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GARÐYRKJUDEILD
Almenn garðyrkjustörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Flokkstjórar fyrir garðyrkju, hafa umsjón með garðyrkjuhópum og 
umsækjendur um flokkstjórnarstörf skulu vera 22 ára og eldri.

GRASSLÁTTUR
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 eða fyrr. 
Flokkstjóri fyrir slátt, hefur umsjón með sláttuhóp og tækjabúnaði, 
umsækjandi um flokkstjórnarstöðu skal vera 22 ára og eldri.

SKÓLAGARÐAR 
Leiðbeinendur við skólagarða
Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða verkmenntun.
Umsækjendur skulu vera 22 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur garðyrkjustjóri 525 8579 smarig@gardabaer.is

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
Almenn verkamannavinna
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1997 og fyrr.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður þjónustumiðstöðvar 525 8587 
sigurdurhaf@gardabaer.is

GARÐABÆR AUGLÝSIR LAUS TIL UMSÓKNAR 
EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ÁRIÐ 2015

SUMARSTÖRF
Almenn sumarstörf
Umsækjendur skulu vera fæddir árið 1998 eða fyrr. Hægt er að sækja 
um, í umhverfishópa, í skapandi hóp, aðstoðarstarf í stofnunum, aðstoð 
með fötluðum og á sumarnámskeiðum og aðstoðarstörf hjá félögum í 
Garðabæ. 

Yfirflokkstjóri og flokkstjórar fyrir umhverfishópa, skulu vera 22 árs 
og eldri. Æskilegt er að umsækjendur hafi uppeldis-, kennslu- eða 
verkmenntun. Yfirflokkstjóri þarf að geta hafið störf fyrr.
Nánari upplýsingar gefur umhverfisstjóri 525 8588, erlabil@gardabaer.is 
og mannauðsstjóri 525 8508, vilhjalmur@gardabaer.is.

VINNUSKÓLI
Yfirflokkstjóri og flokkstjórar
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af uppeldis-, kennslu- og/eða 
garðyrkjustörfum og séu 20 ára og eldri.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður vinnuskóla í síma 590 2570, 
gunnarrich@gardabaer.is 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu 
Garðabæjar www.gardabaer.is

Umsóknarfrestur um ofangreind 
störf er til 23.mars 2015

SUMARSTÖRF
HJÁ GARÐABÆ

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun 
ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar 
til góðs líkamlegs atgervis.

Nánari upplýsingar er að finna á www.isavia.is/atvinna.

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars.

Isavia leitar að starfsfólki í sumarafleysingar í flugvallarþjónustu 
á Reykjavíkurflugvelli. Í starfinu felst meðal annars viðhald 
flugvallar og umhverfis hans, viðhald bifreiða, þungavinnuvéla 
og annarra tækja flugvallarþjónustunnar auk björgunar- og 
slökkviþjónustu. 

Hæfniskröfur: 
• Aukin ökuréttindi eru skilyrði. Vinnuvélapróf er kostur.
• Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
• Bifvélavirkjun , vélvirkjun eða önnur iðnmenntun sem   
 nýtist í starfi . 
• Gott vald á íslensku og ensku, ásamt tölvukunnáttu. 

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

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

Sumarafleysingar 
á Reykjavíkurflugvelli
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...is Hiring!

Learn more and apply at: 
tempoplugin.com/careers

1.  You get to work with a dedicated, 
enthusiastic team of talent that is really 
good at what they do. We hire the best 
and the brightest go-getters out there, and  
we’re looking for others who are passionate 
about learn ing, growing, and being part of 
something big.

2.  You get to dive in and challenge 
yourself in your new role. Rigidity and 
hierarchy are not our thing. Your voice matters. 
You’ll have the opportunity to take on new chall-
enges from the get-go, and leave your mark.

3.  We’ve more than doubled our head-
count in the last 12 months. Our team is 
quickly growing, and it’s an exciting time. With 
four products currently, we’re pretty busy these 
days. We like it that way—it keeps us on our 
toes and constantly challenged.

