18 ára aldri. 
Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum 
23. febrúar. Áhugasamir eru hvattir til að sækja 
um sem fyrst. Farið verður með umsóknir sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Frekari upplýsingar veitir Valgerður Vilhelmsdóttir í gegnum netfangið 
valgerdur.vilhelmsdottir@alcoa.com eða í síma 470 7700.
 



Staða skólastjóra við Réttarholtsskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Réttarholtsskóla.
Réttarholtsskóli er í Bústaðahverfi í Reykjavík og er unglingaskóli fyrir nemendur í 8.-10. bekk. Í skólanum erum um 360 nemendur og 
starfsmenn eru liðlega 40. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Einkunnar-
orð skólans eru virðing – virkni – vellíðan og áhersla er lögð á að bjóða nemendum upp á nám við hæfi, fjölbreytt námsval og skóla-
anda sem einkennist af virðingu, jákvæðni og samvinnu allra sem skólanum tilheyra. Skólinn er þátttakandi í Olweusaráætluninni 
gegn einelti og kannanir hafa ítrekað leitt í ljós góðan árangur á því sviði. Skólinn er í grónu hverfi og gott samstarf er við foreldra og 
nærumhverfi.

Mikilvægt er að skólastjóri hafi skýra sýn á leiðir sem hann vill fara til að viðhalda jákvæðum skólabrag og vinna að vellíðan og vel-
ferð allra nemenda.

Leitað er að einstaklingi sem veitt getur skólasamfélaginu öllu, nemendum jafnt sem starfsfólki, virka og öfluga forystu og verið 
fyrirmynd um vandvirkni, metnað og áherslu á árangur.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans  
 innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnám 
 skrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum, vinnutil 
 högun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  
 á grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar  
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlunargerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða  
 framsækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu og Valgerður Janusdóttir, mann-
auðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Sölumaður í sjálfvirknideild
Óskum eftir að ráða sölumann í sjálfvirknideild okkar. 
Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum 
einstakling sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er 
frá 08.00-17.00 og viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

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

Menntun og hæfniskröfur:
• Rafiðnfræðingur eða sambærileg menntun
• Góðir samskiptahæfileikar
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Góð ensku kunnátta
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í  
 spennandi umhverfi.

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

Nánari upplýsingar veitir Geir í síma 5756623 og  
geir@reykjafell.is
Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Umsóknarfrestur er til og með miðvikud. 11. febrúar

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

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
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
fyrir 15. febrúar 2015.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Verður að tala íslensku.
Starfslýsing: 
sækja varahluti, létt þrif, og aðstoð á verkstæði
Umsóknir sendist á as.v@internet.is

Bílaverkstæði í Reykjavík 
óskar eftir sendli  

HELSTU VERKEFNI
• Stýring, eftirlit og yfirsýn með pöntunum og vöruflæði.

• Stefnumótun og hagræðing í vöruhúsastarfsemi Kaupás. 

• Áætlanagerð fyrir rekstur og sölu vöruhúss til verslana
  Kaupás.

• Gerð mælikvarða og eftirlit með daglegum mælikvörðumt
   birgða og vörustýringar.

• Mótun, uppfærsla og innleiðing verkferla auk eftirfylgni
  þeirra.

• Innleiðing nýrra verkþátta.

• Samningagerð og eftirlit með kostnaði og rýrnun.t
• Kerfisyfirlit og eftirfylgni.

• Verkstýring vegna tollafgreiðslu og vöruinnkaupa.

• Önnur verkefni á innkaupasviði.

HÆFNISKRÖFUR
• Mikil þekking á vörustýringu ásamt greiningarhæfni
  og skipulagshæfileikum.

• Færni í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti.

• Góð tölvukunnátta og framúrskarandi þekking á Excel. 

• Þekking á virkni bókhaldskerfa.

Sækja skal um á www.kaupas.is/starfsumsokn fyrir 15. febrúar. 
Nánari upplýsingar veitir Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri
á gudridur@festi.is

Vilt þú slást í hópinn?
Forstöðumaður vörustýringar Kaupás er ábyrgur fyrir aðfangakeðju til verslana sem felur í sér samskipti og 
samninga við vöruhýsingaraðila og farmflytjendur.

Kaupás er framsækið fyrirtæki sem rekur 23 matvöruverslanir undir merkjum Krónunnar, Nóatúns og Kjarval. Krónan er lágvöru-
verðsverslun í mikilli sókn, en tilkynnt hefur verið um opnun þriggja nýrra Krónuverslana á árinu 2015. Nóatún er Íslendingum 
að góðu kunn og Kjarval er stærsta verslanakeðjan á Suðurlandinu. Árið 2014 keypti Festi hf. Kaupás að fullu en Festi hf. 
er eignarhaldsfélag sem sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja.
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Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar. 

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

Lagardère Travel Retail ehf. er íslenskt fyrirtæki í eigu franskra og íslenskra aðila. 
Fyrirtækið mun sjá um veitingasölu auk reksturs sælkeraverslunar í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar næstu sjö árin. Alls er um að ræða sjö rekstrareiningar. Reksturinn hefst 
að hluta þann 1. mars og síðan verða allir staðirnir í rekstri frá 1. maí.

Starfsmenn verða um 70-150 eftir árstíðum.

Aðstoðarmatreiðslumaður

Viðkomandi verður aðstoðarmaður og  
staðgengill yfirmatreiðslumanns. 

Hæfniskröfur
• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
• Skipulagshæfni og snyrtimennska
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

Yfirmatreiðslumaður

Matreiðslumaður hefur umsjón með vinnuskipulagi, innkaupum, gerð 
matseðils og ber ábyrgð á framlegð og gæðum framleiðslunnar.  

Hæfniskröfur
• Faglærður matreiðslumaður og/eða matreiðslumeistari
• Æskilegt að viðkomandi hafi a.m.k. 4-5 ára reynslu í faginu
• Skipulagshæfni og snyrtimennska
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

Leitað er að öflugum liðsmönnum með góða starfsreynslu sem hafa sýnt framúrskarandi 
árangur í veitingaþjónustu.

Í boði eru spennandi störf þar sem starfsmaðurinn fær umboð til athafna og að skapa metnaðarfullan starfshóp 
sem vill bjóða framúrskarandi þjónustu í alþjóðlegu starfsumhverfi. Um vaktavinnu er að ræða. 

Lagardère Travel Retail óskar að ráða matreiðslumenn 
til starfa á veitingastöðum fyrirtækisins.

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar. 

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

Icelandair Cargo er eitt af dótturfyrirtækjum Icelandair Group. Icelandair Cargo 
er alþjóðlegt fyrirtæki í flugflutningum með höfuðstöðvar í Reykjavík, skrifstofu á 
Keflavíkurflugvelli ásamt starfsemi í Bandaríkjunum og Belgíu. Fyrirtækið er leiðandi 
aðili í fraktflutningum á N-Atlantshafi til og frá Íslandi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð þekking og reynsla af bókhaldi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af innheimtustörfum er kostur
• Nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Helstu verkefni
• Almenn bókhaldsstörf
• Skráning farmbréfa
• Reikningagerð og innheimta
• Upplýsingagjöf
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Önnur skrifstofustörf

Icelandair Cargo óskar eftir að ráða þjónustulipran og ábyrgðarfullan starfsmann á fjármálasvið 
fyrirtækisins. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf fulltrúa í bókhald, farmbréfaskráningu 
og almenn skrifstofustörf þar sem reynir á sjálfstæð og öguð vinnubrögð auk skipulagsfærni 
og nákvæmni í starfi. 

Fulltrúi 

Olíudreifing óskar að ráða verkefnastjóra í verkefnastjórateymi Þjónustusviðs.

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar.

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

Helstu verkefni
• Utanumhald og rekstur þjónustusamninga
• Greining tölulegra upplýsinga
• Samskipti við viðskiptavini 
• Yfirferð vinnuskýrslna og reikninga        
• Greinir þarfir viðskiptavina og dreifir verkefnum á verkefnastjóra 

Hæfniskröfur
• Talnaglöggur
• Góð tölvufærni s.s. Excel og fjárhagskerfi
• Sjálfstæði í starfi og fagleg vinnubrögð
• Samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hóp
• Þjónustulund

Verkefnastjóri þjónustusamninga

Meginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur einnig 
bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 130 talsins á 
starfsstöðvum víðsvegar um landið.
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RÁÐGJAFI Í SÖLUDEILD
Leitum að öflugum ráðgjafa í söludeild Brimborgar 

fyrir nýja og notaða Citroën bíla. 

Sæktu um núna á www.brimborg.is 
Umsóknarfrestur er til 14. febrúar 2015

Rafholt ehf. | Smiðjuvegur 8 | 200 Kópavogur | 517 7600 | www.rafholt.is

Rafholt óskar eftir rafvirkjum til starfa
Rafholt er framsækið fyrirtæki sem starfar jafnt á 
útboðsmarkaði og í þjónustu við fyrirtæki og stofnanir. 
Fyrirtækið er eitt stærsta sinnar tegundar á sviði rafverk-
töku á Íslandi.

Helstu verkefni eru almennar raflagnir, tölvu- og 
ljósleiðaralagnir, töflu- og stjórnskápasmíði og loftneta 
þjónusta.

Rafholt  ehf. leggur áherslu á að ráða kraftmikla og 
metnaðarfulla einstaklinga sem hafa áhuga á að sýna 
frumkvæði og sjálfstæði í vinnu.

Fagleg vinnubrögð og framúrskarandi árangur eru 
leiðarljós fyrirtækisins. Öflugt starfsmannafélag er 
starfrækt hjá fyrirtækinu og er aðstaða starfsmanna öll hin 
glæsilegasta.

Rafholt ehf. er á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki 
á Íslandi árið 2014. Aðeins 1,7% íslenskra fyrirtækja uppfylla 
þau skilyrði sem sett eru.

Vegna góðrar verkefnastöðu þurfum við að bæta í hóp starfsmanna. Við leitum að 
öflugum einstaklingum sem treysta sér til að gera það sem þarf til þess að ná 
frábærum árangri í krefjandi umhverfi.  Rafholt er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér 
stundvísi og samviskusemi. Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja 
um. 

