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

Upplýsingar veita:

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Sverrir Briem
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Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. mars.

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

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

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök launafólks. Félagsmenn í ASÍ eru um hundrað þúsund í 5 landssamböndum 
og 51 aðildarfélagi um land allt. Þar af eru ríflega 98.000 virkir á vinnumarkaði. Félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ eru 
starfandi á flestum sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. Alþýðusambandið 
berst fyrir bættum kjörum félagsmanna sinna og stendur vörð um hagsmuni þeirra og réttindi. 

Leitað er að einstaklingi sem er kraftmikill og jákvæður, faglegur og framsýnn og hefur brennandi áhuga á þeim 
málefnum sem ASÍ vinnur að. Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði í starfi og hafa mikla reynslu af mannlegum 
samskiptum. Áhersla er lögð á stjórnunar- og skipulagshæfileika, faglegan metnað og hæfileika til að vinna sjálfstætt 
og í nánu samstarfi við miðstjórn og forystu aðildarsamtakanna að fjölbreyttum verkefnum. Konur eru sérstaklega 
hvattar til að sækja um. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forseta ASÍ. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Dagleg stjórnun og ábyrgð á rekstri skrifstofu sambandsins 
• Framkvæmd ákvarðana miðstjórnar 
• Þátttaka í stefnumótun og yfirumsjón með starfi 

málefnanefnda 
• Skipulag og ábyrgð á samstarfi og samskiptum 

skrifstofunnar við aðildarfélög og landssambönd innan ASÍ 
• Þátttaka í samstarfi ASÍ við erlend systursamtök og 

alþjóðasamtök stéttarfélaga

Æskileg menntun og hæfni: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af stjórnun og rekstri 
• Reynsla af félagsstarfi 
• Góðir samskipta- og forystuhæfileikar 
• Stefnumiðuð hugsun og drifkraftur 
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í a.m.k. einu 

Norðurlandamáli 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Alþýðusamband Íslands auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra.

ASÍ leitar að framkvæmdastjóra

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

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

www.hagvangur.is
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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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Á mannauðsdeild er laust til umsóknar starf verkefnastjóra í 
kjaramálum. Við leitum eftir jákvæðum og lifandi einstaklingi
sem er töluglöggur, lausnamiðaður og með ríka þjónustulund.

Landspítali er einn fjölmennasti vinnustaður landsins með um
5.100 starfsmenn. Helstu áherslur í starfseminni eru öruggur
spítali, góður vinnustaður, skilvirkir verkferlar og ábyrgur rekstur.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Túlkun kjarasamninga, gerð stofnanasamninga og 

samskipti við stéttarfélög
» Ráðgjöf og stuðningur við mannauðsráðgjafa og 

stjórnendur um kjaramál og réttindi og skyldur 
starfsmanna

» Mannauðsgreiningar og úttektir
» Önnur verkefni samkvæmt ákvörðun starfsmannastjóra

Hæfnikröfur
» Háskólamenntun sem nýtist í starfi
» Reynsla af verkefnisstjórnun, breytingastjórnun og 

umbótastarfi
» Færni í greiningu, meðferð og framsetningu tölulegra

upplýsinga
» Góð framkoma og færni í mannlegum samskiptum
» Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Ráðið er í starfið frá og með 1. apríl 2015 eða eftir 

samkomulagi.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum 

gögnum og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmanna-

stjóri, sími 543 1330, bryndishlo@landspitali.is og Aldís 
Magnúsdóttir, verkefnastjóri, sími 543 1339 og 825 3848, 
aldism@landspitali.is.

VERKEFNASTJÓRI

sími: 511 1144

 
 

 

Skeljungur hf. auglýsir eftir aðila til að reka verslun
Orkunnar í Hraunbæ í Árbæ.

Nánari upplýsingar veitir 
Logi L. Hilmarsson
sími: 444 3000, netfang: llh@skeljungur.is

Um er að ræða rekstur verslunar og umsjón með bensínstöð.

Hér er á ferðinni spennandi tækifæri fyrir traustan aðila til að leigja
verslunarrými og reka eigin verslun í stóru hverfi.

Reynsla af rekstri er æskileg.
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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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laus eru til umsóknar tvö störf deildarlækna í endurhæfingar-
lækningum á endurhæfingardeildinni á Grensási í 6-12 
mánuði. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin frá 1. apríl 2015 
eða eftir samkomulagi.

Á deildinni eru fjölbreyttum endurhæfingarverkefnum sinnt 
með áherslu á endurhæfingu í kjölfar meðferðar á bráðadeildum 
Landspítala s.s. heilablóðfalla, heilaskaða, mænuskaða, fjöl-
áverka, missi útlims, ýmissa alvarlegra veikinda og langvinnra 
tauga- og vöðvasjúkdóma. 

Starfið getur nýst sem hluti af sérnámi í endurhæfingar-
lækningum en eftir atvikum einnig í námi í öðrum sérgreinum, 
svo sem lyf-, tauga-, öldrunar- eða heimilislækningum. 

Fjölbreytt teymisvinna með góðu fagfólki. Í boði er góð starfs-
aðstaða og þátttaka í vísindarannsóknum. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Deildarlæknir fær víðtæka þjálfun í lækningum og endur-
hæfingu sjúklinga í kjölfar bráðainnlagnar á Landspítala. 
Starfið fer aðallega fram á sólarhringsdeild en einnig á 
dagdeild og göngudeild. 

Hæfnikröfur
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun í endurhæfingar-

lækningum
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum 
» Almennt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi.
» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í 

viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og 
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veitir Stefán Yngvason, yfirlæknir, sími 543 9107, 
stefanyn@landspitali.is

DEILDARLÆKNAR
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kopavogur.is

Roðasalir er hjúkrunarsambýli með 11 hjúkrunarrými og 20 dagþjálfunarrými fyrir minnis-
skerta aldraða í Kópavogi.
Í Roðasölum er unnið metnaðarfullt starf þar sem starfsfólk og heimilismenn vinna saman 
að því að skapa öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á sjálfsákvörðunar-
rétt heimilismanna og þátttöku þeirra. Roðasalir heyra undir þjónustudeild aldraðra sem er 
ein af fimm deildum velferðarsviðs. Alls starfa um 30 manns í Roðasölum. Um er að ræða 
fullt starf í dagvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Faglegur metnaður
• Færni í mannlegum samskiptum, þjónustulund og skipulagsfærni
• Lausnamiðuð hugsun, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af stjórnun og hjúkrun aldraðra er æskileg
• Þekking á Rai-mælitæki æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2015.
Ítarlegri upplýsingar um starfið er að finna á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Hjúkrunarfræðingur 
óskast í Roðasali
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Við óskum eftir í fullt starf:
Faglærðum bifvélavirkja / vélvirkja eða ófaglærðum manni 
vönum viðgerðum vörubíla og vinnuvéla. Viðkomandi þarf 

að hafa rafsuðukunnáttu og geta unnið sjálfstætt, vera 
reglusamur og eiga gott með mannleg samskipti. 

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2015.

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur í síma 899-6810.
Umsóknir skulu sendar á mummi@vvehf.is.

BIFREIÐASTJÓRAR ÓSKAST
Vegna aukinna verkefna óska Hópbílar eftir að 
ráða bifreiðastjóra

Starfshlutfall:  Fullt starf
Dagsetning ráðningar:  Sem fyrst
Starfslýsing:  Leitum að bifreiðastjórum til þess  
 að sjá um ýmsan akstur á höfuð 
 borgarsvæðinu sem utan þess.
Hæfinskröfur:  Rúturéttindi (ökuréttindaflokkur D).
 Rík þjónustulund og góð mannleg  
 samskipti. Hreint sakavottorð.

Áhugasamir hafi samband við:  
Ágúst Haraldsson   - gusti@hopbilar.is eða   
Pálmar Sigurðsson - palmar@hopbilar.is. 
Einnig er hægt að sækja um inn á heimasíðu Hópbíla  
www.hopbilar.is undir liðnum starfsfólk og fylgja þeim 
leiðbeiningum sem þar koma fram.

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um

Óskum eftir að ráða smiði og rafvirkja
einnig starfsmenn og undirverktaka í utanhúsklæðningu.

Áhugasamir hafi samband við skrifstofu okkar  
Sími: 414 2400 eða verktaki@verktaki.is

Kjötiðnaðarmaður
Norðlenska óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann í kjötvinnslu 
fyrirtækisins á Akureyri. Um er að ræða fjölbreytt starf í vinnslu-
sal, m.a. umsjón með reyk- og suðuklefum, söltun, skinkugerð, 
afleysing í lögun og fleira sem verkstjóri felur viðkomandi. 

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð samskiptahæfni og jákvæðni
• Fagmennska og geta til að vinna undir álagi
• Góð tölvu-, ensku- og íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslu- 
stjóri í síma 840 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is. 
Áhugasamir geta sent ferilskrá á netfangið jona@nordlenska.is 
eða fyllt út eyðublað á  www.nordlenska.is.  

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2015. Öllum umsækjendum 
verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslu-
fyrirtæki landsins, með um 180 starfsmenn að 
jafnaði. Meðal þekktustu vörumerkja fyrirtækisins 
eru Goði, KEA, Húsavíkur hangikjöt og Bautabúrið. 
Norðlenska er með virka jafnréttisstefnu og hvetur 
bæði kyn til þess að sækja um laus störf.
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Hæfniskröfur: 
• Hreint sakavottorð er skilyrði
• Framúrskarandi aksturshæfileikar
• Aukin ökuréttindi/réttindaflokkur D
• Íslenskukunnátta æskileg 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru: 
• Akstur eftir vakta- og vagnaferlum
• Samskipti og þjónusta við farþega
• Miðlun upplýsinga
• Vagnumsjón
• Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 
   stefnu Strætó bs.

Umsjón með ráðningum hefur Sigurborg Þórarinsdóttir
Umsóknir skulu berast í gegnum straeto.is eða með tölvupósti á sigurborg@straeto.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 8. mars. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun maí.
Laun fara eftir ríkjandi kjarasamningum.

Strætó bs. auglýsir eftir vagnstjórum í sumarafleysingar. Ef þér finnst gaman að keyra 
og hefur unun af því að hitta nýtt fólk á hverjum degi þá er Strætó bs. með tækifærið 
fyrir þig.

Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi, aðstoða og 
leiðbeina farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. 
Unnið er samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

Vagnstjórar í vaktafríi geta svo notið þess að láta líða úr sér í heitapottum borgarinnar 
endurgjaldslaust og fá auk þess frítt í strætó. Þá er nú upplagt að leggja bílnum og njóta 
þess að vera til. 

SUMARSTÖRF 2015

Vatnajökulsþjóðgarður óskar eftir að ráða fólk í fjölbreytt sumarstörf. 
Um er að ræða landvörslu, upplýsingagjöf, afgreiðslu, umsjón tjaldsvæða, 

ræstingar, vaktstjórn í veitingasölu og almenn verkamannastörf.

•  Skaftafell: Landvarsla og upplýsingagjöf, 
umsjón tjaldsvæðis, ræstingar, afgreiðsla í verslun
og veitingasölu, vaktstjórar í veitingasölu.

•  Lónsöræfi: Landvörður.

•  Höfn í Hornafirði: Landverðir og starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu.

•  Jökulsárgljúfur: Landverðir, starfsfólk í 
upplýsingagjöf og afgreiðslu, í ræstingar og 
í almenn störf.

•  Askja og Ódáðahraun: Landverðir.

•  Snæfellsstofa á Skriðuklaustri: Landverðir, 
starfsfólk í upplýsingagjöf, afgreiðslu og ræstingar.

•  Snæfell, Kverkfjöll og Hvannalindir:
Landverðir.

•  Kirkjubæjarklaustur: Landvörður og starfsfólk
í upplýsingagjöf.

•  Hólaskjól, Nýidalur og Lakagígar: Landverðir.

Ofangreind störf eru flest á tímabilinu frá byrjun júní til 
loka ágúst. Nokkur störf eru þó til lengri (maí – september) rr
eða skemmri (júlí – ágúst) tíma. Laun eru greidd samkvæmt tt
kjarasamningi fjármálaráðherra og Starfsgreinasambands
Íslands. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um.

Umsóknum skal skilað á sérstökum umsóknareyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. og skulu umsóknir sendar á netfangið: umsoknir@vjp.is

eða í pósti merktum: Vatnajökulsþjóðgarður, Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík.
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Umsækjendur um landvarðastörf skulu hafa lokið 
landvarðanámskeiði, eða búa yfir sértækri reynslu 
sem nýtist í starfi. Ítarlegri upplýsingar um störfin, 
hæfniskröfur og aðbúnað starfsmanna má finna á
heimasíðu Vatnajökulsþjóðgarðs; www.vjp.is
og hjá þjóðgarðsvörðum á viðkomandi svæðum.
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R E YK J AV Í K

Sími 562 4000  |  fosshotel.is/atvinna

Nánari upplýsingar á www.fosshotel.is/atvinna

En þrátt fyrir magnað útsýni lofum við því að það verður nóg að gera 
á stærsta hóteli landsins. Fosshótel Reykjavík opnar í júní og við leitum 
að starfsfólki á flest svið rekstrarins!