Tempo is a recognized leader and visionary in project and portfolio management 
solutions for Atlassian’s JIRA platform, with customers ranging from small startups 
to large-scale distributed and Fortune 50 enterprises with more than 10,000 

FIVE REASONS TO JOIN TEMPO

Tempo users. More than 6,000 organizations in over 100 countries—including 
Disney, eBay, Amazon, AT&T, Nordstrom, BMW, Dell, and Pfizer—use Tempo’s 
agile solutions to work smarter and more efficiently.

Current openings:

Reykjavík
• UX DESIGNER
• CUSTOMER ADVOCATE
• PRODUCT MANAGER
• CUSTOMER SUPPORT
• SUMMER INTERNSHIPS AT TEMPO
• PRODUCT MARKETING SPECIALIST 

North America
• CUSTOMER SUPPORT 
• CUSTOMER ADVOCATE 

Germany
• CUSTOMER ADVOCATE

4.  We’re the market leader in Atlass-
ian marketplace add-ons. We are the 
largest development team outside of Atlassian. 
Our Tempo Timesheets add-on for JIRA was 
voted the #1 Atlassian Marketplace Add-
on of 2012. Tempo Timesheets was also the 
Top-Grossing Atlassian Marketplace Add-on 
in 2013, and more recently, our new Tempo 
Planner solution was the Top-Grossing New 
Atlassian Marketplace Add-on in 2014.  
Plus, we’ve got exciting launches in the  
pipe line. Bam!

5.  It’s not all about work. We’re 
a team, and we like to have fun while 
contributing to it. Scavenger hunts, Friday beer 
parties, dressing up like superheroes, holiday 
parties—we celebrate together as well as we 
work together. We also like to give back.
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Starf við launavinnslu í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun 
kjarasamninga og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk 
þess ráðgjöf á sviði vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á mannauðsupp-
lýsingakerfi borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við launavinnslu.  Leitað er að einstaklingi sem býr yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir 
frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með mannauðs- og launakerfi Oracle og krefst vinnan skipulags-
hæfni og nákvæmni.

Helstu verkefni:
• Skráning og yfirferð ráðningar- og launagagna
• Eftirlit með rafrænni skráningu
• Eftirlit með réttri framkvæmd kjarasamninga
• Samskipti og leiðbeiningar til stjórnenda vegna launa-  
 og viðverukerfa 

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af launavinnslu og þekking á kjarasamningum
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Greiningarhæfni
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að 
sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars 2015.

Nánari upplýsingar veita Atli Atlason, deildarstjóri Kjaradeildar í síma 411 4323, netfang: atli.atlason@reykjavik.is og  
Þorbjörg Atladóttir í Kjaradeild í síma 411 4305, netfang: thorbjorg.atladottir@reykjavik.is

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

Náttúrustofa Austurlands auglýsir starf forstöðumanns laust til umsóknar
Náttúrustofa Austurlands er þekkingar- og þjónustuaðili sem vinnur að rannsóknum, ráðgjöf og þekkingarmiðlun í tengslum við náttúrufar. 
Náttúrustofan er rekin af Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði með stuðningi ríkis og starfar samkvæmt lögum um Náttúrufræðistofnun Íslands og 
náttúrustofur nr. 60/1992 og lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994

Starfsaðstaða forstöðumanns er í Neskaupstað.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. júní 2015.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Umsóknir skal senda til stjórnar Náttúrustofu Austurlands, Mýrargötu 10, 740 Neskaupstað eða á 
netfangið valdimarh@hsa.is fyrir 14. mars 2015. Nánari upplýsingar veitir Valdimar O. Hermanns-
son formaður stjórnar í síma 8606770.