Þjónustudeild
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum til starfa við þjónustudeild fyrirtækisins.  Viðkomandi þurfa 
að vera sjálfstæðir, þjónustuliprir og hafa áhuga á því að tileinka sér nýjungar.

Rafholt sinnir þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Má þar helst nefna Mílu, Vodafone, Nova, 
Símann, Neyðarlínuna, Björgunarmiðstöðina í Skógarhlíð, Verne Global, Ölgerðina, N1, Eik 
Fasteignafélag, Húsasmiðjuna, Héðinn, Nathan & Olsen, Stolt Sea Farm, Hörpu Tónlistarhús 
og fleiri aðila.

Almenn rafvirkjastörf
Auglýsum eftir vönum rafvirkjum, nemum og aðstoðarmönnum í fjölbreytt verkefni á 
höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Viðkomandi þarf að vera vanur að vinna í teymi. 
Reynsla af sambærilegum störfum er kostur en alls ekki skilyrði.

Umsóknir ásamt ferilsskrá skal senda á starf@rafholt.is

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í geðlækningum 
við endurhæfingargeðdeildir geðsviðs. Stefnt er að því að 
um fullt starf verði að ræða, en starfshlutfall getur þó verið 
samkvæmt nánara samkomulagi (50-100%). Störfin veitast frá 
1. maí 2015 eða síðar eftir nánara samkomulagi. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Vinna við sérhæfða endurhæfingargeðdeild og/eða 

endurhæfingargeðdeild 7 daga og 5 daga 
» Þátttaka í fjölfaglegri teymisvinnu á göngudeild endur-

hæfingar og önnur sérfræðistörf í samráði við yfirlækni
» Vinna við ráðgjöf í geðlækningum og samráðskvaðningum
» Þátttaka í vaktþjónustu geðlækna
» Þátttaka í kennslu læknanema, deildarlækna og vísindavinnu 

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í geðlækningum
» Breið þekking og reynsla í geðlækningum
» Reynsla af endurhæfingu einstaklinga með geðröskun

æskileg
» Reynsla í kennslu og vísindavinnu á geðsviði er æskileg en

ekki skilyrði
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, 

fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og 
stjórnunarstörfum ásamt sérprentum eða ljósritum af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast, í tvíriti, Halldóri Kolbeinssyni, yfirlækni, LSH 
Geðlækningar endurhæfing, geðsvið Kleppi.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á inn-
sendum umsóknargögnum. 

» Viðtöl verða við umsækjendur og byggir ákvörðun um 
ráðningu í starfið einnig á þeim.

» Upplýsingar veita Halldór Kolbeinsson, yfirlæknir,
hallldork@landspitali.is, sími 543 4200 og María Einisdóttir, 
framkvæmdastjóri, mariaein@landspitali.is, sími 543 4077.

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

GEÐLÆKNINGAR ENDURHÆFING
Sérfræðilæknir

Döðlur leita 
að art director 
og hönnuði 
í fullt starf.

Áhugasamir 
sendi umsókn á
starf@dodlur.is
Umsóknarfrestur er til 
miðvikudagsins 11. febrúar
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Verkefnisstjóri við Rannsóknasetur 
HÍ á Suðurlandi

VerkeVerk ffnVe

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Suðurlandi 
sinnir rannsóknum á landnýtingarmálum á breiðum grunni. Setrið hefur starfsstöðvar á Selfossi og í 
Gunnarsholti. Verkefnisstjórinn mun hafa umsjón með langtímarannsóknum setursins á vistkerfum á 
landi. Í því felst m.a. fjölbreytt gagnaöflun á vettvangi, umsjón gagnagrunna, úrvinnsla og 
kynning á niðurstöðum í ræðu og riti. 

Meistarapróf í líffræði eða vistfræði 

Reynsla í öflun vistfræðilegra gagna og 
umsjón gagnasafna 

Góður grunnur í tölfræði

Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, 
lipurð í mannlegum samskiptum

Gott vald á ensku og íslensku 

Hæfniskröfur: Reynsla af stofnrannsóknum á fuglum er æskileg. 
Reynsla af alþjóðasamstarfi er æskileg sem og reynsla 
af þverfræðilegu samstarfi. Reynsla af sókn í innlenda 
rannsóknasjóði er einnig æskileg.

Nánari upplýsingar um starfið á www.hi.is/laus_storf

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas G. 
Gunnarsson, forstöðumaður Rannsóknaseturs Háskóla 
Íslands á Suðurlandi í símum 488 3075 / 525 5460 og 
tomas@hi.is.
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Staða skólastjóra við Breiðagerðisskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Breiðagerðisskóla.
Breiðagerðisskóli er í Bústaðahverfi í Reykjavík. Í skólanum eru 360 nemendur í 1.-7. bekk og um 50 starfsmenn. Starfsfólk skólans 
er samhentur hópur og hefur á undanförnum árum þróað skólann til þeirra starfshátta sem einkenna hann í dag. Grunnstefið í stefnu 
skólans er að lykillinn að góðri menntun og vellíðan nemenda sé samvinna og samábyrgð. Það birtist meðal annars í nánu samstarfi 
kennara og starfsfólks og virku foreldrafélagi sem styður vel við skólann. Rík áhersla er á skólaþróun í takt við nýjar rannsóknir á 
námi og kennslu og þróun samfélagsins. Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á læsi, námsmat og stærðfræði á yngsta stigi en 
fleiri spennandi þróunarverkefni eru í farvatninu. 

Leitað er að einstaklingi sem er tilbúinn til að leiða skólann inn í framtíðina, býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á 
skólastarfi og metnaðarfulla skólasýn.

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu hans  
 innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnám 
 skrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum,  
 vinnutilhögun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  
 á grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar  
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða  
 framsækna skólaþróun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, mann-
auðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Masanti søger ingeniør og konstruktør 
til ansattelse i Maniitsoq i Gronland

Medarbejdere til projektering og tilsyn.
Masanti A/S er et førende grønlandsk totalrådgivningsfirma med 
ingeniører, arkitekter, konstruktører,
tekniske tegnere m.v. Opgaverne er mangeartede, hvilket giver 
mulighed for en stor variation og mange nye udfordringer inden 
for planlægning, byggeri, anlæg, vandforsyning, energioptimering 
og meget mere. Der er gode muligheder for at følge dine projekter 
fra start til færdigt anlæg. Masanti A/S har afdelinger i Ilulissat, 
Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk desuden har vi et søsterselskab i 
Ringe på Fyn.

Vi søger dig som kan arbejde selvstændigt med projektering, her 
under både beskrive og optegne bygninger/anlæg samt føre tilsyn 
og stå for byggeledelse. Projekteringen sker primært ved hjælp 
af Tegneprogrammer som Revit og Civil dog også Autocad til 
ingeniør konstruktioner.

Du skal være uddannet bygningsingeniør eller konstruktør.  
Du skal have erhvervserfaring fra et lignende job.

I Grønland får du mulighed for et spændende fritidsliv i Vest-
grønlands rigtigt gode skærgårde med mulighed for sejlads, hav-
fiskeri, ørredfangst, fugle- rensdyr- og moskusjagt. Om vinteren 
byder terrænet på skiløb for alle aldersgrupper.

Masanti A/S betaler rejse og flytteomkostninger og anviser en 
egnet bolig, efter min. 3 års ansættelse bliver evt. hjemflytning 
også betalt.
Er du interesseret? Så ring eller mail til Direktør Morten Gosvig.

Tlf. +299 34 79 71 • e-mail mgm@masanti.gl
Hjemmeside www.masanti.gl

Útibú Íslandsbanka
á Húsavík 

Nánari  upplýsingar: 

Höskuldur Skúli Hallgrímsson, útibússtjóri,   
440 3848, h.skuli.hallgrimsson@islandsbanki.is

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningastjóri,  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is  

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í starf viðskiptastjóra í útibú Íslandsbanka á 
Húsavík. Viðskiptastjóri sér um alhliða þjónustu og ráðgjöf við einstaklinga og fyrirtæki og starfar í 
nánu sambandi við útibússtjóra. Húsavík er fjölmennasti byggðakjarninn í Norðurþingi. Mikil gróska 
er í atvinnulífinu og framundan er mikil uppbygging á svæðinu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

• Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar

• Greiningahæfni

•  Reynsla úr starfi hjá fjármálafyrirtæki er kostur

Helstu verkefni:

• Styrkja og skapa góð tengsl við núverandi 
og verðandi viðskiptavini

• Stjórnun og starfsmannamál

• Lánamál einstaklinga og fyrirtækja

•  Greiningar og áætlanagerð

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 1000 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt 
og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu.

Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Viðskiptastjóri
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Bókari 
Vanur bókari óskast í fullt starf frá 2. mars.

Góð færni í Excel og kunnátta á DK bókhaldskerfið eru skilyrði.
Áhugasamir sendi ferilsskrá á netfangið jobs@birk.is fyrir 15. febrúar.

Vinsamlega athugið: ef ekki er búið að hafa samband við 
umsækjendur fyrir lok febrúar er búið að ráða í starfið.

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks a capable,  
responsible, and flexible clerk at the section  
of culture, public relations and reception.
Basic conditions for application:

• University degree
• Good knowledge of Iceland
• Language skills in Icelandic and English
• Good computer command including  
 website building
• Star t of work from 16 of March 2015 and  
 contract renewal every 2 years
• Good communication skills  
 (Report , Consultation)
• Good writing skill

CV should be sent to the following  
address until 11 Feb.:

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

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is  

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. febrúar. 

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

Atelier Arkitektar var stofnað árið 1992.  Stofan er þekkt fyrir hönnun og fagleg vinnubrögð þar 
sem ávallt er tekið mið af þörfum og væntingum viðskiptavinarins.  Lögð er áhersla á samvinnu í 
hönnun bygginga til að skila verkefnum í hæsta gæðaflokki.  Verk stofunnar einkennast fyrst og 
fremst af góðri hugmyndavinnu þar sem tekið er tillit til allra þátta niður í minnstu smáatriði.  