ÞAÐ VERÐUR ERFITT 
AÐ STARA EKKI 
ÚT UM GLUGGANN 
Í VINNUNNI

Starfsfólk á tæknisvið | Húsvörður | Matreiðslumeistarar | Matreiðslusveinar | Birgðastjóri | Framreiðslumeistari | Matreiðslunemar
Framreiðslusveinar | Morgunverðarþjónar | Starfsfólk í móttöku | Herbergjaþrif | Starfsfólk í eldhús | Þvottahússtjóri | Barþjónar
Starfsfólk í þvottahús | Næturstarfsfólk í móttöku | Þjónar 

125
STÖRF
Í BOÐI

Helstu verkefni:
• Uppsetning á öryggis og myndavélakerfum

Hæfniskröfur:
• Vanur uppsetningu á öryggis-og myndavéla-  
 kerfum. Æskilegt en ekki skilyrði.
• Sjálfstæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.
• Geta unnið undir álagi og farið í verkefni úti  
 á landi.
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum  
 samskiptum.
• Hreint sakavottorð.

Umsókn skal skilað á netfangið vorn@vorn.is  
merkt atvinna ásamt ferilskrá og mynd.

Vegna mikilla anna hjá 
VÖRN öryggiskerfum

vantar okkur starfsfólk

VILT ÞÚ VINNA ÚTI
Í SUMAR?
Nauthóll óskar eftir að ráða 
þjóna í fullt starf og hlutastarf

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað
í hlutastarfi eða fullu starfi frá 1. apríl nk. 
eða fyrr. Unnið er á vöktum, 2-2-3 kerfi 
eða eftir samkomulagi

Við leitum að framsæknum og brosmildum 
einstaklingum með ríka þjónustulund 

Aldurstakmark er 20 ára 
og þarf viðkomandi að vera reyklaus

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn 
umsókn ásamt ferilskrá á 
gudridur@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

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

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

til afnota. Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf.  
  

Sótt er um á heimasíðu Sinnum  

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

Hótel Varmahlíð í Skagafirði 
auglýsir eftir matreiðslumanni  

næsta sumar
Við leitum að öflugum matreiðslumanni til að 

stýra eldhúsinu á Hótel Varmahlíð næsta sumar. 

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt, séð um innkaup, 
matseðlagerð og vera lipur í samskiptum.Við leggjum mikinn 
metnað í matinn hjá okkur, notum hráefni úr héraði, vinnum 
allt frá grunni og viljum veita gestum okkar einstaka  
matarupplifun. 

Áhugasamir hafi sambandi við Svanhildi Pálsdóttur  
hótelstjóra, á netfangið svanhild@hotelvarmahlid.is eða í 

síma 453 8170.
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SKIPSTJÓRI ÓSKAST 
Skipstjóra vantar á farþegaferjuna Gísla í Papey sem siglir 

daglega frá Djúpavogi til Papeyjar frá 1. júní - 31 ágúst.
Viðkomandi þarf að hafa amk. 65BT og vélav: (<24M<750KW)

Upplýsingar í síma: 4788119

Garðyrkjustjóri
 
Sveitarfélagið Ölfus leitar eftir garðyrkjustjóra í fullt starf í spenn- 
andi verkefni í víðfeðmu sveitarfélagi.  Leitað er að garðyrkju-
fræðingi af skrúðgarðyrkjubraut með reynslu og þekkingu í verk-
stjórn. Æskilegt er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu og færni  
í hellulögn og hafi próf á stórar vinnuvélar. 

Starfssviðið er margþætt, m.a.:
• Umsjón með Skrúðgarðinum í Þorlákshöfn.
• Umsjón með vinnuflokkum vinnuskólans og þau verkefni 
 sem honum tengjast.
• Umsjón með málaflokknum umhverfismál.

Undir umhverfismál er m.a. umsjón með sorpi og gáma- og mót-
tökusvæði fyrir sorp. Einnig losun rotþróa og meðferð á seyru 
til notkunar við landgræðslu.  Samvinna við íbúa og fyrirtæki 
varðandi flokkun úrgangs og nýtingu úrgangs til uppgræðslu. 
Viðkomandi starfar einnig með fjallskilanefnd og hefur umsjón með 
refa- og minkaeyðingu.
Starfsmaðurinn er tengiliður sveitarfélagsins við Golfklúbb  
Þorlákshafnar og Landgræðslu ríkisins.                        
Önnur umhverfismál, s.s. uppgræðsla, skógrækt, endurbætur 
og lagfæringar á gönguleiðum og reiðleiðum sem bæjarfélaginu 
viðkemur og verkefnum þar sem bæjarfélagið tekur þátt í lagfær- 
ingum á ferðamannastöðum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar- 
félaga og FOSS.
Garðyrkjustjóri heyrir undir skipulags-, byggingar og umhverfis- 
svið, undirmaður skipulags- og byggingarfulltrúa.

Óskað er eftir að starfsmaður geti hafið störf 1. apríl 2015.

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2015. 
Umsóknir berist til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir skipulags- og  
byggingarfulltrúi; s. 480-3800 eða sigurdur@olfus.is

Pípulagningarmaður 
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir laust til umsóknar heilsársstarf fyrir 
lærðan pípulagningarmann hjá Þjónustumiðstöð sveitarfélagsins.  
Í starfinu felast m.a. viðhaldsverkefni fyrir stofnanir sveitarfélags- 
ins sem snúa að pípulögnum en einnig tilfallandi störf í Þjónustu- 
miðstöðinni.
Leitað er að jákvæðum einstaklingi, sjálfstæðum í vinnubrögðum 
með góða skipulagshæfileika.
Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi próf á stórar vinnuvélar og 
meirapróf.
Laun eru samkvæmt launataxta Sambands ísl. sveitarfélaga og 
Samiðnar.
Pípulagningarmaður heyrir undir verkstjóra Þjónustumiðstöðvar.

Óskað er eftir að starfsmaður geti hafið störf 1. apríl 2015.

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2015. 
Umsóknir berist til Sveitarfélagsins Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 
Þorlákshöfn. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir verkstjóri Þjónustumiðstöðvar- 
innar; s. 483-3803 / 862-0920 eða ossur@olfus.is

„Sveitarfélagið Ölfus er framsækið sveitarfélag og leggur ríka 
áherslu á góðan starfsanda á vinnustað.  Þá er leitast við að auka 
möguleika starfsfólks til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð 
eins og kostur er.“

Sveitarfélagið Ölfus  
auglýsir laus störf 
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ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er 
að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og 
fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfsmaður í móttöku
Óskum eftir að ráða jákvæðan og glaðlyndan einstakling 
í móttöku ÁTVR að Stuðlahálsi 2

Helstu verkefni og ábyrgð
• Símsvörun og móttaka viðskiptavina

• Upplýsingagjöf og þjónusta

• Almenn skrifstofustörf

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Framkoma sem einkennist af ríkri þjónustulund og jákvæðni

• Góð hæfni í samskiptum

• Nákvæmni í vinnubrögðum, stundvísi og samviskusemi

• Reynsla af sambærilegu starfi

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

• Enskukunnátta og kunnátta í einu Norðurlandamáli

• Góð almenn tölvukunnátta

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 9. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Um hlutastarf er að ræða og er vinnutími mánudaga til föstudaga 12.30-17.00. 
Viðkomandi einstaklingur verður að geta unnið allan daginn í afleysingum.
Starfshlutfall er 64%.
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HS Veitur hf  leita að öflugum liðsmönnum á
aðalskrifstofu fyrirtækisins í Reykjanesbæ

HS Veitur hf voru stofnaðar 1. desember 2008 þegar Hitaveitu Suðurnesja hf. var skipt í HS Veitur hf og HS Orku hf.
HS Veitur hf annast raforkudreifingu á Suðurnesjum, í Hafnarfirði, í hluta Garðabæjar, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
HS Veitur hf annast hitaveiturekstur á Suðurnesjum og í Vestmannaeyjum. Annast vatnsveiturekstur í Vestmannaeyjum 
og að stórum hluta á Suðurnesjum .
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru fjórar, í Reykjanesbæ, í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa nú 84 starfsmenn en auk þess eru ákveðnir starfsþættir, m.a. á fjármálasviði,
keyptir af HS Orku hf.
Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.hsveitur.is

Starfssvið
Hefur yfirumsjón með innkaupa- og birgðamálum 
fyrirtækisins. Starfar með forstjóra við fjölbreytt 
verkefni á fjármálasviði og við margvísleg 
rekstrarverkefni.

Starfssvið
Ber ábyrgð og yfirumsjón á þjónustuborði og þeim 
verkferlum sem þar eru í gildi. Vinnur markvisst með 
yfirmönnum að umbótum í þjónustu. Leysir flóknari 
verkbeiðnir, útreikninga og leiðréttingar ásamt því að 
sinna almennri þjónustu við viðskiptavini.

Hæfniskröfur
- Viðskiptamenntun eða háskólamenntun sem
  nýtist í starfi.
- Samskiptahæfni og frumkvæði. Starfið krefst mikilla
  samskipta við fólk, bæði innan og utan fyrirtækisins. 
- Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

Hæfniskröfur
- Reynsla og/eða menntun sem gæti nýst í starfi.
- Reynsla af stjórnun æskileg.
- Samskiptahæfni, skipulagsfærni og frumkvæði.
- Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
- Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Innkaupastjóri - fjármál

Þjónustustjóri

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson forstjóri í síma 422 5200.

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Eva Jónsdóttir deildarstjóri þjónustu í síma 422 5200.

Umsækjendur sækja um starfið á heimasíðu fyrirtækisins www.hsveitur.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2015.

ALHLIÐA PÍPULAGNIR SF
----------------------------------

Okkur vantar vana pípulagnamenn í vinnu.  Helst menn á 
miðjum aldri með reynslu í nýlögnum.  Unnið í mælingu.

Umsóknir sendar í rafpósti pipulagnir@alhlida.is   
Upplýsingar í síma 566 7001 á skrifstofutíma 

LAGERMAÐUR
Við hjá Nordic Store viljum ráða
 lagermann til starfa sem fyrst.

Verkefni eru fjölbreytt, m.a. umsjón með lager, 
pökkun fyrir net og heildsölu.Við leitum að

drífandi og skipulögðum starfsmanni með góða 
enskukunnáttu sem getur unnið sjálfstætt og leyst 

þau verkefni sem honum eru falin fljótt og vel.

Umsóknir sendist á bjarni@nordicstore.com

www.nordicstore.net

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

Stjórnsýslusvið

· Starfsmaður í ræstingu 50% starf

Menntasvið

· Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni

Skólar

· Forstöðumaður í dægradvöl í Lindaskóla

· Skólaliði í dægradvöl í Lindaskóla

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Deildarstjóri í leikskólann Sólhvörf

· Sérkennari/Þroskaþjálfi í leikskólann
Grænatún

· Leikskólakennari í leikskólann Urðarhól

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 

Um Talenta:
Talenta er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfir sig í þjónustu og rekstri á SAP lausnum.
Hjá félaginu starfa 12 manns í dag en samstarfsaðilar eru alþjóðlegir og virkir í 
okkar daglegu verkefnavinnu. Við leggjum mikið upp úr gildum okkar og með þau að 
leiðarljósi tryggjum við að hagsmunir viðskiptavina og starfsmanna falli hvað best 
saman. Við mætum krefjandi verkefnum með bros á vör og töpum aldrei gleðinni.

Gildin okkar eru: Leikgleði – Lipurð – Heilindi – Nánd. 
Ármúli 25   ·   108 Reykjavík   ·   Ísland

Starfslýsing:
· Ráðgjöf og þjónusta við SAP hugbúnað
· Innleiðing/betrumbætur á SAP lausnum 
· Virk þátttaka í stefnumótun félagsins
· Virk þátttaka í þróun á vöruframboði félagsins

Við leitum að einstaklingum sem:
· Hafa mikla reynslu og/eða brennandi áhuga á viðskiptalausnum
· Hafa góða þekkingu á SAP eða sambærilegum viðskiptalausnum
· Taka krefjandi verkefnum með brosi á vör
· Finnst fátt betra en að vinna í hóp að lausn krefjandi verkefna
· Hafa tileinkað sér öguð vinnubrögð og hafa uppbyggilegar skoðanir á skipulagi

Umsóknarfrestur er til og með 4. mars nk.
Sótt er um á talenta.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur 
á netfangið brynhildur@siminn.is.

Talenta leitar að reyndum sérfræðingum á sviði
SAP ráðgjafar til að mæta auknum verkefnum 

Vilt þú starfa á ört
vaxandi vinnustað?
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Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Heilsugæslulæknir við  
Heilsugæsluna Hlíðum

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar ótímabundið starf heilsugæslulæknis 
við Heilsugæsluna Hlíðum.  Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Starfshlutfall er 100%.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í 
heimilis lækningum ásamt barnalækni, sálfræðingi,   
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og riturum.  
Heilsugæslan Hlíðum er hverfisstöð og er fyrst og fremst 
ætlað að veita íbúum almenna læknis- og hjúkrunar-
þjónustu. Svæðið takmarkast af Snorrabraut og Kringlu-
mýrarbraut og sjóa á milli. Nánari upplýsingar um starf-
semi stöðvar innar má finna á vef Heilsugæslunnar  
(www.heilsugaeslan.is). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulæknis er æði víðtækt og felst 
m.a. í almennum lækningum, heilsuvernd, vaktþjónustu 
og kennslu nema. Hann veitir fræðslu og upplýsingar og 
leiðbeinir skjólstæðingum og aðstandendum.  Heilsu-
gæslulæknir er ennfremur virkur þátttakandi í þróun 
sinnar faggreinar innan starfsstöðvar. 

Hæfnikröfur
Þess er krafist að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í 
heimilislækningum, að þeir búi yfir mikilli skipulagshæfni, 
séu sjálfstæðir í starfi og viðhafi öguð vinnubrögð. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði og 
reynsla af teymisvinnu er æskileg. 