Starfssvið forstöðumanns
• Ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi Náttúrustofunnar
• Undirbúningur og viðhald rannsóknarstefnu
• Áætlanagerð
• Stjórnun mannauðs
• Stefnumótunarvinna
• Samskipti við stjórnvöld og samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í náttúrufræði og reynsla af rannsóknum eru skilyrði
• Framhaldsmenntun er æskileg
• Fagleg þekking á viðfangsefnum Náttúrustofunnar 
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og uppbyggilegt viðmót
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur 
• Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfsmaður óskast 
til starfa í Þjónustumiðstöð 

Sjálfsbjargarheimilisins
Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Leitað er að einstaklingi sem á auðvelt með að sýna frumkvæði, 
sjálfstæði og sveigjanleika í starfi.  Góðir samstarfs- og samskip-
tahæfileikar mikilvægir. Unnið er með dagleg viðfangsefni sem 
tengjast tómstundaiðju. Góð íslensku- 
kunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar veitir Valerie Harris yfiriðjuþjálfi í síma 550 0300. 
Umsóknir merktar „starfsmaður í Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargarhei-
milisins“ sendist Þjónustumiðstöð  
Sjálfsbjargarheimilisins Hátúni 12, 105 Reykjavík fyrir  
16. mars 2015.

Sjúkraliðar eða aðrir með sambærilega menntun á heilbrigðis- 
eða félagssviði eru hvattir til að sækja um starfið.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og upplýsandi 
þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum sviðum fjölmiðlunar; 
sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, auk þess að bjóða 
fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, svo 
sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

UMBROTSMANN/GRAFÍSKAN HÖNNUÐ  
VANTAR TIL STARFA Á FRÉTTABLAÐINU

Óskað er eftir vönum umbrotsmanni eða 
grafískum hönnuði sem hefur gott vald á 
grafíkvinnu. Viðkomandi þarf að hafa góða 
þekkingu á InDesign, Illustrator og Photoshop. 
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og 
undir álagi.

Um vaktavinnu er að ræða.

Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 23. mars nk.

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla – www.365midlar.is/hafdu-samband/storf/

Frekari upplýsingar veitir  Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.

Starfið felst meðal annars í því að tengja saman skóla og 
fyrirtæki og aðstoða við að þróa leiðir að samstarfi sem 
getur nýst nemendum um ókomna framtíð, setja upplýsin- 
gar og fróðleik á aðgengilegt form á vefsíðu GERT og 
hvetja til miðlunar upplýsinga. Þetta er tækifæri fyrir 
áhugasaman einstakling til að tengja saman eigið nám 
við fjölbreytt starf.

GERT (Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni) er 
samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga. Markmið verkefnisins er að efla áhuga nemenda 
á raunvísindum og tækni og virkja atvinnulíf og skóla í því 
skyni.
 
Umsóknir og frekari upplýsingar á: www.gert.menntamidja.is

Umsóknarfrestur til 11. mars.

Geturðu GERT þetta?
Óskað eftir áhugasömum meistaranema í starfsnám
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RÁÐGJAFI Í STRAUMLÍNUSTJÓRNUN

Expectus rekstrarráðgjöf 
aðstoðar fyrirtæki og stofnanir 
við að greina og bregðast við 
breytingum í umhverfi sínu, 
greina styrkleika og veikleika í 
innviðum, draga fram lykilhæfni, 
marka stefnu og koma henni í 
framkvæmd. Gildi Expectus eru 
kraftur, heiðarleiki og samvinna. 
Starfsmenn eru ráðnir inn í takt 
við gildin og fá þeir hlutdeild  
í árangri fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar má finna á 
www.expectus.is. 

RÁÐUM EHF

UMSÓKNARFRESTUR
14. mars nk.

Hjá Expectus starfar öflugur hópur 
reynslumikilla ráðgjafa sem hafa langa og 
fjölbreytta reynslu úr atvinnulífinu og hafa 
sem ráðgjafar tileinkað sér framsæknustu 
aðferðir okkar tíma. Verkefni ráðgjafa í 
straumlínustjórnun fela í sér að vinna með 
starfsfólki fyrirtækja og stofnana við að greina 
aðgerðir og ferli út frá aðferðafræði Lean og 
aðstoða við að innleiða umbætur. 