Leitað er að arkitektum sem hafa reynslu af fjölþættri 
hönnun, innan- og utanhúss, góða tölvufærni í Autocad  
og Excel, Sketchup eða öðrum forritum, þrívíddarteikningu, 
reynslu af gerð útboðsgagna, magntöku o.fl.  

Ráðinn verður einn verkefnastjóri stærri verkefna.  

Í boði er krefjandi og spennandi verkefni fyrir hæfileikaríka arkitekta í traustu starfsumhverfi.
Byrjunartími er sem fyrst.  

Þú þarft að búa yfir: Álagsþoli, sjálfstæðum 
vinnubrögðum, góðri færni í samvinnu og liðsheild, 
sveigjanleika og 3 - 6 ára starfsreynslu.   

Vegna stóraukinna verkefna leitar Atelier að framúrskarandi arkitektum til að hanna stór 
sem smá verkefni í fjölbreyttu umhverfi.    

Arkitektar 

SÉRFRÆÐINGUR Í 
ÁHÆTTUGREININGUM 

LÍFEYRISSJÓÐA OG 
VÁTRYGGINGAFÉLAGA

  Fjármálaeftirlitið óskar 
eftir sérfræðingi í teymi 
áhættugreininga lífeyrissjóða 
og vátryggingafélaga á 
greiningasviði. 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Hlutverk áhættugreininga lífeyrissjóða og vátryggingafélaga er að greina helstu áhættuþætti sem steðja að 
mörkuðunum og miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig gerir teymið 
tillögur um breytingar á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á þessum mörkuðum. 

Starfssvið
• Ábyrgð á greiningum á áhættuþáttum á lífeyrismarkaði
• Yfirsýn yfir lífeyrismarkaðinn
• Ábyrgð á vátryggingaáhættu vátryggingafélaga
• Mótun áherslna í eftirliti
• Mótun reglna og leiðbeininga
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila, tryggingastærðfræðinga og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í stærðfræði, tölfræði, verkfræði, hagfræði eða sambærilegu
• Yfirgripsmikil þekking á starfsemi lífeyrissjóða og þekking á fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

Umsjón með starfinu hafa Sigurður Freyr Jónatansson forstöðumaður á greiningasviði (sigurdur@fme.is) 
og Árni Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á 
www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

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

Full störf og aukastörf í boði.
 

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

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

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

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!
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Staða skólastjóra við Vesturbæjarskóla

Skóla- og frístundasvið

Laus er til umsóknar staða skólastjóra við Vesturbæjarskóla.
Vesturbæjarskóli er í Vesturbæ Reykjavíkur. Í skólanum  eru um 400 nemendur í 1.-7. bekk og 60 starfsmenn. Lögð er áhersla á fjöl-
breytta kennsluhætti sem kennarar hafa sameinast um, verk- og listgreinakennslu, valtíma og útikennslu og markvisst er unnið að 
skólaþróun. Kennarar vinna í teymum og deila ábyrgð á námi og velferð nemenda. Unnið er eftir Olweusaráætluninni gegn einelti og 
eru bekkjafundir haldnir. Nemendur fá þjálfun í fjölbreyttum námsaðferðum og námsleiðum, bæði einstaklingslega og í samvinnu við 
aðra, og gera eigin námsáætlanir. Skólabragurinn einkennist af jákvæðum anda, samstarfi og virðingu. Foreldrasamstarf er öflugt, 
foreldrafélagið er virkur samstarfsaðili skólans og náið samstarf er við leikskóla, frístundaheimili og aðrar stofnanir í nærumhverfinu. 

Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn til að viðhalda lýðræðislegum stjórnarháttum og hafi ánægju af því að vinna með nemendum, 
starfsfólki og foreldrum.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu og reynslu af skólastarfi og  
metnaðarfulla skólasýn. 

Meginhlutverk skólastjóra er að:
• Veita skólanum faglega forystu og móta framtíðarstefnu  
 hans innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við  
 aðalnámskrá grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi  
 skólans.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s.ráðningum, vinnutil 
 högun og starfsþróun.
• Bera ábyrgð á samstarfi aðila skólasamfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla  
 á grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar  
 í skólastarfi.
• Stjórnunarhæfileikar.
• Færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Færni til að leita nýrra leiða í skólastarfi og leiða  
 framsækna skólaþróun. 
• Lipurð og hæfni í samskiptum.

Umsókn fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarfið, yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar um framsækin verkefni sem umsækjandi hefur leitt og annað er málið varðar.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2015. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.  Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Auður Árný Stefánsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu, og Valgerður Janusdóttir, mann-
auðsstjóri, sími 411 1111.  Netföng: audur.arny.stefansdottir@reykjavik.is / valgerdur.janusdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Sölustjóri
Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öflugan 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.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Vélaverkstæði 
Hjalta Einarssonar ehf. 
 
Melabraut 27 • 220 Hafnarfjörður 
sími 575 9700 • fax 575 9701 • www.vhe.is

HUGVIT Í VERKI

 Starfið 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Nánar um helstu verkefni 
 

 
 

 
 

• Áætlanagerð 
• Ferlagerð 
 
 Menntunar- og hæfniskröfur 
 

• Rafmagnsiðnfræði, tæknifræði eða verkfræði 
 

 
 

• Frumkvæði 
 

 
 

 
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar – VHE er stór vélsmiðja sem býður upp á ýtarlegar 
lausnir í hönnun, framleiðslu og þjónustu á starfssvæði viðskiptavina sinna. 

 
Allt ferli hönnunar og smíði eru framkvæmd með eigin aðföngum. 
 

Sérfræðingur í iðnstýringum
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Sérnámsstöður í heimilislækningum 
við Heilsugæsluna Efstaleiti 

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Sérnámslæknar  
í heimilislækningum

 
Lausar eru til umsóknar tvær sérnámsstöður lækna í 
heimilislækningum við Heilsugæsluna Efstaleiti. Önnur 
staðan er frá 1. mars 2015 eða eftir nánara samkomulagi 
og hin frá 1. september 2015. Stöðurnar veitast til þriggja 
ára.  Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar, 2015.

Á stöðinni fer fram skipulagt sérnám í heimilislækningum 
sem byggir á marklýsingu Félags íslenskra heimilislækna 
um sérnám í heimilislækningum. Sérnámslæknar hafa 
sinn aðalleiðbeinanda sem fylgir þeim eftir allt námið sem 
alls tekur 4 1/2 ár. Námið fer fram á heilsugæslustöðinni 
en einnig á sjúkrahúsum samkvæmt reglugerð um 
sérnám í heimilislækningum. Námið er undir yfirumsjón 
kennslustjóra sérnáms í heimilislækningum sem starfar 
hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Í boði er áhugavert og krefjandi nám samhliða starfi á 
heilsugæslustöð með sérfræðingum í heimilislækningum, 
auk hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra og ritara.  Viðkomandi 
sérnámslæknar munu eiga færi á námsráðstefnum í tvær 
vikur á ári.

Helstu verkefni og ábyrgð
- Vinna og nám á heilsugæslustöð ásamt vaktþjónustu
- Heimilislækningar
- Heilsuvernd
- Kennsla kandidata og læknanema

Hæfnikröfur
- Almennt lækningaleyfi
- Sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
- Faglegur metnaður og áhugi á heimilislækningum

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og 
efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá. 
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um 
læknismenntun og fyrri störf, ásamt staðfestu afriti af 
opinberu starfsleyfi. 

Umsækjendum sem uppfylla hæfnikröfur verður 
boðið í viðtal og byggir ráðning á frammistöðu í viðtali, 
umsögnum og innsendum gögnum. Gögn sem ekki er 
hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, 
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Sækja skal um störfin á starfatorg.is eða á vef Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins undir „laus störf”.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í störfin. 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 23.02.2015

Nánari upplýsingar veitir
Gunnar Helgi Guðmundsson –  
gunnar.helgi.gudmundsson@heilsugaeslan.is - 585-1800
Margrét Ólafía Tómasdóttir -  
margret.olafia.tomasdottir@heilsugaeslan.is - 585-1800

HH Efstaleiti
Efstaleiti 3

103 Reykjavík

Hárgreiðslufólk athugið !
Stór og flott hárgreiðslustofa óskar eftir hárgreiðslufólki.

50-100% stólaleigu
50-100% starf

Stofan er miðsvæðis í Reykjavík.
Fulls trúnaðar gætt.
Umsóknir sendast á fallegthar@gmail.com

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

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Framkvæmdastjóri fjárhagssviðs

Nánari upplýsingar veitir Arnór Sighvatsson.

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is. Umsóknir gilda í sex mánuði. Við ráðningar í störf hjá 
Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun bankans. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015.

ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík.

Fjárhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum og reikningshaldi bankans og dótturfélaga hans. Sviðið sér um umsýslu 

erlendum greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki. Einnig sér sviðið um vörslu verðbréfa og uppgjör verðbréfavið-
skipta. Starfsemi sviðsins skiptist í tvær einingar, reikningshald og bakvinnslu.

Framkvæmdastjóri setur stefnu og hlutverk fjárhags samkvæmt umboði bankastjóra og ber ábyrgð á að framfylgja settum 
markmiðum. Framkvæmdastjóri skal upplýsa bankastjóra um mikilvæg málefni, framfylgja ákvörðunum bankastjóra og 
tryggja að starfsemin fari að lögum og reglum. 

Helstu verkefni
• Leiðandi í stefnumótun og umsjón með þróun verkefna 

sviðsins.
• Dagleg stjórnun fjárhagssviðs.
• Ábyrgð á uppgjöri bankans, gerð efnahagsreiknings, 

rekstrarreiknings ásamt sjóðsstreymi og skýringum.
• Skipulagning og stýring upplýsingagjafar fjárhagssviðs 

til annarra sviða og bankastjóra.
• Þátttaka í samstarfi seðlabanka á þessu sviði.
• Önnur tilfallandi verkefni sem óskað er eftir af yfirstjórn 

bankans.