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

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningar-
bréf þar sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Jafnframt skal leggja fram staðfestar 
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf, vísinda- og 
rannsóknarstörf. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt 
skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 
Reykjavík. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum 
og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins við ráðningu í starfið.  
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 09.03.2015

Nánari upplýsingar veitir
Stefán Finnsson – stefan.finnsson @heilsugaeslan.is – 
585-2300
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LÖGFRÆÐINGUR Í 
RANNSÓKNUM

  Vettvangs- og verðbréfa-
eftirlitssvið leitar að öflugum 
lögfræðingi til starfa við 
samtímarannsóknir

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Laust er starf lögfræðings við rannsóknir á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði Fjármálaeftirlitsins. Sviðið annast 
vettvangsathuganir, verðbréfamarkaðseftirlit og samtímarannsóknir þvert á þá markaði sem Fjármálaeftirlitið hefur 
eftirlit með. Rannsóknarteymi sviðsins sinnir frumrannsóknum á meintum brotum á lögum um fjármálafyrirtæki, 
verðbréfaviðskipti og vátryggingastarfsemi.  Einnig sinnir teymið rannsóknum á háttsemi á markaði sem bendir  
til misferlis.  

Starfssvið
• Rannsóknir er varða meint brot á lögum um eftirlitsskylda starfsemi, einkum á verðbréfa- og fjármálamarkaði
• Greining, eftirfylgni og umsjón með afdrifum mála sem send hafa verið embætti sérstaks saksóknara
• Þátttaka í innlendu og erlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistara- eða embættispróf í lögfræði
• Starfsreynsla, einkum á sviði rannsókna 
• Viðeigandi reynsla af störfum tengdum fjármálamarkaði er æskileg
• Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar veita Jónas Gauti Friðþjófsson, forstöðumaður rannsókna á vettvangs- og verðbréfaeftirlitssviði 
(jonasg@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 9. mars nk. Umsóknum um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

Vegna aukinna umsvifa leitar 
Reykjavík Warehouse heildsala 
nú eftir að bæta við starfsfólki 

í sölu og þjónustustörf.

Óskum einnig eftir förðunarfræðing til starfa hjá okkur.

Heildsalan rw er umboðsaðilli Eleven Austrailia, Silk Oil Of Morocco, Chill UK, 
Mica Beauty, Jucie Beauty, Aria Beauty, Kalahari Lifestyle og Magnatic Lash.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist fyrir 5. mars á info@reykjavikwarehouse.is

Spennandi starf í heildsölu

Menntun í háriðn- og eða reynsla af heildsölustörfum æskileg.

Reynsla af sölustörfum skilyrði.

Trúnaði heitið.

með frábæru teymi

Fjölbreytt og skemmtilegt hlutastarf
Starfið felst í aðstoð við hreyfihamlaðan útivinnandi ein-
stakling á heimili hans. Aðstoða þarf við athafnir daglegs 
lífs, þrif, innkaup, heimilisbókhald, vinnuferðir o.fl. Um er 
að ræða óreglulegan vinnutíma á morgnana og kvöldin eða 
eftir samkomulagi. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi bíl-
próf. Vinnan byggir á hugmyndafræði NPA (notendastýrðri 
persónulegri aðstoð). 
Upplýsingar veitir Haraldur í síma 896 7887.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.
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SÖLUMENN

Leitum að kraftmiklum sölumönnum 
bæði í fullt starf og hlutastarf. Viðkomandi 
þurfa að hafa mikinn áhuga á raf tækjum 
og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki, góð 
tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta 
raf tækjaverslun landsins þar sem mikið er 
lagt upp úr góðri og persónulegri þjónustu.

Áhugasamir vinsamlega fyllið út umsóknareyðublað 
á www.sm.is – smellið á „Upplýsingar“.

ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA 
SÖLUMANN Í FULLT STARF 

OG SÖLUMANN Í HLUTASTARF
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- með áherslu á 
matvælaiðnað

Viltu stjórna merku uppbyggingar-
starfi í ferðaþjónustu?

Húsabakki ehf. óskar að ráða framkvæmdastjóra til starfa.

Starfssvið:  Öll störf er lúta að daglegum rekstri 
ferðaþjónustunnar að Húsabakka 

Leitað er að duglegum og kraftmiklum starfsmanni  
sem er fær um að stjórna uppbyggingu Húsabakka ehf. 

og hefur gaman af mannlegum samskiptum, viðkomandi þarf  
að hafa til að bera ríkulega þjónustulund, frumkvæði 

og útsjónarsemi.  

Allar nánari uppl. veitir Arnar Guðmundsson 
s. 773-5100 eða arnar@fastak.is

- Ert þú að leita að spennandi vinnu í skemmtilegu vinnuumhverfi?
- Ert þú tilbúinn að læra nýja hluti og með opinn huga?

- Ef svo er viljum við endilega heyra frá þér.

Sm Starfsmannamiðlun leitar nú eftir starfsmönnum, 
um er að ræða fullt starf, hlutastörf, tímavinnu sem 

og sumarafleysingar.

Sm Starfsmannamiðlun er fyrirtæki sem aðstoðar fatlaða og 
langveika sem búa í heimahúsum. Við veitum aðstoð með 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf að leiðarljósi. 

Frekari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir
asta@starfsmannamidlun.is /8203355 

www.starfsmannamidlun.is

Störf á kaffihúsi Störf á veitingahúsi Störf á bar 

 

Vilt þú vinna í alþjóðlegu umhverfi? 
Spennandi sumar- og framtíðarstörf á kaffihúsi og bar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar  



Akademísk staða á byggingarsviði
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Starfssvið
•  Kennsla í tæknifræði- og byggingafræðinámi í HR.
•  Stefnumótun og skipulag náms.
•  Samskipti við framhaldsskóla og atvinnulíf.
•  Þátttaka í kynningarstarfi.

Hæfniskröfur
•  Reynsla af hefðbundnum tækni- eða verkfræðistörfum. 
•  Reynsla af kennslu og metnaður á því sviði.  
•  Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og
   sjálfstæði í starfi. 
•  Reynsla af stjórnun framkvæmda er kostur.
•  Iðnmenntun eða starfsreynsla við
   byggingaframkvæmdir er kostur. 
•  Að lágmarki MSc-gráða í verkfræði. Doktorsgráða og
   rannsóknareynsla er kostur.

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir akademískum starfsmanni á byggingarsvið.
Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi.

Viðkomandi starfsmaður mun fá tækifæri til að sýna frumkvæði og hafa áhrif á eflingu og þróun byggingarsviðs HR
og byggingartæknifræðináms á Íslandi.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2015.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Sævarsdóttir, 
forseti tækni- og verkfræðideildar, (gudrunsa@ru.is) 
og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, 
(sigrunth@ru.is). 

Umsókn ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi 
prófskírteinum, yfirliti yfir starfsferil og reynslu af kennslu, 
afritum af helsta birta efni og meðmælum, skal skilað á 
vef háskólans www.hr.is/lausstorf fyrir 15. mars 2015.
Fylgigögn og almennar fyrirspurnir má senda á netfangið 
mannaudur@ru.is. Allar fyrirspurnir og umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

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

Óskað er eftir starfsmanni á umhverfissvið EFLU til 
starfa við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og 
umhverfismat áætlana. Aðsetur starfsmanns verður á 
skrifstofu EFLU í Reykjavík. Um framtíðarstarf er að 
ræða. 

Hæfniskröfur:

• M.Sc. gráða á sviði náttúruvísinda eða annarra raunvísinda og  
 sérþekking á mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana  
 er nauðsynleg.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla á sviði mats á umhverfis-  
 áhrifum framkvæmda og áætlana.
• Reynsla í verkefnisstjórnun skilyrði.
• Þekking á landfræðilegum upplýsingakerfum mikilvæg.
• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar og góð færni í textagerð.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal 
berast rafrænt í gegnum heimasíðu EFLU, www.efla.is, fyrir 4. mars 
næstkomandi. Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Árnason, fagstjóri, 
olafur.arnason@efla.is og Ingunn Ólafsdóttir, mannauðsstjóri,
ingunn.olafsdottir@efla.is.

EFLA verkfræðistofa 
óskar eftir starfsmanni 
á umhverfissvið

EFLA er alhliða verkfræði- og 
ráðgjafarfyrirtæki sem veitir 

vandaða þjónustu á öllum helstu 
sviðum verkfræði og tækni. Við 

lítum á öll verkefni sem tækifæri 
til þess að stuðla að framförum 

og efla samfélagið.

EFLA býður upp á afbragðs 
starfsumhverfi, áhugaverðan 

starfsvettvang í alþjóðlegu 
umhverfi og sterka liðsheild yfir 

240 samhentra starfsmanna.
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auglýsir stöðu fjáröflunarstjóra 
í 100% starfshlutfall
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu virt og 
að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is.

Verk- og ábyrgðarsvið:
 Skipulag og yfirumsjón með fjáröflunarleiðum 
samtakanna 

 Utanumhald á götukynningum og úthringiverkefnum
 Vinnsla á prentefni tengt fjáröflun 
 Gerð fjárhagsáætlunar fjáröflunarstarfsins 
 Skýrslugerð
 Þýðingar og textagerð
 Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
 Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga
 Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
 Góð tölvukunnátta
 Mjög góð færni í íslensku og ensku
 Hugmyndaauðgi og framsýni
 Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum
 Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
 Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
 Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
 Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi
 Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 
heiminum.

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is.  
Umsóknarfrestur er til 8. mars 2015.  
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Anna Lúðvíksdóttir 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst al@amnesty.is.

THG arkitektar ehf. leitar eftir arkitekt til almennra 
arkitektastarfa á sviði húsa- og skipulagsgerðar. 
Viðkomandi þarf að hafa nokkurra ára starfsreynslu 
á ofangreindu sviði. 
Verkefni fyrirtækisins eru fjölbreytt hönnunar- og 
ráðgjafastörf fyrir einstaklinga, fasteignafélög, 
sjálfseignarstofnanir og opinbera aðila.

Æskilegt er að umsækjendur séu hugmyndaríkir, 
hafi frumkvæði og metnað til að takast á við  
krefjandi verkefni, einir eða í samvinnu við aðra. 
Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum. 
Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á öllum helstu 
hönnunarforritum, þar með talið Revit.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt 
afriti af prófskírteinum.
Umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
Öllum fyrirspurnum verður svarað. 

Vinsamlegast sendið umsóknir til ella@thg.is fyrir 
2.mars.

www.thg.is

ARKITEKT



Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt. Stofnunin annast stjórn-
sýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá 
málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Forritari á hugbúnaðardeild
Leitað er að forritara til að sinna hugbúnaðarþróun fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.   

Gagnasafnsstjóri á kerfisdeild
Leitað er að gagnasafnsstjóra (DBA) fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.  

Helstu verkefni:
• Forritun gagnagrunnslausna í ORACLE, Java og á vef  
• Þátttaka í Scrum teymi
• Þarfagreining, hönnun, forritun, prófun og gangsetning kerfa sem eru í smíði á hugbúnaðardeild 
• Önnur verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði eða skyldum greinum
• Árangursrík reynsla af forritun
• Vilji til að vaxa og ná árangri sem forritari
• Traust og vönduð vinnubrögð  

Reynsla af forritun gagnagrunnskerfa er æskileg en ekki skilyrði.

Helstu verkefni:
• Umsjón og rekstur ORACLE gagnasafnskerfa
• Aðkoma að hönnun gagnasafna og skipulagningu s.s. hröðun
• Þátttaka í nýsköpun, prófunum og innleiðingu á nýrri tækni
• Staðgengill deildarstjóra kerfisdeildar

    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði eða skyldum greinum
• Þekking, áhugi og reynsla af gagnasafnsfræði
• Reynsla að vinna með SQL grunna (s.s. ORACLE)
• Árangursrík reynsla í upplýsingatækni
• Skipulagshæfni og nákvæmni 
• Frumkvæði, góðir samstarfshæfileikar og geta til að miðla þekkingu og starfa í hópi

Hugbúnaðardeild og kerfisdeild tilheyra Rekstrarsviði og sinna m.a. upplýsingatæknimálum Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar. Deildirnar eru og verða með aðsetur á höfuðborgarsvæðinu en til greina getur komið 
að ráða forritara á starfsstöðvar Fiskistofu á landsbyggðinni.   

Verkefni hugbúnaðardeildar felast í þróun á ýmsum upplýsingakerfum er varða sjávarútveg, s.s. móttöku og vörslu gagna um sjávarútveg, fiskveiðistjórnun, auk kerfa til eftirlits og rannsókna. Hugbúnaðardeild for-
ritar í ORACLE, vef og Java og notar Jira og RT verkbeiðnakerfið til að taka á móti og halda utan um verkefni sín. Deildin notar Scrum aðferðafræði.  
Kerfisdeild sinnir kerfisrekstri og er vélarsalur og önnur starfsstöð deildarinnar á Skúlagötu 4. Deildin sinnir jafnframt þjónustu við starfsmenn og starfsstöðvar á landsbyggðinni.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Elín Kristjana Sighvatsdóttir sviðstjóri Rekstrarsviðs (elin@fiskistofa.is). Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem 
máli kann að skipta sendist á netfangið ingath@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merktar viðkomandi starfi þ.e. „Verkefnastjóri (Scrum Master)“, „Sérfræðingur í greiningum“, 
„Forritari“ eða „Gagnasafnsstjóri“.  

Sérfræðingur í greiningum
Leitað er að sérfræðingi  til að sinna forgreiningu og úttektum á hugbúnaðarverkefnum fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun.  