Vegna aukinna verkefna á rekstrarráðgjafasviði óskar Expectus
eftir að fá til starfa ráðgjafa í straumlínustjórnun (Lean Management).  

SÆKJA UM:

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

Áhugasamir sæki um á heimasíðu 
Ráðum, www.radum.is 
fyrir 14. mars nk. 

Með umsókn skal fylgja greinargóð 
ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur um hæfni í starfið. 

HÆFNISKRÖFUR OG EIGINLEIKAR: 

 » Afburða greiningarhæfni. 
 » Háskólamenntun á framhaldsstigi. 
 » Þekking á aðferðafræði straumlínustjórnunar og 
reynsla af árangursríkri innleiðingu hennar. 

 » Drifkraftur og einlægur áhugi á umbótum. 
 » Sannfæring, einstök samskiptahæfni og 
lausnamiðuð hugsun. 

 » Metnaður, heiðarleiki, frumkvæði og sjálfstæð 
vinnubrögð samhliða teymisvinnu. 

 » Mjög gott vald á íslensku og ensku, bæði í rituðu 
og töluðu máli. 

Upplýsingar veitir:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 10. mars.

Um fullt starf er að ræða og  
er æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

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

Verkalýðsfélag Vestfirðinga - Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Félagið er deildarskipt 
blandað stéttarfélag verkafólks, verslunar- og skrifstofufólks, iðnaðarmanna, sjómanna og 
starfsfólks hjá sveitarfélögum og ríkisstofnunum. Í dag nær félagssvæðið yfir alla Vestfirði 
að Hrútafirði undanskildum og er félagið með starfsstöðvar á Ísafirði og Patreksfirði.  

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af bókhaldsstörfum, uppgjörsvinnu og afstemmingum er skilyrði    
• Góð þekking á TOK bókhaldskerfi og rafrænum skráningarkerfum er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku – önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Ábyrgðarsvið
• Bókun reikninga
• Afstemmingar og uppgjör
• Umsjón með launabókhaldi
• Skýrslugerð
• Umsjón með innheimtu og rafrænum skráningum
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir starfsmanni 
í bókhald á skrifstofu félagsins á Ísafirði

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. mars.

Umsóknum 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

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og rekstri fyrirtækja og/eða félagasamtaka
• Þekking og reynsla af starfsmannastjórnun
• Þekking og reynsla af félagsstarfi innan ungmennafélags- 
   hreyfingarinnar eða annarra félagasamtaka
• Færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta sem og kunnátta í 
   Norðurlandamáli
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á rekstri UMFÍ
• Dagleg stjórnun skrifstofu UMFÍ
• Starfsmannastjórnun
• Framkvæmd ákvarðana stjórnar UMFÍ
• Yfirumsjón með starfi nefnda og verkefna 
   innan UMFÍ
• Skipulag og ábyrgð á samstarfi og 
   samskiptum við sambandsaðila
• Þátttaka í samstarfi UMFÍ við innlenda og 
   erlenda aðila

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra UMFÍ. 
Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem hefur  áhuga á íþrótta- og æskulýðsmálum og er 
tilbúinn til að skipuleggja og stýra starfsemi UMFÍ.

Framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ), er landssamband ungmennafélaga. Innan hreyfingarinnar eru 19 
héraðssambönd og 10 félög með beina aðild. Alls eru 263 skráð félög innan UMFÍ með yfir 100 
þúsund félagsmenn. UMFÍ rekur þjónustumiðstöðvar í Reykjavík og á Sauðárkróki þar sem veitt er 
þjónusta við aðildarfélög og félagsmenn. UMFÍ stefndur fyrir mörgum verkefnum á landsvísu á sviði 
lýðheilsu-, umhverfis-, æskulýðs- og íþróttamála.
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GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
ÓSKAST Í FJÖLBREYTT OG LIFANDI