Hæfnikröfur
• Háskólapróf sem nýtist í ofangreindum viðfangsefnum 

fjárhagssviðs
• Starfsreynsla og þekking frá sambærilegu starfi
• Skipulagshæfileikar, nákvæmni og öguð vinnubrögð
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í munnlegri og skriflegri tjáningu, bæði á íslensku 

og ensku.
• Mjög góðir samskiptahæfileikar.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnastjóri Endurmenntun Háskóla Íslands Reykjavík 201502/139
Öryggisverðir í móttöku Ríkisskattstjóri Reykjavík 201502/138
Forstjóri Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201502/137
Verkefnastjóri Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201502/136
Sérfræðingur Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201502/135
Nýdoktor í efnaskiptarannsóknum HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201502/134
Lektor í japönsku máli og menn. HÍ, Hugvísindasvið Reykjavík 201502/133
Lektor í félagsfræði HÍ, Félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201502/132
Sjúkraliði á sjúkradeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201502/131
Aðstoðarfólk í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201502/130
Læknir Tryggingastofnun, Réttindasvið Reykjavík 201502/129
Sérfræðingur Tryggingastofnun, Réttindasvið Reykjavík 201502/128
Sérfræðingur Tryggingastofnun, Réttindasvið Reykjavík 201502/127
Deildarstjóri Tryggingastofnun, Samskiptasvið Reykjavík 201502/126
Héraðsdýralæknir Norðv.umdæm. Matvælastofnun Sauðárkrókur 201502/125
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Hveragerði 201502/124
Framkvæmdastjóri fjárhagssviðs Seðlabanki Íslands Reykjavík 201502/123
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201502/122
Læknanemar, sumarstörf LSH, röntgendeild Reykjavík 201502/121
Hjúkrunarfræðingar  LSH, Blóðbanki Akureyri 201502/120
Sérfræðingur í endurhæf.hjúkrun LSH, endurhæfingardeild Reykjavík 201502/119
Starfsmaður ÁTVR, Vínbúðin  Blönduós 201502/118
Sérfræðilæknar LSH, geðlækningar, endurhæfing Reykjavík 201502/117
Sviðsstjóri efnahagssviðs Hagstofa Íslands Reykjavík 201502/116
Vefforritari Hagstofa Íslands Reykjavík 201501/115
Ljósmæður, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201501/114
Umsjónaraðili með salernisaðst. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum Þingvellir 201501/113
Sjúkraliðar LSH, öldrunarlækn.deild Landakoti Reykjavík 201501/112
Yfirlífeindafræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201501/111
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Viðskiptastjóri

Fríhöfnin leitar að árangursdrifnum, metnaðarfullum og talnaglöggum viðskiptastjóra með mikla hæfni til að leiða 
hópa í ólíkum verkefnum. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar. 

Umsóknum skal skila inn rafrænt á www.dutyfree.is/atvinna. Helstu upplýsingar um starfið 

 veitir Sóley Ragnarsdóttir mannauðsstjóri, soley.ragnarsdottir@dutyfree.is.

VIÐSKIPTASTJÓRI 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
 Yfirumsjón með innkaupa- og sölumálum s.s. innflutningi, vöruvali, 

 útliti búða, vöruframsetningu og birgðahaldi

 Gerð söluáætlana og sölugreininga

 Mótun stefnu fyrir viðskiptadeild og þátttaka í stefnumótun 

 Fríhafnarinnar

 Yfirumsjón með samningum og samskiptum við innlenda og 

 erlenda birgja

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum

 Reynsla af greiningum gagna og áætlanagerð

 Reynsla á smásöluverslun er æskileg

 Hæfni  og reynsla í gerð samninga

 Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

 

www.dutyfree.is

Fríhöfnin er í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Íslandi og hefur hlotið fjölda viðurkenninga 
síðastliðin ár, m.a. í starfsmenntamálum, fyrir að vera besta fríhöfn í Evrópu og fjölskylduvænt 
fyrirtæki.  Fríhöfnin er dótturfyrirtæki Isavia ohf. og annast rekstur fjögurra verslana í Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar.  Starfsmenn eru um 160. Fríhöfnin hefur sett sér það markmið að vera ávallt 
til fyrirmyndar í jafnréttismálum og leggur áherslu á góðan starfsanda.  

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Ferðaskrifstofa  
– umsjón og rekstur ferða

Ferðaskrifstofan Ultima Thule og Adrenalin leitar að starfs-
manni til að sjá um utanumhald og rekstur ferða. Við erum 
rótgróin ferðaskrifstofa og afþreyingarfyrirtæki sem starfað 
hefur í 20 ár og okkur vantar áhugasaman starfsmann til að 
vinna með okkur að fjölbreyttum verkefnum. 

Starfssvið:
• Utanumhald og ábyrgð á framkvæmd ferða innanlands 
• Samskipti við samstarfsaðila erlendis
• Skipulagning og sala á dagsferðum innanlands 
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af ferðamennsku og leiðsögn æskileg
• Góð þekking á Íslandi nauðsynleg
• Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í tali og riti 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði, jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar

Leitað er eftir starfsmanni í 60 – 100% starf

Umsóknir sendar á netfangið: oskar@ultimathule.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2015.

TONN

HEILDARAFLI 2014

TONN

MILLJÓN ERLENDIR FERÐAMENN 2014 

26  af gjaldeyristekjum 26.8  af gjaldeyristekjum

Starf sérfræðings á skrifstofu 
sjávarútvegs og fi skeldis

Í hafi nu kringum Ísland eru einhver fengsælustu fi skimið 

í heimi og hlutverk skrifstofu sjávarútvegs og fi skeldis er 

að skapa hagkvæma umgjörð og skýrar og sanngjarnar 

leikreglur fyrir þessa grundvallaratvinnugrein þjóðarinnar. 

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur 

menntun, færni og vit til að takast á við fjölbreytt og 

krefjandi verkefni á öllum þeim fjölmörgu sviðum sem 

undir málafl okkinn heyra. 

Framhalds háskólamenntun og mjög góð enskukunnátta 

er áskilin. Reynsla og/eða sérþekking á málefnum 

sjávarútvegs og fi skeldis er æskileg.

Starf sérfræðings á skrifstofu 
viðskipta, nýsköpunar og ferðamála 

Ferðaþjónustan slær ný met á hverju ári og hlutverk 

skrifstofunnar er að móta stefnu, umgjörð og reglur fyrir 

þessa mestu hraðvaxtargrein íslensks atvinnulífs.

Hér eru því ótal tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling 

til að láta að sér kveða nú þegar stefnumótunarvinna 

fyrir greinina er í miðjum klíðum og tækifæri leynast 

á bak við hvern hól.

Háskólamenntun og reynsla á sviði ferðamála eða 

stjórnsýslu og mjög góð íslensku- og enskukunnátta 

er áskilin.   

P
O

R
T 

hö
nn

un

Nánari upplýsingar um störfi n og helstu menntunar- og hæfniskröfur er að fi nna 

á starfatorg.is og á vefsvæði ráðuneytisins atvinnuvegaraduneyti.is/laus-storf/

Umsjón með ráðningu hafa skrifstofustjórar hvorrar skrifstofu; Jóhann Guðmundsson 

(johann.gudmundsson@anr.is) á skrifstofu sjávarútvegs og fi skeldis og Valgerður 

Rún Benediktsdóttir (valgerdur.run.benediktsdottir@anr.is) á skrifstofu viðskipta, 

nýsköpunar og ferðamála.

Umsóknum skal skila inn á postur@anr.is. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 

fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi ð.

Umsóknarfrestur er til og með 16. febrúar n.k.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Mannverk óskar eftir reynslumiklum 
vélamanni á Scania

P420 vörubifreið með krana. 
Þarf að geta unnið sjálfstætt að mjög fjölbreyttum verkefnum.

Áhugasamir hafi samband við Jónas Má Gunnarsson, 
jmg@mannverk.is

IP sérfræðingur
IP sérfræðingur með CCNP, CCIE eða verkfræðimenntun, 
óskast til starfa í Nuuk, reynsla í verkefnastjórn og þekking 
á routing potocols, MPLS/VPN, Spanning trees, VLAN, 
Dot1q trunks, FW, HP, Fortigate og Cisco. Óskir um nánari 
upplýsingar og umsóknir sendist til thor@telepost.gl eða í 
síma: +299 555224

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

Aðstoðarverslunarstjóri 
– Vínbúðin Hveragerði
Óskum eftir að ráða öflugan aðstoðarverslunarstjóra  
í Vínbúðina í Hveragerði

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

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

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

Nánari upplýsingar veitir

Guðrún Símonardóttir
gudrun@vinbudin.is – 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Vínbúðanna, vinbudin.is

Starfshlutfall er 92,5%.
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kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Starfsráðgjafi hjá Örva starfsþjálfun

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 

Skeifan 2
S: 530 5900 | poulsen.is
Skeifan 2

Starfsmaður
á bílrúðuverkstæði

Við leitum að einstaklingi sem 
- Er duglegur og sjálfstæður til verka

- Hefur reynslu af verkstæðisvinnu

- Er jákvæður og þjónustulundaður

- Hefur frumkvæði og metnað í starfi

- Getur unnið í hóp án vandkvæða

- Er móttækilegur fyrir nýjungum

- Er reyklaus

- Kostur ef viðkomandi hefur menntun í bílgreininni

Við bjóðum
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum 
anda hjá  fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið  
starfrækt í meira en 100 ár

Við hvetjum fólk af báðum kynjum sem er eldra en 
25 ára til að sækja um

Allar umsóknir skulu sendar á  
ragnar@poulsen.is 
fyrir 13.02.2015.

Poulsen er söluaðili á vörum fyrir málningar- og réttingarverkstæði. Bjóðum upp á 
heimsþekkt vörumerki eins og bílalökk frá Cromax, Spies Hecker og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, DeVillbiss, Evercoat, Pilkington, og AGC svo fátt eitt sé nefnt.
Poulsen hefur þjónustað viðskiptavini sína í yfir 100 ár.