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, umfangsmat og skilgreining upplýsingatækniverkefna 
• Prófanir og staðfesting verkloka í samræmi við samninga og/eða kröfulýsingar 
• Samskipti við notendur og viðeigandi aðila
• Beiting staðla og faglegra aðferða við úrlausn verkefna
• Önnur verkefni

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum
• Árangursríkir greiningahæfileikar
• Reynsla og áhugi á því að nota staðla og viðkenndar aðferðir við úrlausn verkefna 
• Vilji til að ná árangri í starfi og áhugi á að setja sig inn í fjölbreytileg viðfangsefni
• Fagleg og vönduð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og sjálfstæði eru jafnframt nauðsynlegir eiginleikar

Verkefnastjóri (Scrum Master) í forritunarteymi hugbúnaðardeildar
Leitað er að verkefnastjóra (Scrum Master) og forritara í deild sem sinnir hugbúnaðarþróun fyrir Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun. 

Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn samkvæmt Scrum aðferðafræði 
• Utanumhald um verkefni hugbúnaðardeildar og forgreining þeirra 
• Forritun gagnagrunnslausna í ORACLE, Java og á vef 
• Önnur verkefni s.s. þátttaka í hönnun, prófun og gangsetningu kerfa sem eru í smíði á hugbúnaðardeild 
     

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði eða skyldum greinum 
• Árangursrík reynsla af verkefnastjórn
• Árangursrík forritunarreynsla
• Mikill áhugi á forritun og ástundun faglegra vinnubragða við úrlausn verkefna
• Vilji til að ná árangri í starfi og í teymisvinnu  
• Góð þekking á gagnagrunnsforritun og högun gagnagrunnslausna og áhugi á því sviði 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.  
Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvattar til að sækja um. 

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

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan 
til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar 
eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Framtíðarstörf í upplýsingatækni hjá Fiskistofu og Hafrannsóknastofnun

SÖLUMAÐUR FYRIR VOLVO LÚXUSBÍLA 
Vegna aukinnar eftirspurnar leitum við að sölumanni/ráðgjafa 

í söludeild Volvo lúxusbíla hjá Brimborg.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 2. mars 2015.

Starfsmaður óskast 
í sendla og lagerstarf á bifreiðaverkstæði. 

Viðkomandi þarf að vera skipulagður  
með góða enskukunáttu. 

Starfslýsing:  
Sendlaferðir - Halda utan um lager - Símsvörun - Smáviðgerðir

Umsóknir og upplýsingar hjá bfo@bfo.is



Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst og eigi síðar en 1. apríl nk. 

Umsóknir óskast sendar á netfangið starfsumsokn@keahotels.is merktar „hótelstjóri“ fyrir 7. mars.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá með mynd og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

Keahótel reka nú 3 hótel í Reykjavík: Hótel Borg, Apotek Hotel og Reykjavik Lights en fjórða hótelið, Skuggi Hotel, opnar í sumar. 
Á Akureyri eru Keahótelin tvö, Hótel Kea og Hótel Norðurland og við Mývatn rekur fyrirtækið Hótel Gíg.

Hjá Keahótelum starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu.

Helstu verkefni hótelstjóra eru:

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Menntun eða reynsla í hótelstjórnun 
Reynsla af stjórnun, rekstri og áætlanagerð
Þekking og reynsla af markaðsmálum
Sjálfstæð vinnubrögð og rík þjónustulund
Samskipta- og samvinnuhæfni
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 

Yfirumsjón með daglegum rekstri hótelanna
Starfsmannahald
Markaðs- og sölumál

HÓTELSTJÓRI
Keahótel ehf óska eftir að ráða hótelstjóra fyrir Hótel Borg og Apotek Hotel

Menntun

Starfslýsing

georg@balsam.is

Nánari upplýsingar:
georg@balsam.is / omar@balsam.is

www.balsam.is

Sölu- og markaðsstjóri 
hjá vaxandi  
heilsufyrirtæki /  
Balsam ehf.

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is
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Umsóknarfrestur

9. mars 2015

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Sótt er um á www.on.is

Laus eru til umsóknar eftirfarandi sumarstörf hjá Orku náttúrunnar:

 •  Landgræðsla við Hellisheiðarvirkjun
 •  Sérverkefni fyrir háskólanema á viðskipta- og tæknisviðum

Við val á starfsmönnum er tekið mið af hæfni, reynslu og umsögnum frá vinnuskólum eða fyrri vinnuveitendum. 
Til að sækja um sumarstarf þarft þú að vera fædd(ur) 1998 eða fyrr.

Hjá ON er jákvæður starfsandi sem einkennist af sterkri liðsheild, uppbyggilegum skoðanaskiptum og virðingu 
í samskiptum. Við hvetjum jafnt stúlkur og pilta til að sækja um störfin.

Við erum öll tengd við náttúruna 
Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna á samkeppnishæfu verði og sér höfuðborgarbúum 
fyrir heitu vatni. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

Viltu vera ON í sumar?
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Starfsmaður í olíubirgðastöð

Olíudreifing leitar að handlögnum 
einstakling til vaktavinnustarfa   

í olíustöðinni í Örfirisey 
Olíustöðin í Örfirisey er stærsta olíubirgðastöð landsins.  
Í birgðastöðinni er unnið á vöktum og felst vinnan í vöktun 
birgðastöðvar, losun og lestun olíuskipa, afgreiðslu elds- 
neytis til skipa og gæslu dælubúnaðar og skilvinda. 

Nánari upplýsingar veitir Helgi Árnason í síma  550 9938.

Umsóknir sendist á odr@odr.is fyrir 3. mars.

Störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  

Nánari upplýsingar um Olíudreifingu ehf. 
má nálgast á www.oliudreifing.is

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 rökstuðningur fyrir hæfni 

viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsfræðingur, 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 að orkuvinnslu. Leiðarljós 

okkar er að bjóða rafmagn á samkeppnishæfu verði til allra landsmanna.
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Sumarstörf 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir starfsfólki í sumarstörf. 
Í boði eru fjölbreytt störf sem henta báðum kynjum. 
Umsækjendur skulu vera fæddir 1998 eða fyrr. 

Meðal sumarstarfa má nefna:

• 

• 

• 

• Verkstjórn við umhirðu lóða

• 

• 

Háskólanemar geta einnig sótt um sumarstörf hjá Orku- 
veitunni. Fyrirtækið leggur sig fram við að ráða nemendur 
í verkefni sem tengjast námi. Í ár erum við sérstaklega 

náttúruvísinda og verkfræði. 

Sótt er um á starf.or.is
Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015. 

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

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 
árin 2002 og 2013
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Orkuveitan er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður fólks með 

við að vera í fremstu röð hvað 

og möguleika starfsfólks til að 
samræma vinnu og fjölskyldu- 
ábyrgð eins og kostur er.

Þeir sem hafa unnið hjá fyrir- 
tækinu áður og staðið sig vel 
hafa forgang um vinnu. Við val 
á nýjum starfsmönnum er tekið 

umsögnum frá vinnuskólum 
eða fyrri vinnuveitendum. 

Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.

Fasteignasali – sölumaður
Við leitum að sölumanni til starfa á fasteignasölu. 
Eingöngu löggiltir fasteignasalar eða vanir 
sölumenn koma til greina. 

Mjög góð árangurstengd laun í boði fyrir réttan 
mann. Farið verður með allar umsóknir sem trúnað-
armál. Vinsamlegast sendið upplýsingar á  
1einargh@gmail.com

Rekstrarstjóri 
Flugþjónustan ehf og KFS ehf óska eftir að ráða rekstrarstjóra á  
Reykjavíkurflugvelli annars vegar og Keflavíkurflugvelli hins vegar. 
Starfið felst í að hafa umsjón með daglegum rekstri, afgreiðslu  
flugvéla, umsjón starfsmannamála og fleira. 
Unnið er samkvæmt vaktakerfi og gert er ráð fyrir að störf hefjist  
1. apríl. Reynsla af flugi er kostur en ekki skilyrði. Hreint sakavottorð  
er skilyrði. Umsókn ásamt ferilskrá sendist á alma@birk.is.  

Umsóknarfrestur er til og með 1.mars 2015.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnám á bæklunar-
skurðdeild Landspítala. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin 
til eins árs eða samkvæmt samkomulagi. Störfin eru laus 
samkvæmt samkomulagi. 

Starfsnámið gefur góða reynslu í bæklunar- og handarskurð-
lækningum og hentar vel þeim sem hyggja á sérnám í þeim
greinum, einnig öðrum s.s. verðandi heilsugæslulæknum og
þeim sem hafa í hyggju að starfa á landsbyggðinni. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Klínísk vinna á bráðamóttöku, legu- og göngudeildum 

bæklunarskurðdeildar, auk vaktaskyldu
» Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
» Þátttaka í vísindavinnu
» Handleiðsla og kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Almennt lækningaleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi.
» Umsækjendum sem uppfylla skilyrði verður boðið í 

viðtal og byggir ráðning m.a. á frammistöðu í viðtali og 
innsendum gögnum.

» Upplýsingar veita Sigurveig Pétursdóttir, sérfræðilæknir, 
sigurpet@landspitali.is og Þorgerður Drífa Frostadóttir, 
læknir, margrmj@landspitali.is, sími 543 1000.

LÆKNAR Í STARFSNÁM

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laust er til umsóknar starf hjúkrunarfræðings á dagdeild
skurðlækninga 13D. Deildin er opin frá klukkan 07:00 til 19:00
alla virka daga.

Deildin sinnir dagdeildarþjónustu við sjúklinga sem fara í 
minni háttar aðgerðir s.s. þvagfæraaðgerðir, augnaðgerðir
og aðgerðir á kviðarholi. Einnig er tekið á móti sjúklingum 
í undirbúning fyrir aðgerðir sem krefjast lengri legutíma og 
sjúklingum sem koma frá slysadeild til aðgerðar á skurðstofum 
við Hringbraut.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ákveða, skipuleggja og veita hjúkrunarmeðferð í samráði

við skjólstæðinga og bera ábyrgð á meðferð, samkvæmt
starfslýsingu

» Vinna að áframhaldandi þróun og uppbyggingu
dagdeildar

» Virk þátttaka í faglegu samstarfi og umbótastarfi
deildarinnar

» Vinna að gæðaverkefnum/gæðahandbók

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Starfsreynsla á skurðsviði nauðsynleg
» Sjálfstæði og frumkvæði, lipurð í samskiptum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og vera tilbúinn í breytingar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100.
» Upplýsingar veitir Hrafnhildur L Baldursdóttir, deildarstjóri,

sími 825 3728, hrafnhba@landspitali.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
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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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Starf aðstoðardeildarstjóra á dag- og göngudeild blóð- og 
krabbameinslækninga við Hringbraut er laust til umsóknar.
Starfið veitist frá 1. apríl 2015 eða eftir samkomulagi til tveggja
ára, með möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru

hjúkrunardeildarstjóra
» Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á

deildinni
» Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin
» Er nánasti samstarfsmaður deildarstjóra og vinnur að

skipulagningu á starfsemi deildarinnar í samráði við hann

Hæfnikröfur
» Starfsreynsla
» Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100%.
» Upplýsingar veita Þórunn Sævarsdóttir, deildarstjóri,

netfang torunnsa@landspitali.is, sími 825 3523
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
thoring@landspitali.is, sími 824 5480.

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Sérhæfð endurhæfingargeðdeild er 10 rúma legudeild. Stór 
hluti sjúklinganna eru ungmenni á aldrinum 18-30 ára. Flestir
eru greindir með geðrofssjúkdóm og fíknivanda. Markmið 
endurhæfingar er að endurhæfa skjólstæðingana aftur út í 
samfélagið. Áhersla er á fjölskylduvinnu á deildinni. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Almenn skrifstofustörf
» Reglubundin uppfærsla á daglegum viðfangsefnum 

deildar
» Halda utan um daglegan rekstur deildar í samvinnu við 

stjórnendur
» Umsjón með pöntunum og innkaupum deildar í 

samvinnu við stjórnendur
» Símsvörun og ýmis samskipti fyrir hönd stjórnenda
» Umsjón á vaktaskýrslu
» Ábyrgð á snyrtilegu vinnuumhverfi vaktar og deildar

Hæfnikröfur
» Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni 

skilyrði
» Góð íslenskukunnátta skilyrði
» Stundvísi, snyrtimennska og liðlegheit
» Heilbrigðisritaramenntun æskileg

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
» Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum 

gögnum og eftir atvikum viðtölum við umsækjendur.
» Upplýsingar veita Eydís Kr Sveinbjarnardóttirr, deildarstjóri, 

eydissve@landspitali.is, sími 543 4219 og Margrét 
Manda Jónsdóttir, aðstoðardeildarstjóri, sími 543 4210, 
margrmj@landspitali.is, sími 824 5480.

HEILBRIGÐISRITARI

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Laust er til umsóknar starf trúnaðarlæknis á mannauðsdeild
Landspítala. Leitum eftir drífandi og metnaðarfullum einstaklingi 
sem hefur áhuga á að vinna að og efla heilsu- og vinnuvernd 
starfsfólks Landspítala.