STARF Í GÓÐUM FÉLAGSKAP

Áhugasamir sendi
umsókn ásamt 

ferilskrá á helga@ntc.is
Umsóknarfrestur

er til 08. Mars

ntc.is

Helstu verkefni:
- Hönnunar- og auglýsingavinna

- Ljósmyndun / myndvinnsla
- Merkingar í verslunum

- Önnur tilfallandi markaðsmál

Hæfniskröfur:
- Brennandi áhugi á tísku

- Reynsla af markaðstörfum
Kunnátta á mynd og umbrotsforrit
Photoshop, Illustrator, Indesign,
(Flash eða Adobe edge er kostur)

- Grunnkunnátta í ljósmyndun
-Góð ritkunnátta

Viltu slást í för með framúrskarandi 
hugbúnaðarfyrirtæki?

Ert þú forritari sem vilt leita á ný mið?

Við leitum að f rritara sem yrði hluti af ö ugu teymi 
sérfræðinga á sviði fjárhagslausna Vigor. Unnið er 
m.a. með CA Plex og Visual Studio.

// Hönnun og þróun á Vigor viðskiptalausnum
/ Samþætting kerfa
/ Greining á þörfum viðskiptavina
/ Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

// Háskólamenntun í tölvunar-, verk- eða
ker sfræði eða sambærilegu sviði

// Reynsla af hugbúnaðargerð og 
gagnagrunnsforritun

/ SQL og C# reynsla er kostur
/ Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/ Hæfni í mannlegum samskiptum

Þekkir þú ABAP, SAP og .NET?

Við leitum að framúrskarandi forritara til að 
takast á við krefjandi og fjölbreytt verkefni í SAP 
hugbúnaðarumhver nu.

/ Forritun í SAP (ABAP), HANA og .NET
/  / Forritun og tæknilegar útfærslur í SAP og

tengdum umhverfum
/  / Hugmyndavinna og þróun lausna fyrir 

viðskiptavini í SAP umhver nu

/  / Háskólamenntun í tölvunar-, verk- eða
ker sfræði eða sambærilegu sviði

/  / Reynsla á sviði hugbúnaðargerðar og/eða 
ráðgjafar er kostur

/  / Sjálfstæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð
/  / Hæfni í mannlegum samskiptum

Hefur þú stýrt hugbúnaðarverkefnum?

Við leitum að metnaðarfullum og ö ugum verkefna-
stjóra sem hefur framúrskarandi þjónustulund og
ríka skipulagsgáfu.

// Áætlanagerð, stýring og samræming 
þróunarverkefna og verkefna fyrir viðskiptavini

// Þátttaka í viðhaldi og áframhaldandi
uppbyggingu ferla og gæðastaðla

// Þjónusta og samskipti við viðskiptavini

/ Háskólagráða sem nýtist í star
// Reynsla af verkefnastjórnun í hugbúnaðargerð 

og upplýsingatækni
// rsýn og geta til að vinna undir álagi
// Hæfni í mannlegum samskiptum
// Frumkvæði, drifkraftur og vilji til verka

Appli on er hugbúnaðarfyrirtæki sem sérhæ r sig í ráðgjöf, 

þjónustu og þróun viðskiptahugbúnaðar. Fyrirtækið hefur 

þróað fjölmargar sérlausnir fyrir sveitafélög, sjávarútvegs-

fyrirtæki, fjármálafyrirtæki og orkufyrirtæki sem og lausnir 

á sviði mannauðs- og launamála. Hjá Applicon á Íslandi starfa

y r  starfsmenn með fjölbreyttan bakgrunn. Applicon

er hluti af Nýherjasamstæðunni og er í hópi framúrskarandi

fyrirtækja á Íslandi árið .

Nánari upplýsingar veitir Erla Andrea Pétursdóttir,  

eap@applicon.is. 

Umsóknarfrestur er til . mars . 

Allar umsóknir og fyrirspurnir eru

trúnaðarmál. Sækið um á vefnum okkar, 

www.applicon.is.