Laugavegi 114  | 105 Reykjavík  |  Sími 560 4400
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Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Boðið er upp á góða 
vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutími. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um. Val á umsækjendum 
grundvallast á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
störfin á www.starfatorg.is. Nánari upplýsingar um TR má finna á www.tr.is

Sérfræðingur 
á lífeyrisdeild
Laust er til umsóknar starf sér-
fræðings á Réttindasviði. Um er að 
ræða 100 % starf á lífeyrisdeild 
til eins árs. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Mat og skráning umsókna ásamt
ákvörðun réttinda

• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til
viðskiptavini og samstarfsaðila

• Þróun vinnuferla

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Hæfni í greiningu, túlkun og framset-
ningu gagna

• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli

• Færni í notkun Word og Excel

• Mjög góð samskiptahæfni, laus-
namiðuð hugsun og frumkvæði

• Skipulagshæfni og nákvæm vinnu-
brögð

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hóp

Læknir
á Réttindasviði
Laust er til umsóknar starf læknis á 
Réttindasviði. Um er að ræða 50%
starf sem ráðið verður í sem fyrst eða 
eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Læknisfræðilegt mat á umsóknum 
um örorku lífeyristrygginga

• Ráðgjafi við læknisfræðileg mál 
svo sem við mat á umsóknum um
endurhæfingarlífeyri, bifreiðastyrk 
og umönnunarmat

• Annað það er kemur að læknis-
fræðilegu mati varðandi
almannatryggingar

Hæfnikröfur:

• Íslenskt lækni al fi t lækningaleyfi og
sérfræðile fi læknin a eru skilyileyfi lækninga eru skilyrði

• Góð samskiptafærni nauðsynlegskiptafærni nauðsynleg

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð sjálfstæð vinnubbrögð

• Frumkvæði, metnaður og jákvættogæði, metnaður og jákvætt
viðhorforf

Deildarstjóri
á Samskiptasviði 
Laust  er til umsóknar starf deildar-
stjóra á Samskiptasviði. Um er að ræða 
deildarstjórastarf þjónustumiðstöðvar 
sem samanstendur af skiptiborði,
póstþjónustu, símaveri, bakvinnslu 
og móttökusal fyrir viðskiptavini. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á daglegum rekstri og stjór-

nun þjónustumiðstöðvar

• Fræðsla til nýrra lífeyrisþega

• Almenn afgreiðsla viðskiptavina 
þegar þörf er á

• Samvinna innan TR og utan til að efla
heildarsýn, þjónustu við viðskiptavini 
og hagkvæmni í rekstri

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði stjórnunar 

skilyrði

• Stjórnunarreynsla á sviði þjónustu 

• Reynsla á mannaforráðum skilyrði

• Framúrskarandi samskiptafærni

• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

• Frumkvæði, metnaður og jákvætt 
viðhorf

• Áhugi á velferðarmálum nauðsynlegur

Sérfræðingur 
á fjölskyldu- og vistunardeild
Laust er  til umsóknar tímabundið starf 
sérfræðings á Réttindasviði. Um er að
ræða 100% afleysingastarf á fjölskyldu-
og vistunardeild til eins eins árs.

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Mat og skráning umsókna ásamt 
ákvörðun réttinda

• Ráðgjöf og upplýsingamiðlun til
viðskiptavina og samstarfsaðila

• Þróun vinnuferla

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfnikröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Hæfni í greiningu, túlkun og framset-
ningu gagna

• Mjög gott vald á rituðu íslensku máli

• Færni í notkun Word og Excel

• Mjög góð samskiptahæfni, laus-
namiðuð hugsun og frumkvæði

• Skipulagshæfni og nákvæm vinnu-
brögð

• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hóp

Tryggingastofnun leitar að áhugasömum starfsmönnum í starfsumhverfi þar sem góður starfsandi ríkir. Hlutverk Tryggingastofnunar er að 
framfylgja lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni langveikra barna auk þess að sinna öðrum 
verkefnum sem stofnuninni er falið að framkvæma.

Nánari upplýsingar veitánari upplýsingar veita 
Haraldur Jóhannsson, yfirlæknir arald
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir,Hólm
mannauðsstjórinnauð
í síma 560 4400.ma 560

Nánari upplýsingar veita 
Hallveig Thordarson, deildarstjóri 
fjölskyldu- og vistunardeildar 
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir,
mannauðsstjóri  í síma 560 4400.

Nánari upplýsingar veita
Sólveig Hjaltadóttir 
framkvæmdastjóri Samskiptasviðs
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Nánari upplýsingar veita
Margrét Jónsdóttir, deildarstjóri
lífeyrisdeildar
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Spennandi störf hjá Tryggingastofnun
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Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu leiðara í 2. fiðlu frá 
og með hausti 2015.

Hæfnispróf fer fram 28. apríl 2015
í Hörpu.

Einleiksverk:
1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með 

kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4 í D-dúr 
eða nr. 5 í A-dúr.

2. Fyrstu tveir kaflar úr einni  af sónöt-
um J.S. Bachs fyrir einleiksfiðlu.

3. Rómantískur fiðlukonsert að eigin 
vali (1. kafli með kadensu).

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir laus-
ar til umsóknar 50% stöður í fiðludeild 
frá og með hausti 2015.

Hæfnispróf fer fram 29. apríl 2015 
í Hörpu.

Einleiksverk:
1. Mozart fiðlukonsert (1. kafli með 

kadensu) nr. 3 í G-dúr, nr. 4 í D-dúr 
eða nr. 5 í A-dúr.

2. Rómantískur fiðlukonsert að eigin 
vali (1. kafli með kadensu).

www.sinfonia.is  »  545 2500

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2015. Umsóknir, ásamt ferilskrá og fylgiskjölum, 
skulu berast til Unu Eyþórsdóttur, mannauðsstjóra (una@sinfonia.is). 

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

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

#sinfó@icelandsymphony

Starfssvið:
Ráðning og þjálfun starfsfólks
Umsjón og skipulag á vinnu starfsmanna
Launavinnsla og skráning
Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
Jákvæðni
Reynsla af stjórnun er kostur
Færni í mannlegum samskiptum
Ríkir skipulagshæfileikar og þjónustulund
Geta unnið sjálfstætt
Hreint sakavottorð
Háskólamenntun er kostur

Þjónustustjóri
Sólar ehf sem sérhæfir sig í ræstingum og fasteignaumsjón óskar eftir að ráða þjónustustjóra til starfa. 
Um er að ræða skemmtilegt og lifandi starf.  Vinnutími er mjög sveigjanlegur og mikið um mannleg 
samskipti. Viðkomandi fær bíl og síma til umráða.

Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is.  Umsóknir óskast 
fylltar út á www.hagvangur.is.  Umsóknar-
frestur er til og með 15.febrúar nk.

Sólar er ört vaxandi þjónustufyrirtæki í 
sérflokki á sviði alhliða fasteignaumsjónar. 

Við leggjum áherslu á umhverfisvæna og 
mannlega nálgun í okkar störfum. Hjá okkur 

starfa yfir 160 frábærir starfsmenn. 
www.solarehf.is

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             

Viðgerðamaður!
Suðurverk óskar eftir að ráða viðgerðamann til viðgerða og 
þjónustu á vinnutækjum við Norðfjarðargöng. Þarf að hafa 

staðgóða þekkingu í bilanagreiningu vinnuvéla. 

Upplýsingar eru veittar hjá Dofra í síma 892 0067  
og Guðmundi í síma 893 3667.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11 eða 
sendar á vef  á www.sudurverk.is
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ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

ERTU ON? 
Okkur vantar sérfræðing í hópinn

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing í fjölbreytt og krefjandi starf við orkumiðlun. Leitað er að einstaklingi sem hefur 

góða greiningarhæfni, er talnaglöggur, nákvæmur og skipulagður í störfum sínum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:

• Kaup og sala á raforku til stórnotenda

• Rekstur og uppgjör stóriðjusamninga

• Gerð keyrsluáætlana fyrir virkjanir fyrirtækisins

• Ýmis greiningarvinna 

• Viðskiptaþróun og greining viðskiptatækifæra

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Meistaragráða á sviði verkfræði eða viðskiptafræði

• Framúrskarandi þekking á Excel skilyrði

• Góð almenn tölvufærni nauðsynleg

• Þekking og reynsla á raforkumarkaði kostur 

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Hæfni í mannlegum samskiptum

Sérfræðingur í orkumiðlun

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um á ráðningarvef Orku náttúrunnar, https://starf.or.is/on/. Umsókn um starfið þarf að 

fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið rökstudd. 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðssérfræðingur, á starf@on.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu í samskiptum. 

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfið.

Orka náttúrunnar er annað stærsta orkufyrirtæki landsins. Fyrirtækið byggir á mikilli þekkingu og reynslu af orkuvinnslu. Leiðarljós 

okkar er að bjóða rafmagn á samkeppnishæfu verði til allra landsmanna.

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

Full störf og aukastörf í boði.
 

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

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

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

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!
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Byggðarannsóknastyrkir

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Byggðarannsóknasjóður hefur þann tilgang að efla byggða-
rannsóknir og bæta þekkingargrunn fyrir stefnumótun og 
aðgerðir í byggðamálum. Stjórn sjóðsins var skipuð í byrjun árs 
og auglýsir nú í fyrsta skipti eftir umsóknum um styrki. 

Í umsóknum skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing 
á rannsókninni, markmiðum hennar, ávinningi, nýnæmi og 
hvernig hún styður við tilgang sjóðsins.

Við mat á umsóknum er meðal annars litið til hvernig verkefnið 
styður við markmið sjóðsins, vísindalegs- og hagnýts gildis 
þess og hæfni umsækjenda.  

Umsækjendur geta verið einstaklingar, fyrirtæki, rannsókna-, 
þróunar- og háskólastofnanir eða aðrir lögaðilar.

Styrkir verða veittir til eins árs. Til úthlutunar eru 10 m.kr. Skv. 
reglum sjóðsins er miðað við að styrkirnir séu ekki færri en þrír 
og ekki fleiri en fimm.

Rafrænt umsóknarform, reglur Byggðarannsóknasjóðs  
og starfsreglur stjórnar sjóðsins er að finna á vef  
Byggðastofnunar, www.byggdastofnun.is.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími: 545 8600.