Landspítali er einn fjölmennasti vinnustaður landsins með um
5.100 starfsmenn. Helstu áherslur í starfseminni eru öruggur
spítali, góður vinnustaður, skilvirkir verkferlar og ábyrgur rekstur. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Ábyrgð á stefnumótun og skipulagningu heilsuverndar

starfsmanna
» Ráðgjöf fyrir stjórnendur um heilsu, öryggi, vinnugetu og 

vinnuumhverfi starfsmanna
» Ráðleggingar og fræðsla til starfsmanna um heilsueflingu

og heilsuvernd
» Þátttaka í þvegfaglegri teymisvinnu

Hæfnikröfur
» Brennandi áhugi á heilsueflingu og heilsuvernd 

starfsmanna
» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð ásamt vilja og getu til

að starfa í þverfaglegu teymi
» Sérfræðimenntun og starfsreynsla í viðeigandi sérgreinum

læknisfræðinnar

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2015.
» Æskilegt er að viðkomandi starfi á Landspítala eingöngu.
» Starfshlutfall er 70-100% og veitist starfið frá 1. maí 2015

eða eftir nánara samkomulagi.
» Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt

kynningarbréfi og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í 
starfið.

» Ákvörðun um ráðningu verður byggð á innsendum
gögnum og viðtölum.

» Upplýsingar veitir Bryndís Hlöðversdóttir, starfsmanna-
stjóri, sími 543 1330, netfang bryndishlo@landspitali.is

TRÚNAÐARLÆKNIR

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. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.  

Hjúkrunarfræðingar sem hyggjast sækja um nám í skurð-
hjúkrun í Háskóla Íslands geta sótt um stöður á skurðstofum 
Landspítala.

Lausar eru til umsóknar stöður hjúkrunarfræðinga á skurð-
stofum LSH. Skilyrði fyrir ráðningu er að umsækjandi hyggist
leggja stund á diplómanám á meistarastigi í skurðhjúkrun við 
Háskóla Íslands. Í boði er þjálfun og aðlögun eftir þörfum 
hvers og eins á stórum og skemmtilegum vinnustað.

Við mat umsókna er lögð áhersla á sterkan faglegan grunn 
í hjúkrun, sjálfstæði í vinnubrögðum og lipurð í mannlegum
samskiptum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
Á skurðstofum Landspítala er veitt sérhæfð og umfangsmikil
þjónusta við sjúklinga. Unnið er eftir hugmyndafræði um
einstaklingshæfða hjúkrun. Vinnuskipulag tekur mið af 
vaktafyrirkomulagi skurðstofa.

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Sterkur faglegur grunnur í hjúkrun
» Sjálfstæði í vinnubrögðum
» Lipurð í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015.
» Starfshlutfall er 80-100.
» Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.
» Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum

og viðtölum.
» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast

skrifstofu aðgerðasviðs, C10 Fossvogi.
» Upplýsingar veita eftirfarandi deildarstjórar hjúkrunar;

Erlín Óskarsdóttir, skurðdeild við Hringbraut
sími 825 3588, erlin@landspitali.is
Helga Kristín Einarsdóttir, skurðdeild í Fossvogi
sími 824 5273, helgakei@landspitali.is
Áslaug Svavarsdóttir, skurðstofa kvennadeildar
sími 825 3753, aslaugsv@landspitali.is

NÁM Í SKURÐHJÚKRUN

Störf á heimili í Kópavogi
Þroskaþjálfi, félagsliði, sjúkraliði og stuðningsfulltrúi óskast 
til starfa á heimili í Kastalagerði. Um er að ræða bæði fullt 
starf og hlutastörf. Stöðurnar eru lausar nú þegar. 

Nánari upplýsingar veitir Bjarnhildur Ólafsdóttir í síma  
568-0206 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið 
bjarnhildur@styrktarfelag.is eða í gegnum heimasíðu 
félagsins, www.styrktarfelag.is

Störf á heimili í Reykjavík
Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfulltrúar óskast til 
starfa á heimili félagsins í Víðihlíð. Um er að ræða vakta- 
vinnu á kvöld-, nætur og helgarvöktum. Sérstaklega er 
óskað eftir kvenumsækjendum þar sem stór hluti starfsins 
er að veita ungri konu persónulega aðstoð.

Nánari upplýsingar veita Guðrún Guðmundsdóttir og  
Elín Baldursdóttir í síma 568-0206 á virkum dögum.  
Umsóknir sendist á netfangið gunna@styrktarfelag.is,  
eða í gegnum heimasíðu félagsins, www.styrktarfelag.is

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því 
að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra. 
Þroskaþjálfinn tekur að auki þátt í skipulagningu á innra 
starfi í samvinnu við íbúa og veitir öðrum starfsmönnum 
faglega ráðgjöf og fræðslu.

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.

Jökulsárlón ehf.  
leitar að starfsfólki  
fyrir sumar 2015:
Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Skipstjórar þurfa að hafa skipstjórnarréttindi.  
Umsækjendur þurfa einnig að hafa lokið námskeiði hjá  
slysavarnaskóla sjómanna. Tímabil: maí-ágúst. 

Einstaklingum í miðsölu. 
Starfslýsing: selja miða í báta og afgreiða ferðamenn.  
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, jákvæður og geta  
unnið undir miklu álagi. Tímabil: júní-september.

Leiðsögumönnum á hjólabáta.  
Starfslýsing: upplýsa ferðamenn um Jökulsárlón á meðan 
á hjólabátaferð stendur. Kostur er góð tungumálakunnátta. 
Tímabil: júní-ágúst.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.  
Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is. 
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KJÖTIÐNAÐARMAÐUR
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu félagsins www.ss.is
Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 4. mars.

Frekari upplýsingar um starfið gefur Benedikt Benediktsson í síma: 866 5270

Sláturfélag Suðurlands er 108 ára, öflugt og framsækið matvæla- 
fyrirtæki í eigu búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi 
og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar þess eru í Reykjavík og 
þar er auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. Á Hvolsvelli 
er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi og 
vörudreifingu kjötvara. Á Selfossi rekur félagið sláturhús 
ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann, eða manneskju með 
mikla reynslu í kjötiðn, í starf flokksstjóra í kjötvinnslu félagsins á Hvolsvelli. Þar 
rekur SS stærstu kjötvinnslu landsins en þar starfa nú um 160 manns í 
metnaðarfullu og drífandi umhverfi. Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum 
einstaklingi með stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Vinnutími er frá 7–15.

STARFSLÝSING

• Aðstoðarmaður verkstjóra og staðgengill
• Skipulagning framleiðslu
• Umsjón með verkefnum og starfsfólki
• Móttaka á hráefnum og skráning
• Eftirlit með þrifum
• Eftirfylgni með gæðakröfum SS

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun og reynsla í kjötiðn
• Skipulagshæfileikar
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á fólki og stjórnun
• Mikill faglegur áhugi

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

BIFVÉLAVIRKI Á VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI
 Vegna aukinna umsvifa leitum við að bifvélavirkja 

á Volvo vörubílaverkstæði.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 6. mars 2015.

MÓTTÖKUSTJÓRI MAZDA OG CITROËN
Vegna aukinna umsvifa leitum við að móttökustjóra 

í þjónustumóttöku Mazda og Citroën. 

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag á www.brimborg.is
Umsóknarfrestur er til 6. mars 2015.

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er 
skilyrði.  Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað 
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk. 
merkt  „Gestamóttaka-1402“

VIÐGERÐAR-
MAÐUR

Hvaleyrarbraut 20, 220 Hafnarfjörður     Sími: 575 2400

Við leitum að starfskrafti með reynslu og 
góða hæfni til vinnuvélaviðgerða. Menntun 
í faginu er mikill kostur en ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 7. mars 2015.

Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
Borgartún 34, 105 Reykjavík, S: 511 1515

Vegna aukinna umsvifa óskar 

GUÐMUNDUR JÓNASSON EHF 
eftir að ráða 

• Þýskumælandi sölufulltrúa í hópadeild innanlands
• Kínverskumælandi sölufulltrúa í hópadeild innanlands
•  Starfsmann í úrvinnslu hópa
•  Bifreiðastjóra í sumarafleysingu
•  Bifreiðastjóra í afleysingavinnu

Guðmundur Jónasson ehf er eitt af elstu ferðaþjónustu-
fyrirtækjum landsins. Fyrirtækið rekur öfluga ferðaskrifstofu, 
gerir út fjölda hópferðabifreiða og rekur auk þess gistiheimili í 
Reykjavík. 
Hjá fyrirtækinu starfar samhentur hópur starfsfólks með breiða 
þekkingu og reynslu af ferðaþjónusturekstri.

Við leitum að fólki sem býr yfir eftirfarandi kostum:
- haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu
- brennandi áhugi á sölumennsku
- góð tungumálakunnátta, a.m.k. íslenska og enska. Önnur 
  tungumál mikill kostur
- góð tölvukunnátta, Word, Excel, ofl
- fjölhæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 
Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf á umsækjanda
ásamt ítarlegri starfsferilskrá.

Allar nánari upplýsingar um starfið veitir
Sonja Magnúsdóttir, sölustjóri ferðaskrifstofu,
en umsóknum skal skilað á netfangið sonja@gjtravel.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR16



| ATVINNA | 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliðar og alm. starfsmenn Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201502/199
Hjúkrunarfræðingar, sumarafleys. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201502/198
Lögfræðingur í rannsóknum Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201502/197
Framtíðarstörf í upplýsingatækni Fiskistofa Reykjavík 201502/196
Lektor í bókmenntafræði Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201502/195
Lektor í bókm.fræði og kvikm.fr. Háskóli Íslands, Hugvísindasvið Reykjavík 201502/194
Sumarst.menn v/sundl. og íþr.hús Háskóli Íslands, rekstur fasteigna Laugarvatn 201502/193
Móttökuritarar, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201502/192
Lækna- eða heilbr.ritari, sumarafl. Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201502/191
Sérfræðingur í ljósmóðurfræði LSH, kvennadeild Reykjavík 201502/190
Rafvirki Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201502/189
Sjúkraliðar - sjúkraliðanemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201502/188
Lögfræðingur Orkustofnun Reykjavík 201502/187
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupsst. 201502/186
Sumarstörf Vatnajökulsþjóðgarður Suðurland 201502/185
Verkefnastjóri LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/184
Starfsmannahjúkrunarfræðingur LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/183
Trúnaðarlæknir LSH, mannauðsdeild Reykjavík 201502/182
Námsstöður deildarlækna LSH, bráðamóttaka flæðissviðs Reykjavík 201502/181
Heilbrigðisritari LSH, endurhæfingargeðdeild Reykjavík 201502/180
Deildarlæknar LSH, endurhæfingardeild Reykjavík 201502/179
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurðlækningar 13D Reykjavík 201502/178
Hjúkrunarfr. - Nám í skurðhjúkrun LSH, skurðstofur Reykjavík 201502/177
Læknar í starfsnám LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201502/176
Deildarstjóri / starfsmenn Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201502/175
Sérfr.í hjúkrun langveikra sjúkl. LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201502/174
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201502/173
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Hlíðum Reykjavík 201502/172
Aðstoðardeildarstjóri LSH, dag- og göngudeild Reykjavík 201502/171
Deildarstjóri rekstrargreiningar Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201502/170
Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201502/169
Vélamenn Vegagerðin Patreksfjörður 201502/168
Sérhæfður aðst.m. sjúkraþjálfara LSH, sjúkraþjálfun Landakoti Reykjavík 201502/167
Hjúkrunarfræðingar og nemar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201502/166

VILT ÞÚ VINNA ÚTI
Í SUMAR?
Nauthóll óskar eftir að ráða 
þjóna í fullt starf og hlutastarf

Æskilegt er að umsækjendur geti byrjað
í hlutastarfi eða fullu starfi frá 1. apríl nk. 
eða fyrr. Unnið er á vöktum, 2-2-3 kerfi 
eða eftir samkomulagi

Við leitum að framsæknum og brosmildum 
einstaklingum með ríka þjónustulund 

Aldurstakmark er 20 ára 
og þarf viðkomandi að vera reyklaus

Áhugasamir vinsamlegast sendið inn 
umsókn ásamt ferilskrá á 
gudridur@nautholl.is fyrir 28.febrúar nk. 

auglýsir stöðu fjáröflunarstjóra 
í 100% starfshlutfall
Skrifstofan er staðsett í Reykjavík.
Amnesty International er alþjóðleg hreyfing fólks sem berst 
fyrir því að alþjóðlega viðurkennd mannréttindi séu virt og 
að allir njóti verndar þeirra. www.amnesty.is.

Verk- og ábyrgðarsvið:
 Skipulag og yfirumsjón með fjáröflunarleiðum 
samtakanna 

 Utanumhald á götukynningum og úthringiverkefnum
 Vinnsla á prentefni tengt fjáröflun 
 Gerð fjárhagsáætlunar fjáröflunarstarfsins 
 Skýrslugerð
 Þýðingar og textagerð
 Önnur tilfallandi störf

Hæfnis- og menntunarkröfur:
 Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
 Mikil skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 Þekking og reynsla af greiningu tölulegra upplýsinga
 Reynsla og þekking á sölu- og markaðsmálum er kostur
 Góð tölvukunnátta
 Mjög góð færni í íslensku og ensku
 Hugmyndaauðgi og framsýni
 Áhugi á mannréttindamálum

Við bjóðum
 Jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi
 Sveigjanlegt, skapandi og ábyrgðarfullt starf
 Starf, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín
 Möguleika á að vinna í alþjóðlegu samstarfi
 Tækifæri á að vinna að framgangi mannréttinda í 
heiminum.

Umsóknir skal senda á al@amnesty.is.  
Umsóknarfrestur er til 8. mars 2015.  
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Upplýsingar um starfið veitir Anna Lúðvíksdóttir 
framkvæmdastjóri í gegnum tölvupóst al@amnesty.is.
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Veitingastaðurinn Nam,  
leitað að yfirmatreiðslumanni. 