Umsóknir þurfa að berast Byggðastofnun fyrir miðnætti  
8. mars 2015.

GlGlGlæsæsæsilililegeggtt húhúsnæði, allur búnaður og tæki, sæti fyrir 50 - 100 
manns, góður möguleikiki aðð bbæbættata v viðiðið mm matatatseseseðiðiðilililinnnnnn/a/a/aukuka a þjþjþjónustu 
memeððð sjsjsjónónónvavavarprprpii i tt.dd. s spopop rtrtbar með vínveitingaleyfi og heimilismat.
Kaupréttur getur fylgt en leggja þ þarff fframam t tryryggggininingugugu ff fyryryriririr hh húsúsúsaa-
leleigiguu (3(3 0,0 m millilljljlj )).) o ogg kakakaupupupaa lalagegeg rr (( 11,00 mimillllj.j.).)
ViVinsnsamamlelegagast sendið á box@frett.is merktkt  G„Gotottt tætækikifæfæ iriri““

FJÖLSKYLDUVEITINGASTAÐUR TIL LANGTÍMALEIGU !

HS Veitur hf óska eftir tilboðum í framleiðslu og afhend-
ingu á heitavatnsmælum samkvæmt útboðsgögnum:

Electronic hot water meters  – 
Tender HSV 2015-002

Um er að ræða framleiðslu og fob - afhendingu á um 5.900 
rafeinda heitavatnsmælum í stærðum DN15 til DN100. 
Mælarnir skulu vera með MID vottun og uppfylla M-Bus 
EU-staðla EN 13757-2 og EN 13757-2.

Mælarnir skulu afhentir frá júní 2015 til júní 2017.
Útboðsgögn er unnt að nálgast  á heimasíðu HS Veitna, 
www.hsveitur.is.

Tilboðum skal skilað á skrifstofu HS Veitna, Brekkustíg 
36, Reykjanesbæ, eigi síðar miðvikudaginn 1. apríl 2015 kl. 
14.00. 
Útboð þetta er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.  
Útboðsgögn eru á ensku.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um lyf og lyfjavörur  
 – EES útboð nr. 13370.
• Rammasamningur um eftirlit með slökkvitækjum og  
 öðrum eldvarnarbúnaði – EES útboð nr. 13381.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

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: 
Sandgerði 

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 116/2015 í 
Stjórnartíðindum 
Árneshreppur

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við  
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2015.

Fiskistofa, 6. febrúar 2015.

Landsþing FÍB 
laugardaginn 7. mars 2015 

Félag íslenskra bifreiðaeigenda boðar til landsþings 
laugardaginn 7. mars  nk.  Landsþing hefur æðsta vald í 
málefnum FÍB.
Rétt til setu á landsþingi sem fulltrúi með atkvæðisrétt 
eiga allir fullgildir félagar í FÍB sem eru skuldlausir við 
félagssjóð og hafa verið félagsmenn í a.m.k. 6 mánuði fyrir 
boðað landsþing.  Félagsmenn skulu tilkynna landsþings-
þátttöku sem fyrst eða í  síðasta lagi 27. febrúar í síma  
414 9999 eða fib@fib.is. 

Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa verður farið yfir 
neytendamál og umferðaröryggismál. 

Stjórn FÍB 

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. 

-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.
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.
Þórður S. Ólafsson, löggiltur fasteignasali.

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Þorragata 5 – 101 Reykjavík 
60 ára og eldri
Íbúðin verður sýnd í dag, laugardag, milli kl. 15:00 og 15:45
Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað í húsi fyrir 60 ára og eldri við Þorragötu í 
Reykjavík með fallegu útsýni yfir Skerjafjörð. Íbúðin er skráð 124 fermetrar en  
þar af er 15,9 fm stæði í bílskýli. Íbúðin skiptist í glæsilegar og bjartar sam-
liggjandi stofur, útgengt á svalir sem eru yfirbyggðar að hluta, eldhús með hvítri
innréttingu, bókastofu, svefnherbergi með góðum fataskápum og þvottahús 
innan íbúðar. Parket og flísar á gólfi. Íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði í bílskýli 
við húsið. Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað í námunda við fallegar gönguleiðir 
við Ægisíðu og Skerjafjörð.

Þrastanes - 210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með miklu útsýni
á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er 292,4 fm og bílskúr 79fm, samtals 
371,4 fm. Á neðri hæð bílskúrs er 40 fm íbúð með sérinngangi. 5 svefnher-rr
bergi, stofur með útsýni, eldhús með útgengi í garð, heitur pottur í garði framan
við hús. Frábær staðsetning, glæsilegt útsýni. Fallegur, gróinn og vel hirtur garður 
bæði framan og aftan við hús, framan við hús er heitur pottur og hellulagt í 
kring. Húsið hefur nær allt verið endurnýjað á síðastliðnum árum, þ.m.t. öll
gólfefni, bæði baðherbergi, eldhús, svalir hússins, frárennslislagnir, garður og lóð. 
Verð 108,0 millj.

Strandvegur 
- 210 Garðabær
Sérlega glæsileg 116,8 fm, 4ra 
herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt
stæði í bílskýli í mjög góðu fjölbýlis-
húsi.Eignin skiptist í forstofu/hol,
stórir fataskápar. Eldhús, vandaðar 
innréttingar. Stór stofa með útgengt
á afgirtan pall sem vísar í suðurátt.
Þrjú góð svefnherbergi með fataskápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Þvottahús í íbúð. Parket á stofu og herbergjum, svartur linoleum dúkur í forstofu, 
holi og eldhúsi. Falleg og vönduð íbúð á eftirsóttum stað í Sjálandshverfinu í 
Garðabæ. Verð 44,9 millj.

Skólavörðustígur 
- 101 Reykjavík
Mjög falleg 113,2 fm íbúð á 3. hæð í 
góðu fjölbýlishúsi við Skólavörðustíg.
Íbúðin skiptist í forstofu, stóra stofu,
eldhús við stofu með vönduðum
innréttingum og tækjum, þvottahús,
svefnherbergi með skápum og
baðherbergi sem er flísalagt í hólf og
gólf. Á efri hæð er alrými með svölum, gestasnyrting og geymsla. Falleg eign á 
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Verð 49,7 millj.

Bræðraborgarstígur 7 
- 101 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 9. febrúar  
milli kl. 16:45 og 17:30
Sérlega glæsileg og algjörlega
endurnýjuð 179,6 fm íbúð á 2. hæð
í lyftuhúsi. Íbúðin var innréttuð fyrir 
örfáum árum á afar vandaðan og fal-
legan hátt. Mjög stórar stofur ásamt
stórri bókastofu. Eldhús með svölum út af. Svefnherbergi með fataherb. inn af. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, t.f. þvottavélar í lokuðu rými. Eikarparket á 
gólfum. Eign í algjörum sérflokki. Verð 64,9 millj.

Sogavegur 
- 108 Reykjavík
Falleg 151,1 fm hæð við Sogaveg, 
þar af 22,2 fm bílskúr. Hæðin skiptist
í forstofu, hol sem er opið við eldhús 
með hvítri innréttingu, samliggjandi
stofur og sólstofa, hjónaherbergi og 
fataherbergi sem hægt er að breyta 
í svefnherbergi og baðherbergi sem
er flísalagt í hólf og gólf. Á neðri hæð er stórt íbúðarherbergi og flísalagt
baðherbergi. Góður bílskúr fylgir hæðinni. 

Verð 41,9 millj.

Tómasarhagi 
- 107 Reykjavík
Afar glæsileg og mikið
endurnýjuð neðri sérhæð
ásamt bílskúr á þessum eftir-rr
sótta stað í Vesturbænum, 
samtals um 160 fm. Hæðin
skiptist í stórar stofur með
suðvestur svölum út af, þrjú
svefnherbergi, tvö flísalögð
baðherbergi og eldhús með
nýlegri sérsmíðaðri innrétt-
ingu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð, þmt. ofnar of ofnalagnir, gler, gólfefni, 
baðherbergi, eldhús o.fl. Góður 31 fm bílskúr fylgir sem hefur einnig verður 
endurbættur. Fallegt útsýni. Verð 56,8 millj.

Þrastarlundur 
- 210 Garðabær
Glæsilegt og mikið endur-rr
nýjað 234 fm tengihús á 
tveimur hæðum ásamt 
bílskúr, þ.e. aðalhæðin er 130 
fm, kjallari er 73 fm og bílskúr 
31 fm. Húsið skiptist þannig: 
Á aðalhæð er forstofa, hol, 
gestasnyrting, setu- og 
borðstofa aðskildar með
arni, eldhús með góðum
innréttingum og tækjum, baðherbergi nýlega endurnýjað á vandaðan hátt, þrjú 
svefnherbergi. Steinskífa og parket á gólfum. Í kjallara er stórt alrými/stofa, svefn-
herbergi, baðherbergi og þvottahús. Innangengt í bílskúr úr forstofu. Fallegur 
garður með timburverönd og miklum gróðri. Verð 63,8 millj.

Hrísholt 
- 840 Laugarvatn
Mjög gott einlyft einbýlishús
ásamt bílskúr innréttaður 
sem íbúð, samtals að gólffleti
174,7 fm. Að utan er það 
klætt með steni og timbri.
Íbúðarhúsið er 129 fermetrar 
að stærð og skiptist í stofu,
eldhús, bað, þvottahús, búr 
anddyri, gang og þrjú svefn-
herbergi. Mestur hluti loftsins
er tekinn upp og því er hátt til lofts í nánast öllu húsinu. Bílskúr, sem er 45,7 fm, 
hefur verið breytt í íbúðarhús með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi, baðher-rr
bergi, og geymslu. Húsið er talsvert endurnýjað. Mjög góð eign sem býður upp
á mikla möguleika hvort heldur til búsetu eða útleigu. Verð 32,5 millj.