Nam leitar af kraftmiklum, jákvæðum og  lausnamiðuðum matreiðslumanni til veita eldhúsi 
Nam forustu. Um er að ræða fullt starf í dagvinnu.

Starfs-og ábyrgðarsvið:
-Daglegur rekstur á eldhúsi Nam, sem í dag rekur 2 veitingastaði. 
-Samskipti við birgja 
-Þróun á matseðli
-Gæðamál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
-Matreiðslumenntun nauðsynleg. 
-Framúrskarandi samskiptahæfni 
-Stjórnunarreynsla æskileg.

Í dag rekur Nam 2 veitingastaði og áætlað er að fjölga stöðum á næstu misserum. 
Starfið býður upp á mikil tækifæri fyrir matreiðslumann sem hefur áhuga á því að vaxa með fyrirtækinu. 

Nam færir þér Asíu
Við sækjum innblásturinn  til austurs, NAM er nútíma asísk matargerð. Fallegur, 
frumlegur og ferskur matur með áhrifum frá Austur-Asíu.
Úr ferskum hráefnum framreiðum við mat sem er fljótlegur, æsandi og öðruvísi – en samt á viðráðanlegu 
verði. Við fléttum saman kryddum, brögðum og litum og gerum nútíma asíska matargerð að upplifun fyrir öll 
skynfærin. NAM er ekki bara lostætur 
matur – “NAM er næring fyrir hugann.”

  
 

Helstu verkefni og ábyrgð:
•  Starfssvið lögfræðings er m.a. fólgið í samningu álitsgerða og stjórnsýslu- 

    ákvarðana, lögfræðilegri ráðgjöf, leyfisveitingum vegna nýrra flutnings-

    mannvirkja, gerð tillagna og umsagna um lagafrumvörp og reglugerðir, 

    samskiptum við ráðuneyti, stofnanir og erlendar eftirlitsstofnanir og 

    undirbúningi stjórnsýslureglna. 

•  Helstu verkefni framundan eru á sviði raforkueftirlits, þ.e. eftirliti með 

    fjárhagslegum og tæknilegum rekstri sérleyfisfyrirtækja sem annast flutning 

    og dreifingu raforku á grundvelli raforkulaga.

Hæfniskröfur:
•  Embættispróf, ML í lögfræði eða sambærilegt próf. Þekking og starfsreynsla 

    á sviði stjórnsýsluréttar og orkumála er æskileg.

•  Umsækjendur þurfa að hafa gott vald á og færni til að rita vandaðan texta 

    á íslensku og ensku. 

•  Kunnátta í einu norðurlandamáli er æskileg. 

•  Gerð er krafa um öguð og skipulögð vinnubrögð auk ríkulegrar 

    samskiptafærni. 

•  Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi   

    og jafnframt búa yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að 

    ná árangri í samskiptum.

•  Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á lögfræðilega getu og kunnáttu. 

•  Starfið býður upp á möguleika á þátttöku í samstarfi við alþjóðasamtök 

    og erlendar systurstofnanir.

Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkomandi 

stéttarfélag. Starfshlutfall er 100%

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðni A. Jóhannesson, sími 569-6000, 

netfang gudni.a.johannesson@os.is

Umsóknir, með upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist starfsmanna-

stjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, eða á netfang gd@os.is, 

eigi síðar en 9. mars 2015.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

    Orkumálastjóri

Lögfræðingur
Orkustofnun auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík

www.os.is

Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórn-

völdum til ráðuneytis um orku og 

auðlindamál, standa fyrir rannsóknum 

á orkubúskap og orkulindum þjóðar-

innar, safna og miðla gögnum um 

orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma 

og stuðla að samvinnu á sviði orkumála 

og rannsókna innan lands og utan.

Bílstjórar

Skeiðarás 4 – 210 Garðabæ
www.grandtravel.is

Grand Travel óska ef tir að ráða bílstjóra til 
starfa sumarið 2015. Við leitum að hæfileikaríkum 
einstaklingum til að sinna akstri hópbifreiða og 
þjónustu við farþega. Grand Travel var stofnað 
2011 á sviði fólks flutninga og hefur að skipa nýja 
hópferðabíla ásamt því kappkosta góða þjónustu.
 
Hæfniskröfur
• Meirapróf D
• Reynsla við akstur hópbifreiða 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyr timennska  
 og reglusemi.(reyklaus)
• Geta unnið mikið og undir álagi.
• Enskukunnát ta skilyrði.
• Hreint sakavot torð
• Ferilskrá

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á  
atvinna@grandtravel.is einnig er mjög mikilvægt 
að viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.
 
Umsóknarfrestur er til 20.mars 2015 

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

Tvö áhugaverð 
störf sérfræðinga
Umhverfisstofnun leitar að tveimur 
sérfræðingum, annars vegar til að hafa umsjón 
með friðlandinu á Hornströndum og öðrum 
friðlýstum svæðum á Norðvesturlandi og hins 
vegar í loftmengunarteymi stofnunarinnar. 

Friðlandið á Hornströndum
Leitað er að starfsmanni með afburðagóða 
samskiptahæfileika, góða þekkingu á 
náttúrufræði, líffræði eða umhverfisfræði auk 
reynslu, þekkingar og úthalds til óbyggðaferða. 
Verndargildi svæðisins er einstakt en eitt 
helsta hlutverk starfsmannsins er að varðveita 
náttúru svæðisins í samvinnu við landeigendur, 
sveitarfélagið Ísafjarðabæ og hagsmunaaðila.

Loftlagsmál
Megin starfssvið sérfræðingsins verður 
að vinna við losunarbókhald Íslands um 
gróðurhúsalofttegundir.Viðkomandi mun 
einnig hafa aðkomu að viðskiptakerfi ESB með 
losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda auk vinnu 
við ýmis loftmengunargögn.

Ítarlegri upplýsingar um störfin og 
hæfniskröfur til þeirra er að finna á starfatorg.is 
og http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2015. 
Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, 
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

Starfsmaður í gestamóttöku
Fallegt íbúðahótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
öflugan starfsmann í gestamóttöku. Góð enskukunnátta er 
skilyrði.  Leitað er að starfsmanni sem vill leggja metnað 
sinn og alúð í að sinna gestum og greiða götu þeirra.

Umsóknum skal skilað á box@frett.is fyrir 20. febrúar nk. 
merkt  „Gestamóttaka-1402“



Sveitarfélag Hornafjarðar óskar eftir að ráða í eftirtaldar stöður

Starfsvið:
*

*

*

Hæfniskröfur

Starfsvið:
*

*

Hæfniskröfur eru

Í boði eru

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf.
stra@stra.is www.stra.is .

Gerð áætlana og stefnumótun í tengslum við ferðamál, framkvæmd þeirra og úrvinnsla,
eftirfylgni og kostnaðareftirlit í samráði við atvinnumálanefnd og
aðrar nefndir sveitarfélagsins.

Ráðgjöf til forstöðumanna stofnana sveitarfélagsins vegna samþykktrar
stefnu bæjarstjórnar í atvinnu- og ferðamálum. Viðkomandi er jafnframt
tengiliður sveitarfélagsins við atvinnulífið og stoðstofnanir þess.

Vinna við sérstök atvinnu- og ferðamálatengd verkefni, yfirumsjón
með samskiptum við félagasamtök, fyrirtæki og sjálfstæðar stofnanir
á sviði atvinnu- og ferðamála auk annarra fjölbreytilegra verkefna.

eru að umsækjendur séu með háskólamenntun á sviði ferðamálafræði eða sam-
bærilegt nám, en menntun á mannauðs- og/eða atvinnulífssviði, að auki er kostur. Marktæk
reynsla og þekking á skipulagi ferðamála er skilyrði auk reynslu og staðkunnrar þekkingar á
atvinnulífinu. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleika í samstarfi, hæfni í
mannlegum samskiptum, tölvulæsi og góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti.
Kostur er ef viðkomandi hafa góða þekkingu á svæðinu.

Heildarumsjón með greiningu fjármálakosta sveitarfélagsins, greiningu
á hagtölum og öðrum þáttum er varðar rekstur sveitarfélagsins og hefur
áhrif á stöðu þess. Fjármálastjóri er jafnframt staðgengill bæjarstjóra í
fjarveru hans.

Umsjón með fjárhagsáætlun í samvinnu við bæjarstjóra,
stjórnsýslulegar úttektir og aðstoð við rekstrarúttektir, yfirumsjón með
skilum á skýrslum, greinagerðum og öðru sem lög og reglur kveða
á um í tengslum við fjárhag og bókhald sveitarfélagsins, yfirumsjón með
bókhaldi auk annarra fjölbreyttra verkefna er heyra undir fjármálastjóra.

að umsækjendur hafi háskólamenntun á sviði viðskiptafræði,
rekstrarfræði eða með sambærilega háskólmenntun, en framhaldsnám á háskólastigi
er æskileg. Haldbær þekking á stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga er nauðsynleg auk
marktækrar reynslu úr atvinnulífinu. Áhersla er lögð á sjálfstæð og fagmannleg
vinnubrögð, sveigjanleika og styrk í mannlegum samskiptum auk góðrar íslensku- og
enskukunnáttu í ræðu og riti. Umsækjendur þurfa vera töluglöggir og vel tölvulæsir,
en góð bókhaldskunnátta er jafnframt nauðsynleg.

áhugaverð framtíðarstörf í barnvænu umhverfi þar sem öll nútíma þægindi eru til staðar, næg
atvinnutækifæri, gott tómstundar- og félagslíf í friðsælu og framsæknu bæjarfélagi. Laun verða í samræmi við
kjarasamning launanefndar sveitarfélags og viðeigandi stéttarfélaga.

er til og með 9. mars nk. Gengið verður frá ráðningum fljótlega.

veitir nánari upplýsingar um störfin í s: 588-3031 alla virka daga frá kl.13-
15. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til - sjá nánar

Staða fjármálastjóra

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr.
reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr.
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur
verið tekin.

Staða atvinnu- og ferðamálafulltrúa

Kirkjubyggingarsjóður 
Hér með auglýsir Kirkjubyggingarsjóður Reykjavíkurborgar eftir 
umsóknum um styrki vegna ársins 2015. Sjóðnum er ætlað að 
veita fjármunum til að byggja kirkjur og safnaðarheimili í Reykja- 
vík, en einnig má styrkja endurbætur og meiriháttar viðhald á 
kirkjum í borginni. Samkvæmt fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 
2015 hefur sjóðurinn 11,2 m.kr. til ráðstöfunar í styrkveitingar. 
  
Umsóknir um styrki sendist Ráðhúsi Reykjavíkur merktar  
„Kirkjubyggingarsjóður“ fyrir 20. mars nk. 
  
Þau skilyrði eru sett fyrir því að umsókn sé tekin til greina að 
henni fylgi greinargóðar upplýsingar um fyrirhugaðar fram- 
kvæmdir, ársreikningur 2014, ráðstöfun fyrri styrkja sé um þá  
að ræða, svo og um fjármögnun verksins að öðru leyti. 
  
Frekari upplýsingar fást hjá stjórn sjóðsins. 
  
Netföng stjórnarmanna eru sem hér segir: 
Björk Vilhelmsdóttir: bjork.vilhelmsdottir@reykjavik.is 
Gísli Jónasson: gisli.jonasson@kirkjan.is 
Sigríður Guðmundsdóttir: siggud@landspitali.is 

Menntun

Starfslýsing

georg@balsam.is

Nánari upplýsingar:
georg@balsam.is / omar@balsam.is

www.balsam.is

Sölu- og markaðsstjóri 
hjá vaxandi  
heilsufyrirtæki /  
Balsam ehf.

óskar eftir sjúkraliða
Sjúkraliði óskast t il star fa á Húðlæknastöðin ehf.  
Star fshlut fall er 60% og þarf viðkomandi að geta hafið 
stör f sem fyrst . Star fið er f jölbrey t t og krefst sjálfstæðra 
vinnubragða. Leitað er ef tir röskum einstaklingi sem getur 
unnið undir álagi ef svo ber undir. 
Tekið er á móti umsóknum á net fanginu johanna@hls.is 
eða bréflega til Húðlæknastöðvarinnar merkt  
“starfsmannastjóri”.



Útboð SE3-01

Selfosslína 3
66 kV jarðstrengur

Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðs-
gögnum SE3-01.

Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV  
háspennustrengs sem samanstendur af þremur  
einleiðurum, frá Suðurhólum á Selfossi að tengivirki 
við Þorlákshöfn, alls um 25 km leið.  

Helstu verkliðir eru:

Flutningur á strengkeflum         39 stk.
Aðkomuleiðir  24.800 m.
Gröftur, söndun og yfirfylling  24.800 m.
Losun klappar    2.300 m.
Útdráttur strengs og ljósleiðara í skurð og rör  25.155 m.
Ídráttarrör    4.000 m.
Frágangur yfirborðs 85.000 m²

Víða eru þveranir á lögnum, vegum og skurðum á streng-
leiðinni ásamt þverun á golfvellinum í Þorlákshöfn.   
Ölfusá (360 m) er þveruð í Óseyrarbrú. 

Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Lands- 
nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
24. febrúar 2015. Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, 
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 
18. mars 2015 þar sem þau verða opnuð, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð HE2-01

Hellulína2 
66 kV jarðstrengur

Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í verk sem lýst er í útboðs-
gögnum HE2-01.

Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu og lagningu 66 kV  
háspennustrengs sem samanstendur af þremur ein- 
leiðurum, frá tengivirki við Hellu að tengivirki við Hvolsvöll, 
alls um 13 km leið meðfram Suðurlandsvegi.   

Helstu verkliðir eru:

Flutningur á strengkeflum         30 stk.
Aðkomuleiðir  13.000 m.
Gröftur, söndun og yfirfylling  13.000 m.
Útdráttur strengs og ljósleiðara í skurð og í rör  13.000 m.
Ídráttarrör    1.800 m.
Frágangur yfirborðs 60.000 m².

Víða eru þveranir á lögnum, götum og síkjum á lagna- 
leiðinni, ásamt því að leggja þarf í lagnastiga á brúm. 

Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2015.

Útboðsgögn verða afhent á geisladisk í móttöku Lands- 
nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
24. febrúar 2015.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9,  
112 Reykjavík fyrir kl. 14:00 föstudaginn 20. mars 2015 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Hlíðarendi - Jarðvinna 1. áfangi  – útboð nr. 13410.
• Færanlegar kennslustofur 2015. Hönnun og smíði – 
Alútboð nr. 13408.

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

ÚTBOÐ
Þjóðskjalasafn Íslands, Hús 1  

- RS Þjónusta iðnaðarmanna og  
verktaka  

ÚTBOÐ NR. 15721

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi ríkisins 
á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á þjónustu iðnaðarman-
na og verktaka (hér eftir nefndir verktakar) í framkvæmdar- 
verkum.  Heimilt er að bjóða í einstaka hluta viðkomandi iðn- 
greinar í útboðinu.  Útboðið og samningar í kjölfar þess taka 
til alls landsins, þ.e. óskað er eftir tilboðum bjóðanda í öllum 
landshlutum.

Óskað er eftir tilboðum verktaka í eftirtöldum iðngreinum: 

•        Blikksmíði 
•        Dúklagningu 
•        Veggfóðrun 
•        Málun 
•        Málmiðnaði (aðra en blikksmiði) 
•        Múrverki 
•        Pípulögnum 
•        Rafiðnaði (smáspennu og lágspennu) 
•        Skrúðgarðyrkju 
•        Trésmíði 
•        Aðalverktöku 

Samningnum í kjölfar rammasamningsútboðs þessa er skipt í tvo 
hluta; 
        A Hluti samnings, fastverðshluti 
        B Hluti samnings, örútboðshluti  

Heimilt er að bjóða í annan eða báða hluta samningsins. Nánari 
upplýsingar er að finna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á 
vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is,  miðvikudaginn 25.febrúar nk. 
Tilboð verða opnuð 14. apríl 2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík.

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Hef til sölu skuldlaust einkahlutafélag sem á fasteignir 
í góðri útleigu við Faxafen í Reykjavík og Smiðjuveg í 
Kópavogi.  
Áhugasamir hafi samband:  
Ársalir ehf – fasteignamiðlun s. 533 4200  
eða arsalir@arsalir.is.

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Gott tækifæri fyrir fjárfesta
 Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

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

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

Eignarlóðir við Þingvallavatn

Tvær 7.400 fm. samliggjandi vatnslóðir  
á einstökum stað við Þingvallavatn,  

samtals 1,48 hektarar að stærð.  

Lóðirnar eru þær fremstu (næst vatni)  
skv. nýju deiliskipulagi og nýtur  

óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn og til fjalla.

Skiptastjóri þrb. Outcome fasteigna ehf. auglýsir fasteign að Bílds-
höfða 18 til sölu. Um er að ræða 295 fm á 2. hæð, sem skiptast í 8 
skrifstofur og opið rými, auk móttöku, fundaraðstöðu, salernis og 
eldhúss. Innréttingar að hluta endurnýjaðar. Miklir möguleikar.
 
Selst í núverandi ástandi og án ábyrgðar. Óskað er eftir tilboðum í 
eignina. Áskilinn er réttur til að hafna öllum tilboðum.
Frekari upplýsingar fást hjá fulltrúa skiptastjóra, Jóhanni Karli  
Hermannssyni hdl., Íslögum, s: 868-7326, johann@islog.is.

Skrifstofuhúsnæði til sölu

Kambavað 1 íb. 101 110 Rvk
Opið hús á sunnudaginn 22. feb kl. 16:00 - 16:30
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi. Rúmgóð herbergi. Opið eldhús með 

fallegum hvítum innréttingu. Granít á borðum. Baðherbergi 
með sturtu og baðkari. Góður sólpallur. Stæði í bílageymslu.

Upplýsingar veitir Einar Karl í síma 895-8525
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Draumahús fasteignasala Ármúli 8 414-4466

Lárus Óskarsson löggiltur fasteignasaliLá Ó k lö ilt f t i li

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

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

Rauðalækur 47 
 - Bókið skoðun - 

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

BÓKIÐ SKOÐUN



Við kynnum glæsilegt húsnæði í Þorrasölum 17 með 

sérinngangi og rúmgóðri geymslu. Glæsilegur bílakjallari er 

undir húsinu. Útsýnið nýtur sín um stóra glugga í björtum 

íbúðum sem skarta vönduðum innréttingum. Skemmtilegt 

leiksvæði í garðinum kallar á börnin út að leika. 

Stutt er í alla þjónustu, með Salaskóla, verslun, heilsugæslu, 

sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt í göngufæri. Náttúran 

teygir sig inn í hverfið með útivistarparadísina Heiðmörk og 

Golfvöll GKG í túnfætinum. 

Göturnar eru hannaðar til að hægja á umferð og auka öryggi 

í hverfi sem færir aukin lífsgæði í fjölskylduvænu umhverfi. 

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is 

Tilbúnar fjölskylduíbúðir
— frá 322 þús. kr. á fermetra

ÞORRASALIR
KÓPAVOGUR

Verðdæmi: 124 m2 
fjögurra herb. 
á 39,9 millj. kr.

88 m2 
þriggja herb.
á 31,9 millj. kr.



| FASTEIGNIR | 

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Fyrir fólk á 
fasteignamarkaði

Brynjar Baldursson
sölufulltrúi

Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

Kristinn Tómasson 
lögg. fast.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

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

Nesvegur 76  - Vesturbær Kvistavellir 59  - Raðhús í Hafnarfirði

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Í dag býðst þér og þínum að skoða þetta 
fallega  267 fm einbýlishús sem er á 
tveimur hæðum. 4-5 svefnherbergi. 29 
fm bílskúr. Arinn. Hér er á ferðinni einkar 
vel skipulagt funkís hús sem margir 
hafa baðið eftir. Ásmundur Skeggjason 
fasteignasali tekur vel á móti ykkur,  
asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

Opið hús í dag á 
milli 16 og 17

Fallegt einnart hæðar 
raðhús með innbyggðum 
bílskúr. Íbúðin er 153 fm 
og bílskúrinn 32. Hellulögð 
innkeyrsla, verönd í garði 
með heitum potti. Þrjú herbergi. Áhvílandi 34,3 millj. Verð 42,9 millj.
Ásmundur Skeggjason   fasteignasali tekur vel á móti ykkur,  
asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.Opið hús í dag á milli 14 og 15

Sigrún Stella 
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610 Laufrimi 87 

OPIÐ HÚS - Sunnudaginn 22.2 kl. 15 - 15.30  

Fallegt 182 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr 
við Laufrima í Grafarvogi. Fjögur til fimm svefnherbergi. Vel skipu- 
lagt hús, góðar innréttingar og gólfefni. Sigurður Nathan sölumaður 
verður á staðnum og tekur á móti áhuga sömum. Verið velkomin.

Sigurður Nathan 
Jóhannesson 

sölumaður
GSM 868 4687

OPIÐ HÚS

Unubakki 17 Þorlákshöfn 

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

Opin hús SunnuAtvinnuhúsnæði sem hentar fyrir iðnaðarmenn, 
skipaútgerðir ofl eða sem hobby-bil. Mjög gott iðnaðarbil með 
stórum innkeyrsludyrum (4,5 x 4 m) og mikilli lofthæð. Um er að 
ræða syðsta bilið. Gólfflötur er u.þ.b. 103,6 fm. Gert er ráð fyrir u.þ.b. 
34 fm millilofti. Hiti er í steyptu gólfi og sterkt rafmagn er inn í húsið. 
Eins er innangengt í húsin frá bakdyrum. Bilið er með sér rafmagn-
stöflu, góðum lagnaleiðum, lýsingu í sal og útilýsing kominn.
VERÐ: 9.5m
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Tjarnargata 4

AÐEINS EITT 

BIL EFTIR

Björgvin Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali.

Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 3-hæð, Mest opið rými, 
en lokuð fundaraðstaða, góð kaffistofa og snyrting. 
Húsnæðið er alls ca. 100 fm. þ.m.t. hlutdeild í sameign.

Allar nánari upplýsingar, arsalir@arsalir.is eða 533 4200 

Ársalir
FASTEIGNAMIÐLUN
Engjateigi 5, 105 Rvk

533 4200

Til leigu við Engjateig
 Ársalir - fasteignamiðlun - Ársalir - fasteignamiðlun

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

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega vel skipulagða 89,7 fermetra 3ja herbergja jarðhæð 
með sér inngangi við Bugðulæk 15 í Reykjavík.
Íbúðin er í góðu ástandi með fallegum innréttingum og gólfefnum og skiptist í forstofu, hol, 
eldhús, baðherbergi, tvöfalda stofu, herbergi, geymslu ásamt snyrtilegri sameign. Verð: 32 millj.

Bugðulækur -  Reykjavík  - 3ja herbergja

LAUS STRAX
Höfum fengið til sölumeðferðar algjörlega endurnýjað 
um 300 fermetra einbýlishús, teiknað af Sigvalda 
Thordarson að utan og innan. Húsið er fallega  
staðsett á kyrrlátum stað við opið svæði og „Lækinn“ 
á Flötunum í Garðabæ og í göngufæri við skóla,  
íþróttasvæði og verslanir.
Húsið skiptist m.a. í þrjú stór barnaherbergi, hjóna- 
svítu með sérbaðherbergi og fataherbergi, glæsilegar 
stofur, eldhús, fjölskyldurými, fjögur baðherbergi og 
bílskúr. 
Eignin var öll endurnýjuð að innan sem utan árin 2007 
og 2008 og var leitast við að halda henni í uppruna- 
legum stíl undir handleiðslu Studio Granda. Lóðin er 
um 1.000 fermetrar og var hún öll endurnýjuð á sama 
tíma og húsið á mjög vandaðan og smekklegan hátt.
Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali  
í síma 570-4500 eða á netfanginu gtj@fastmark.is

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

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

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

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

STÓRGLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 
VIÐ „LÆKINN“ Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ

21. febrúar 2015  LAUGARDAGUR22



Remax LIND hefur þjónustað Íslendinga 

síðastliðin 12 ár og LIND FASTEIGNASALA 

ætlar að halda því áfram um ókomna tíð.

Á LIND vinnur fólk saman að því markmiði  

að veita framúrskarandi þjónustu. 

LIND veitir persónulega þjónustu og  

hefur frá upphafi lagt ríka áherslu á  

hátt þjónustustig.

Á LIND starfa einstaklingar með mikla 

reynslu og sérþekkingu á á sviði 

fasteignaviðskipta.

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

510 7900

  tökum myndbönd af eignum

  notum dróna myndatökur

  útvegum flutningsþrif

  útvegum matsmann 

  hjálpum þér að finna nýtt heimili

  útvegum sérkjör á málningu,  
 gólfefnum og innréttingum

  höldum opin hús

  sýnum allar eignir

  notum atvinnuljósmyndara

Við vinnum fyrir þig

Við gerum eitt eða allt - algjörlega eins og þú vilt



Hólabraut 17
220 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja 
útsýnisíbúð ásamt bílskúr á 3. hæð

STÆRÐ: 138,7 fm FJÖLBÝLI     HERB: 4

34.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    22.Feb 14:00 – 14:30

Bræðraborgarstígur 34
101 REYKJAVÍK

Mjög góð og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð við Bræðraborgarstíg 34

STÆRÐ: 88,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

31.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

súlunes 16
210 GARÐABÆR

Glæsilegt einbýli á Arnarnesi. Sérsmíðaðar 
innréttingar. Innihurðir eru 2,35m á hæð. Mikil 
lofthæð er í öllu húsinu.

STÆRÐ: 367,1fm EINBÝLI       HERB: 6

107.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Þverholt 30
105 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg og björt fjögurra herbergja 

gengur upp á fjórðu hæð

STÆRÐ: 105,3fm FJÖLBÝLI        HEB: 4

46.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kjalarland 30
108 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel staðsett endaraðhús með 
aukaíbúð með sérinngangi.

STÆRÐ: 235,1 fm RAÐHÚS       HERB: 7

62.400.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Skrúðás 11
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt og mjög vel staðsett einbýlishús 

STÆRÐ: 268,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

105.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Krókamýri 22
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt einbýlishús á frábærum stað við 
Krókamýri 22 í Garðabæ.
Húsinu er skipt í tvær íbúðir í dag, einfalt að 

STÆRÐ: 304,1 fm EINBÝLI       HERB: 7

73.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Heiðaþing 3
203 

Glæsilegt og vel skipulagt parhús á einni hæð 

stað við Elliðavatnið.

STÆRÐ: 194,2 fm PARHÚS      HERB: 5

63.500.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Fannafold 166
112 REYKJAVÍK

Fallegt og mjög vel staðsett parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr.
Rúmgóð afgirt verönd ásamt fallegu útsýni. 
Skjólgóður suðurgarður.

STÆRÐ: 136,7 fm PARHÚS       HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Fífuhjalli 21
200 KÓPAVOGUR

Einstaklega fallegt og mjög vel staðsett einbýli 
neðst í Suðurhlíðum Kópavogs.