ÞÞÞÞÞoooorrrrrrrraaaaaaggggaaaatttttaaaaÞorragata

ÞÞrrastanneessÞraststanes

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Glæsilegt einbýli við Sigtún 55 – tveggja íbúða hús

Eignin verður sýnd í opnu húsi á morgun sunnudag frá kl. 14:00 – 14:30. 
Kynnum til sölu glæsilegt um 270 fm einbýli við Sigtún. Húsið er á þrem hæðum ásamt bílskúr.  
Sér samþykkt 3ja herbergja íbúð er í kjallara. Á aðalhæð og í risi er möguleiki á allt að 4 svefnherbergjum 
og stofum. Suðursvalir út frá risinu og sérlega fallegur garður í rækt. Húsið hefur verið í eigu sömu 
fjölskyldu frá upphafi og hefur almennt fengið gott viðhald. Þak, frárennsli, dren, gler, rafmang hefur verið 
endurnýjað ásamt fleiru, m.a. nýlegt eldhús. Einstök staðsetning rétt við Laugardalinn. 
Allar frekari upplýsingar veitir Finnbogi Hilmarsson fasteignasali.

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

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Holtsgata 13 – 4ra herbergja íbúð
Opið hús sunnudaginn 8. febrúar á milli kl. 13.00 og 14.00.

OPIÐ HÚS

Um er að ræða fallega 97 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð til 
vinstri í litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Fallegar 
ljósar innréttingar. 3 svefnherbergi öll með skápum. Flísalagðar 
svalir í suður. Nýtt skolp. Gerið svo vel að líta við, það verður tekið 
vel á móti ykkur. 

sími: 511 1144
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Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Verð frá:  28.500.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 78,5 m2

Um er að ræða alls 19 íbúðir í húsi að Holtsvegi 23-25, íbúðir
frá 75 til 180fm að stærð. Húsið er risið og verður með tvo
stigaganga m/lyftu, bílastæða húsi en alls er húsið 5 hæða.

- 7 íbúðir seldar -

Opið hús laugardagur 7. febrúar kl 16.00-17.00

Fasteignasalan Borg og Stólpar ehf. kynna þessar glæsilegu íbúðir að Hrólfsskálamel 
10-18 á Seltjarnarnesi. Glæsileg fullbúin sýningaríbúð á annarri hæð, þar sem útsýnið 
er glæsilegt yfir borgina og til suðurs. Nú er ein íbúð eftir á þriðju hæð, fimm íbúðir á 
annari hæð og svo nokkrar á fyrstu hæð. Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu, sem er 
sérstaklega rúmgóð og með góðu aðgengi.

3ja metra lofthæð og háar innihurðir. Á Seltjarnarnesi eru fallegar
gönguleiðir og stutt í alla þjónustu, íþróttir og útivist.

Sjón er sögu ríkari.

Verð á íbúð frá: 43.990.000

Opið hús  laugardagur 7.  febrúar  kl. 16.00-17.00

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

HRÓLFSSKÁLAMELUR 10-18 - SELTJARNARNESI

HOLTSVEGUR - URRIÐAHOLT GARÐABÆR



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Kleppsvegur - 105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

2ja herb. íbúð í góðu fjölbýli við Kleppsveg. 
Eignin er á jarðhæð/kjallara og er samtals 
50.9 fm þar sérgeymsla í sameign 3.2 fm.
Íbúðin snýr öll í suðurátt, út í bakgarð.

Verð: 19.900.000

2
herb.

50.999
m22.2

 Mávahlíð 6
80,8 fermetra 3ja herbergja íbúð með sérinn-
gangi í kjallara við Mávahlíð 6 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu, hol, eldhús, tvö svefnherbergi, 
stofu, baðherbergi og geymslu ásamt sameigni-
legu þvottahúsi í sameign. 

Verð: 27.900.000

3
herb.

80,8
m2.

Leifsgata 10 - efsta hæð

Opið hús laugardaginn  kl.  15.00-15.30Opið hús laugardaginn  kl.  14.00-14.30

Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra íbúð 
við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofu,  eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og 
stofu. Sérgeymsla er í sameign og sameiginlegt 
þvottahús. Íbúðin er nýlega mikið endurnýjuð.

Verð: 28.900.000

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

60,6 
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Víðiteigur 24

Opið hús mánudag 9. febrúar kl 17:30 - 18:00

Einbýlishús á tveimur hæðum við Víðiteig í 
Mosfellsbæ.  Húsið er skráð skv. þjóðskrá 
íslands 222,8 fm þar af 30,2 fm bílskúr.
4 - 6 svefnherbergi.  Fallegar stofur.  Stór 
garður.  Gott fjölskylduhús í Mosfellsbæ

Verð: 49.500.000

Ein-
býlishús

OPIÐ
HÚS

222,8
m2.

Reynimelur 92

Opið hús  sunnudaginn 8. feb kl 15:30 - 16:00

Björt og fallega íbúð á fjórðu (efstu) hæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Reynimel í vesturbænum.  Íbúðin 
var upphaflega 3ja herbergja en búið er að 
sameina tvö herbergi í eitt stórt.  Skv þjóðskrá 
islands er eignin skráð 78,4 fm. 

Verð: 28.900.000

33
herbbb.

OPIÐ
HÚS

78,478,478,444  
mm2.2.

 Frakkastígur 19

Opið hús sunnudaginn 8. feb. kl. 14.00-14.30

BORG fasteignasala 519-5500 kynnir til sölu 
44,3 fermetra 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 
við Frakkastíg í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofuhol, eldhús, stofu og svefnherbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu í sameign. 

Verð: 19.900.000

2222
herbb.

OPIÐ
HÚS

444,34
mmm22.2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

17. Júnítorg 3 - lyftuhús fyrir 50 ára og eldri

Opið hús þriðjudag 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
mmm2.2

Ljósheimar 20 – 8 hæð

Opið hús sunnudaginn 8. feb. kl. 14.00-14.30

Björt og falleg íbúð á 8. Hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er 
vel skipulögð með opnu rými fyrir stofu, eldhús og 
borðstofu og frábæru útsýni yfir borgina til vesturs 
og n-vesturs. Flísar eru á allri íbúðinni, eldhús er 
nýlega endurnýjað og baðherbergi snyrtileg.

Verð: 22.900.000

2
herb.

OPIÐ
HÚS

48
mmmmm2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Búrfell í Reykoltsdal – 140 hektara jörð til sölu
Borg Fasteignasla kynnir bújörðina Búrfell í 
Reykholtsdal. Frábært tækifæri fyrir bæði 
hestamenn og til skógræktar. Um er að ræða 
140 hektara jörð, íbúðarhús, hesthús  og 
refahús.  Íbúðarhúsið er 108 fermetrar.

Verð: 50.000.000

4
herb.

108
mmm2.

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Naustabryggja 20
Glæsileg 199,9 m2. 2 hæða íbúð á 3 hæð, með 
2 stæðum í bílskýli. Eignin er með miklu opnu 
rými og mjög hátt til lofts. 2 suðursvalir

Verð: 53.500.000

199,9
m2.

Þóra
Birgisdóttir
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 
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Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
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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 

Norðurbakki 5c  – 220 Hafnarfjörður

 Opið hús sunnudaginn 8. feb.  kl. 16.00-16.30

Falleg og vel skipulögð eign á annari hæð með 
stæði í bílageymslu í vönduðu fjölbýlishúsi á 
hafnarbakkanum. Íbúðin er  björt með eikar-
innréttingum, rúmgóðum herbergjum og góðum 
svölum í vestur.

Verð:  34.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

109,7
m2.

Kópavogsbraut 77
Björt og falleg íbúð í nýlegu húsi með sér inngang, 
sér verönd og fallegu útsýni inni í grónu hverfi.
Stofa og eldhús eru í opnu og rúmgóðu alrými, 
herbergi eru rúmgóð, hvítar innréttingar og gott 
geymslupláss.

Verð: 42.900.000

Opið hús sunnudaginn 7. feb.  kl. 15.00-15.30

3
herberb..

13413411341341341341
mmmmmmm2...

OPIÐ
HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI







UGLUGATA – 270 MOS
- Nýjar íbúðir í fjórbýli
- 3ja herb. 102 FM
- 4ra herb. 112 fm 
-Afhent fullbúið án gólfefna í SEPT 2015
-Sérinngangur og suður svalir/verönd
V. 33,5 - 34,9 millj.

KJARRHÓLMI 32 – 200 KÓP
 OPIÐ HÚS SUN. 8. FEB KL. 14:00 – 14:30
- Vel skipulögð 3ja herb 75 fm á 1.hæð
- Tvö svefnherb. og þvottaherb. innan íbúðar
- Rúmgott eldhús og Suður-svalir

V. 24,5 millj.

OPIÐ HÚS

LÓMASALIR 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS MÁN. 9. FEB FRÁ 17:30 – 18:00
- Falleg 4ra herbergja, 121 fm endaíbúð á jarðhæð
- Íbúðinni fylgir sérafnotaréttur og stæði í lokaðri bílageymslu.
- Frábært fjölskylduhverfi 

V. 38,5 millj.

OPIÐ HÚS

H
BB
SS

ASPARHVARF 17C – 203 KÓP
OPIÐ HÚS LAU. 7 FEB. FRÁ KL 15:00 TIL 15:30
- Falleg 134,3 fm neðri hæð. 
- Björt opin stofa og eldhús.
- Útgengt í lokaðan garð.
- Stutt í leik- og grunnskóla.

V.  39,9 millj.

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

BJÖRTUSALIR 2-201 KÓP
OPIÐ HÚS SUN. 8. FEB KL. 15:00 – 15:30
- Rúmgóð 5 herbergja íbúð.
- Glæsilegt útsýni, opin og björt.
- Stutt í skóla, sundlaug og þjónustu

V. 39,8 millj.

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

ÞORRASALIR 9 -201 KÓP
OPIÐ HÚS SUN. 8. FEB KL. 16:00 – 16:30
- Glæsileg 109 fm íbúð í nýju fjölbýli
- Stæði í bílakjallara, stór yfirbyggð verönd
- Sér inngangur, mikið útsýni

V. 39,8 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RVK 

-
- Eignin hefur verið endurnýjuð að utan.
- S

V.  26,7 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FURUGRUND 16 – 200 KÓP 
OPIÐ HÚS MÁN. 9. FEB. FRÁ KL 17:30 TIL 18:00.
- Snyrtileg 48.5 fm kjallaraíbúð.
- Allar rafmagnsdósir endurnýjaðar.   
- Stutt í alla þjónustu.