STÆRÐ: 285,1 fm EINBÝLI       HERB: 8

72.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Kvistaland 21
108 REYKJAVÍK

2Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á 
einni hæð neðst í Fossvoginum.

STÆRÐ: 213,8 fm EINBÝLI       HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Þorrasalir 37
201 KÓPAVOGUR

Einstaklega fallegt vandað og vel staðsett 

höfuðborgina og til fjalla.

STÆRÐ: 287 fm EINBÝLI       HERB: 6

89.800.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702

Lyngholt 15
225 GARÐABÆR

Einstaklega vandað endaraðhús á góðum stað. 
Mjög bjart og fallegt hús vandaðar innréttingar, 

-
jólveggir í kringum húsið, stór hellulögð verönd.

STÆRÐ: 193,6 fm RAÐHÚS       HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Hannes   699 3702

Einarsnes 74
101 REYKJAVÍK

Mjög stór lóð alls 1.050.fm. Sameiginlegur inn-

tvö rúmgóð svefnherbergi.

STÆRÐ: 97,4 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Katrínarlind 7
113 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 119 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Þrastarlundur 15
210 GARÐABÆR

Fallegt tengi hús með 50 fm  aukaíbúð með 
sérinngangi í Garðabæ.
Mikil lofthæð, fallegt útsýni, 31 fm bílskúr.

STÆRÐ: 234 fm TENGIHÚS       HERB: 5

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Ásaþing 1-11
203 KÓPAVOGUR

Um er að ræða sex hús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Hægt að fá húsin á mismunandi 

STÆRÐ: XXXX fm RAÐHÚS      HERB: 4

Heyrumst
Hannes   699 5008 55-68.000.000

Tjarnarstígur 6

Einstök staðsetning, fallegt einbýlishús á 1000 
fm sjávarlóð. Eignarlóð.
Aukaíbðu, mikil lofthæð á efri hæð, 4 baðher-
bergi, 3 stofur, 5 svefnherbergi. Einstakt hús.

STÆRÐ: 420 fm EINBÝLI       HERB: 8

Heyrumst
Hannes   699 5008



Andarhvarf 11B 
203 KÓPAVOGUR

Falleg neðri sérhæð með séreignarreit og 
bílskúr í grennd við Elliðavatn. Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, stofu, sjónvarpsstofu, 3 svefn-

STÆRÐ: 159,4 fm HÆÐ              HERB: 5

43.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583

Logasalir 10
201 KÓPAVOGUR

rúmgóðum svefnherbergjum. Afgirtur garður 
með stórri timburverönd og heitum potti. 

STÆRÐ: 273,9 fm EINBÝLI       HERB: 7

69.500.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Bauganes 35
101 REYKJAVÍK

svefnherbergjum og möguleika á 5. Suðurpallur 
og nýuppgerð íbúð í bílskúrnum. Möguleiki á 
góðum leigutekjum. Frábær staðsetning!

STÆRÐ: 201,1 fm EINBÝLI       HERB: 5

62.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Kjarrmóar 2
210 GARÐABÆR

verönd. Góður 30,8fm bílskúr.

STÆRÐ: 136,3 fm RAÐHÚS      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

SKIPTI Á MINNI EIGN OPIÐ HÚS    22.Feb 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    21.Feb 16:00 – 16:30

Öldugata 54
101 REYKJAVÍK

Hol. Baðherbergi með sturtu. Eldhús með ágæ-
tis skápaplássi og litlum borðkrók. Stofa snýr út 

STÆRÐ: 28,8 fm STÚDÍÓ       HERB: 1

15.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Austurberg 8
111 REYKAJVÍK

Björt og rúmgóð endaíbúð á 4.hæð. 2 svefnher-
-

heitu og köldu vatni.

STÆRÐ: 80,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

23.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Selvað 9
110 REYKJAVÍK

Fallegt heimili á annarri hæð í 8 íbúða stigahúsi 
-

og fallega náttúru.

STÆRÐ: 100,3 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

33.500.000
Heyrumst
Arna   692 5515

Laugavegur 86 (íb 211)
101 REYKJAVÍK

Frábær staðsetning í hjarta borgarinnar, glæsi-

leiguíbúð til ferðamanna.

STÆRÐ: 75 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2

34.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Austurkór 109-115
203 KÓPAVOGUR

Vel skipulagt raðhús á einni hæð með mikilli 
lofthæð sem skilast fullbúið án gólfefna og 
frágangs á bílaplani. Sérlega skjólgóður garður, 

STÆRÐ: 190 fm RAÐHÚS       HERB: 4

59.800.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Ásakór (íb 601)
203 KÓPAVOGUR

Björt og rúmgóð endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 

STÆRÐ: 139,7 fm RAÐHÚS       HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Krossalind 7
201 KÓPAVOGUR

Bjart og rúmgott parhús á tveimur hæðum með 

og gott skipulag.

STÆRÐ: 229,4 fm PARHÚS       HERB: 8

59.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Leitum eftir

í söluhugleiðingum en um er að ræða mjög 
áreiðanlega kaupendur sem eru búin að selja.

Heyrumst
Þórey   663 2300

Akrakór 2-4
203 KÓPAVOGUR

Vel staðsett parhús á 2 hæðum með bílskúr, 
gott skipulag, 3-4 svefnherbergi, aukin lofthæð 
og útsýni. Húsið skilast tilbúið að utan en rúmle-
ga fokhelt að innan.

STÆRÐ: 198 fm PARHÚS       HERB: 5

41.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

LÆKKAÐ VERÐ

OPIÐ HÚS    22.feb 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    22.feb 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    22.feb 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    22.feb 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    22.feb 17:00 – 17:30

VANTAR 

ALLAR GERÐIR  

EIGNA Á SKRÁ



Leirdalur
190 VOGAR

Húsið er staðsett innst í botnlanga við jaðar 
byggðar. Allar innréttingar, fataskápar og hurðir 
úr eik. Timburpallur útfrá stofunni. Skipti á eign 
á höfuðborgarsvæðinu kemur til greina.

STÆRÐ: 190,1 fm EINBÝLI       HERB: 5

39.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Lautasmári
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg endaíbúð á 3 hæð (efstu) í fallegu 
og vel viðhöldnu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Lautasmára í Kópavogi. Eigninni fylgir stæði í 
bílageymslu. Laus til afhendingar.  

STÆRÐ: 108,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

31.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Álftamýri 
108 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vel skipulögð íbúð á 3 hæð í 4ra 
hæða húsi við Álftamýri í Reykjavík. Húsið var 
sprunguviðgert og málað allt að utan árið 2012. 
Íbúðin hefur verið standsett að mestu. 

STÆRÐ: 81,8 fm FJÖLBÝLI       HERB: 3

26.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Engihjallli
200 KÓPAVOGUR

Falleg og snyrtileg íbúð á 3 hæð í 7 hæða 
lyftuhúsi við Engihjalla í Kópavogi. Nýleg lyfta 
í húsinu. Að sögn seljanda var framhlið hússins 
máluð árið 2013. 

STÆRÐ: 97,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Jörfabakki 
109 REYKJAVÍK

Falleg 4ra - 5 herbergja endaíbúð á 2 hæð í 3ja 
hæða húsi í neðra Breiðholti. 4 svefnherbergi, 
3 innan íbúðar ásamt einu í kjallara. Snyrtileg 
sameign. Innihurðir endurnýjaðar árið 2008. 

STÆRÐ: 115,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

28.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Furuás
221 HAFNARFJÖRÐUR

Vel skipulögð og vel staðsett 3 raðhús á 
tveimur hæðum innst í botnlanga, glæsilegt 
útsýni. Frá 233,4 fm – 249,2 fm og afhendast 
fullbúnar en án gólfefna. 

STÆRÐ: 233,4 fm RAÐHÚS       HERB: 6

59.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Gullsmári 8
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á 2 hæð í snyrtilegu og vel viðhöld-
nu 7 hæð lyftuhúsi við Gullsmára í Kópavogi. 
Húsið málað að utan árið 2013, nýlega búið að 
mála og endurnýja teppi á sameign. 

STÆRÐ: 87,1 fm FJÖLBÝLI  HERB: 3

30.500.000
Heyrumst
Andri   690 31111OPIÐ HÚS    22.Feb 16:30 – 17:30

210 GARÐABÆR

Glæsilegt mikið endurnýjað hús ásamt bílskúr. 
Að sögn seljanda var húsið nánast allt endurný-
jað bæði að innan sem utan fyrir um 5 árum 

STÆRÐ: 210.4 fm EINBÝLI      HERB: 2

75.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Mosgerði
108 REYKJAVÍK

Um er að ræða 3ja herbergja íbúð með sérin-
ngangi í kjallara í tvíbýlishúsi við Mosgerði í 
Reykjavík. Þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 73,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

22.700.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Austurkór
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg og vel skipulögð þrjú raðhús á einni 
hæð ásamt bílskúr. Húsin afhendast fullbúnar að 
utan sem innan en án gólfefna og grófjafnaðri 
lóð, skv skilalýsingu frá seljanda

STÆRÐ: 149,5 fm RAÐHÚS       

48.5-49.000.000
Heyrumst
Andri   690 3111



Þorrsalir 17
201 KÓPAVOGUR

Vandaðar íbúðir í klasahúsi með sér
inngangi. Einstakt útivistarsvæði,

stórir gluggar í alrýmum til að njóta 

stutt í verslun, skóla, sundlaug
og aðra þjónustu. Bílastæði í 
bílageymslu fylgir (ekki íb.207/210) 
ásamt rúmgóðri geymslu.

VERÐDÆMI

87,6 fm. 3 herb. V.31,9 M.
102 fm. 3 herb. V.35,9 M.
124,1 fm. 4 herb. V.39,9 M.

13 íbúðir eftir.

STÆRÐ: 85-124 fm FJÖLBÝLI      HERB. 3-4

Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

 892 9966 
 stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Laugarvegur 82
101 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð í falle-
gu húsi við Laugaveg 82. Íbúðin er á þriðju hæð 
merkt 03-01. Aðeins þrjár íbúðir í stigagangi, 
sameign snyrtileg.

STÆRÐ: 76,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

35.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Lyngholt 3
225 GARÐABÆR

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Eign 

við hönnun og frágang hússins. Skipti á minni 
eign koma til greina. 

STÆRÐ: 298,5 fm FJÖLDI HERBERGJA: 7

89.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Jórsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Glæsilegt tvílyft einbýlishús við verðlaunagötu 
með innbyggðum, tvöföldum 45 fm bílskúr. Auka 
íbúð sem hentar vel til útleigu, einnig er hægt að 
opna á milli og fjölga herbergjum í húsinu.

STÆRÐ: 285 fm FJÖLDI HERBERGJA: 7

84.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

Klukkuberg 34
221 HAFNARFJÖRÐUR

Fallegt einbýli/tvíbýli á eftirsóttum útsýnisstað 
með óviðjafnanlegu útsýni. Á neðri hæð er 
sérskráð 80 fm íbúð með sérinngangi. Möguleiki 
er að nýta húsið sem eina heildareign.

STÆRÐ: 320,9 fm FJÖLDI HERBERGJA: 10

84.900.000
Heyrumst
Stefán 892 9966

OPIÐ HÚS    22.feb 14:00 – 14:30

SKIPTI Á MINNI EIGN MÖGULEG SÉRSKRÁÐ AUKAÍBÚÐ

Vindás 1
110 REYKJAVÍK

Snyrtileg tveggja herbergja íbúð á góðum stað í 
árbænum með stæði í bílastæðahúsi, þvottahús 
og sér geymsla á hæðinni

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

21.900.000 
Heyrumst
Magnús 699 2010

Þrastarhöfði 1
270 MOSFELLSBÆR

Fjögur Svefnherbergi, Sérinngangur, þvotta- 
hús innan íbúðar, geymsla á hæð, stæði í 
bílastæðahúsi, skólar í göngufæri.

STÆRÐ: 116,1 fm FJÖLBÝLI     HERB: 5

37.900.000
Heyrumst
Magnús 699 2010

Baugakór 19
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vel skipulögð og björt 4.herb 
endaíbúð á 2.hæð ásamt sérstæði í bílageymslu
í góðri lyftublokk á vinsælum stað. 

STÆRÐ: 132,3 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

35.900.000
Heyrumst
Anton 615 0005

Rekagrandi 1
107 REYKJAVÍK

Opin og björt 3-4.herb, 87 fm íbúð á 5.hæð með
góðu útsýni og stæði í bílageymslu í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúð á tveimur hæðum með
sólríkum svölum.

STÆRÐ: 113,7 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

32.900.000
Heyrumst
Anton 615 0005

OPIÐ HÚS    22.feb 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    22.feb 15:00 – 15:30



Furugrund 44
200 KÓPAVOGUR

Lind Fasteignasala kynnir:

Vandaðar og fallegar íbúðir með

-

-

26.9-38.900.000

STÆRÐ: 62-109fm 2-4 HERBERGI

Ástún 6
200 KÓPAVOGUR

-

-

36.4-37.900.000

STÆRÐ: 97,8 fm FJÖLDI HERBERGJA: 3

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    22.Feb 14:00 - 14:30

OPIÐ HÚS    22.Feb 13:00 - 13:30

Þorrasalir 13-15
201 KÓPAVOGUR

-

31.5-48.200.000 

STÆRÐ: 30-126 fm FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
Sölufulltrúi

 696 1122 
 kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

 699 5008 
 hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

 892 9966 
 stefan@fastlind.is