 V.  15,9 millj.

Hafðu samband 
NADÍA KA ATRÍNKK BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

100% þjónusta = árangur
Sími 895 0033

*
Landmark leiðir þig heim!þ g

Sími 512 4900 
landmark.is Benedikt

Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Bylgja Bára
Bragadóttir

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

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

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
NADÍA KA ATRÍNKK  BANINE
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

SELDS
D

BÓLSTAÐARHLÍÐ 68 – 105 RV

- Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.- Snyrtileg 86 fm íbúð á annarri hæð.
 Eignin hefur verið endurnýjuð að utanEignin hefur verið endurnýjuð að uta
Stór og björt stofa. Stór og björt stofa. 

26,7 millj.26,7 millj.



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

V. 35,9 millj.

STUTTÁRBOTNAR  - HÚSAFELL
- Afar fallegt og  vel skipulagt  36,2 fm. sumarhús á gróðursælum stað.   
- Eignin er frábærlega staðsett, kjarr allt í kringum húsið. 
- Stutt í alla þjónustu.  Hitaveita.  Heitur pottur og útisturta.

V. 10,9 millj.

OPIÐ HÚS

SLÉTTALAND  -  851 ÁSAHREPPUR

- 163,4 fm. einbýlis hús sem stendur á ca. 1 hektara landi.  Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, eldhús, stofa, miðrými og þvottahús.   

- Lóðin er fallega ræktuð og bundið slitlag á heimreið. Mikil lofthæð í húsinu, 
   upprunalega byggt sem félagsheimili. 

V. 24,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

KLAPPARHLÍÐ 20 – 270 MOS
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. FEB. KL. 14:00 - 14:30
- Falleg 113,5 fm 5 herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 26,3 fm. bílskúr, samt. 139,8 fm.  
- Eignin er upprunalega með 4 svefnherb. en er í dag með 3 herbergjum.
- Húsið er byggt árið 2002, klætt að utan með báruálsklæðningu og harðvið. 
- Stutt í alla þjónustu og skóla.

V. 38,9 millj.

BIRKITEIGUR 2 – 270 MOS
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. FEB. KL. 17:00 – 17:30 
- Einstaklega glæsilega 140.3 fm. 5 herb. sérhæð þar af 23,8 fm. Bílskúr.
- Með stórbrotnu útsýni. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- Baðherbergi nýlega standsett.
- „Sjón er sögu ríkari“

V. 38,7 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

BARÐASTAÐIR 3 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. FEBRÚAR FRÁ KL. 15:00 – 15:30
- Mjög falleg og vel skipulögð 93,3 fm íbúð 2 hæð 
- Lítið og vel viðhaldið fjölbýli
- Stutt í leik- og grunnskóla

V. 28,9 millj.

OPIÐ HÚS

DVERGHAMRAR 9 - 112 RVK 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. FEB. KL. 15:00 - 15:30
- Einstaklega fallegt 193,9 fm. einbýlishús á einni hæð.  
- Innbyggður 32,4 fm. bílskúr sem er innréttaður sem herbergi með baðherbergi.  
- Geymsluskúr sem  er 10,5 fm. á bakvið húsið. Stór suðurverönd sem er afgirt að hluta.  
- Frábært fjölskylduhús.

V. 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÁLFKONUHVARF 29 - 203 KÓP 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. FEB. KL. 16:00 - 16:30
- Falleg 3ja herbergja, 96,5 fm íbúð á jarðhæð.
- Íbúðin er með ca. 60 fm. verönd og litlum garði.
- Sérinngangur og stæði í bílageymslu.

V. 31,5 millj.

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

100% þjónusta = árangur*
Landmark leiðir þig heim!þ g

Sími 512 4900 
landmark.is Benedikt

Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Bylgja Bára
Bragadóttir

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

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

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
BYLGJA BA ÁRA BA RAGADÓTTIR
Sölufulltrúi. Sími 896 0247



TÍSKUVÖRUVERSLUN
Höfum fengið til sölu góða tískuvöruverslun  

í þekktum verslunarkjarna miðsvæðis
í Reykjavík.  Verslunin er starfrækt í 100 fermetra  

leigushúsnæði.  Eiginn innflutningur.

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson lgf.  
 í sima 8984125.

Allt fasteignir – fasteignasala 
 Síðumúla 29 – 108 Reykavík sími 5651233

Gistiheimilið - Bjarmalandi 

Sími 659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Traustason, fyrirtækjaráðgjafi

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi
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Gistiheimili sem er opið allt árið. 
Ellefu herbergi með samtals 21 
rúmi. Öll herbergin eru með 
vaski og sjónvarpi og þar af er 
eitt með snyrtingu. Þráðlaust 
gjald frjálst internet. Aðgangur 
að þvotta vél og fullbúnu eldhúsi. 
Stór sólpallur með góðu grilli.

Heimasíðan er http://www.guesthousebjarmaland.is/
Verð kr. 30 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirt.ráðgj.

Símar 659 2555 og 512 3428, eða oskar@fasteignasalan.is

Nú er tækifæri

Hvassaleiti 17 – Aukaíbúð

Opið hús laugardag og sunnudag milli kl 13 30 - 14 00 
Verið hjartanlega velkomin.
Fallegt  258,1 fm. raðhús á þremur hæðum með 4-5 svefnher-
bergjum, aukaíbúð í kjallara og bílskúr. Húsið er vel hannað og 
búið að endurnýja  járn á  þaki, laga glugga og gler, gera við múr 
og mála húsið að utan. Að innan er búið að skipta eldhúsinnrétt-
ingu, gólefni, mála og margt fl. Topp eign á frábærum stað í hjarta 
Reykjavíkur. Laust við kaupsamning.
V 64,9 m Uppl. gefa Ísak í síma 822-5588 og Örn í síma 696-7070

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Sumarhús við Vesturhópsvatn
Stuðlaberg Fasteignasala  kynnir stórt tvískipt sumarhús  

við Vesturhópsvatn í  Húnaþingi vestra. 

Mjög gott hús við Vesturhópsvatn með tveimur  
aðskiptum íbúðum undir sama þaki. Hvor íbúð fyrir sig  

er um 50m2 og er svefnpláss fyrir amk. átta manns.    

Húsið er rafvætt og er allt nýuppgert og vel skipulagt.  
Góð innrétting í eldhúsi og baðherbergi með sturtu.

Vegalengdin frá Reykjavík er um 200 km um Hvalfjarðargöng. 

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs  
eða í síma 420-4000.  

Lautasmári 51, íb. 201 Kóp, 4ra h.:

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

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 7. FEBRÚAR KL. 14-14:30 
Falleg ca. 98 fm. 4ra herbergja íbúð við Lautasmára. Suðvestur-
svalir. Frábær staðsetning nálægt Smáralindinni. Íbúðin er vel 
skipulögð. Verð 28,9 millj. VERIÐ VELKOMIN

TIL SÖLU 1.600 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð, miðhæð (götuhæð) og 
2. hæð. Mikill sýnileiki frá götu. Innkeyrsludyr á jarðhæð og innangengt 
á milli hæða. Auðvelt að breyta skipulagi. Mögulegt að kaupa eða leigja 
hluta húsnæðis. Verð: 210 millj. Nánari upplýsingar veitir Berta Bern-
burg, lögg. fasteignasali, í síma 694-6369 og berta@stakfell.is

SKÚLATÚNI 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

Höfðabakki 3

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

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

Huldubraut 56 
- Opið hús sunnudag 8. feb. á milli 16.00 og 16.45

Brekkutangi 30
- Opið hús sunnudag 8. feb. á milli 14.00 og 14.30

Glæsilegt parhús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. 
Húsið er á pöllum með þremur svefnherbergjum, tveimur 
baðherbergjum og rúmgóðu eldhúsi og stofum.  
Innbyggður bílskúr. Fallegt útsýni. Stærð 184,2fm. V. 59,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

Glæsilegt raðhús með sér 75fm 3herb. íbúð í kjallara. 
Góður sólpallur með heitum potti. Fjögur herbergi, tvö 
baðherbergi, tvær stofur og rúmgott eldhús. Mikið endur-
nýjað. Stærð 284,7fm. V. 62,5m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 31. JAN KL 16:00 -16:30 
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB KL. 14:00-14:30
Nýtt og glæsilegt 202,8 fm parhús ásamt 31,7 fm bílskúr í 
byggingu alls 234,5 fm. Fimm svefnherbergi, góðar stofur 
og rúmgott eldhús. Frábært útsýni úr stofu, eldhúsi og af 
svölum. Skilast rúmlega tilbúið til innréttingar. 
Allar uppl. veitir Sölvi í s. 618-0064 eða solvi@hofudborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB KL. 13:30–14:00
Falleg og björt 4ra herbergja 108,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu 
lyftuhúsi  Yfirbyggðar suðursvalir. Eikarinnréttingar. Stutt í 
alla þjónustu, verslanir og skóla. Getur verið laus við kaup-
samning. Allar uppl. veitir kol@hofudborg.is og/eða Kristján 
Ólafsson, hrl, löggiltur fasteignasali, í síma 894-4388 eða 
869-4131.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB KL 15:00-15:30 
Afar fallega 83 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með 
sérinngangi í litlu fjölbýli í Akurhverfinu í Garðabæ.
Allar uppl. veitir Ingimar í síma 612-2277 eða 
ingimar@hofudborg.is 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB KL 13:00 - 13:30.
Íbúð á fyrstu hæð 64,2 fm 2ja herbergja með sérinngangi og 
bílastæði.  Verð 23.900.000.- Allar uppl. veitir Ingimar í síma 
612-2277 eða ingimar@hofudborg.is

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. FEB KL. 14.00-14.30.
Fallegt tvílyft 273,2 fm einbýli með aukaíbúð auk 34,7 fm 
bílskúr á þessum grónna stað í Kópavogi. Verð 61.900.000.- 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNA SÉRBÝLI. Allar uppl. veitir 
Ingimar í síma 612-2277 eða ingimar@hofudborg.is