Applicon
Borgartún 37

 Reykjavík

3  
applicon@applicon.is 
applicon.is

—
Íslenska hefur verið í fremstu röð íslenskra 
auglýsinga stofa í 27 ár og er stolt af því að hafa  
komið að kynningu öflugustu vöru merkja á Íslandi. 

islenska.is

—
Vegna aukinna umsvifa leitum við að hæfileikaríku fólki 
til að starfa með öflugum hópi skapandi fólks á Íslensku 
auglýsingastofunni.

Umsókn sendist rafrænt á starf@islenska.is 
Umsóknir berist ekki síðar en 8. mars 2015.
Allar umsóknir eru trúnaðarmál.

Art director og
grafískur hönnuður

 Art director  

Starfið:
Íslenska leitar að art director með að lágmarki 
þriggja ára reynslu af vinnu á auglýsinga-  
eða hönnunarstofu.

Art director stýrir verkefnum og ber hönnunarlega 
ábyrgð. Art director er hugmyndaríkur, listrænn, 
skipulagður, metnaðarfullur og leiðandi.

Grafískur hönnuður 

Starfið:
Íslenska leitar að grafískum hönnuði með að 
minnsta kosti árs reynslu af vinnu á auglýsinga- 
eða hönnunarstofu. 

Grafískur hönnuður fullhannar verkefni og  
ber ábyrgð á frágangi til birtingar. Grafískur 
hönnuður er hugmyndaríkur, listrænn,  
skipulagður, nákvæmur og metnaðarfullur.
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Tækjamenn/Bílstjórar
Dráttarbílar Vélaleiga óska eftir að ráða vana 
tækjamenn / bílstjóra til starfa.
Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingum með reynslu 
til starfa á gröfum og tækjum ásamt  akstri vörubifreiða.

Hæfniskröfur
• Vinnuvélaréttindi / meirapróf.
• Reynsla við stjórn vinnuvéla 
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi,heiðarleiki,snyrtimennska og reglusemi.
• Reyklaus.
• Geta unnið sjálfstætt.
• Íslenskukunnátta skilyrði.
• Hreint sakavottorð
• Ferilskrá

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á atvinna@drattarbilar.is  
Einnig er mjög mikilvægt að viðkomandi skili ferilskrá með 
umsókn. 
Umsóknarfrestur er til 16.mars 2015 

©
 2015 Ernst & Young ehf. A

ll R
ights Reserved.

Ernst & Young ehf. óskar eftir að ráða 
lögfræðing sem er sérfræðingur í skattarétti

Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi sem 
hefur áhuga á skattamálum. Viðkomandi þarf að geta unnið 

Starfs- og ábyrgðarsvið

 úrlausn skattalegra álitaefna
 
 framkvæmd skattalegra áreiðanleikakannana
 

Menntun og hæfni

 próf frá lagadeild (cand.jur/meistaranám)
 
 
 hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars nk. 
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 

sviðsstjóri skattasviðs EY.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

Tæknimaður í vettvangsþjónustu

Tæknimaður þarf að vera sjálfstæður og útsjónarsamur og hafa  áhuga á 
að tileinka sér nýjungar og takast á við krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:
>> Almenn notendaþjónusta við viðskiptavini Nýherja
>> Heimsóknir til viðskiptavina og aðstoð í gegnum síma
>> Uppsetning og viðgerðir á tölvu- og prentbúnaði
>> Uppsetning og þjónusta við hugbúnaðarlausnir
>> Umsýsla með póstlausnir og viðskiptahugbúnað á snjalltækjum
>> Samstarf við kerfisstjóra í tæknilegum verkefnum

Hæfniskröfur:
>> Framúrskarandi þjónustulund og skilningur á þörfum viðskiptavina
>> Góð þekking á Windows stýrikerfum auk MacOS, Linux þekking er kostur
>> Reynsla af helstu snjalltækjum, Android og iOS, Blackberry er kostur
>> Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar vottanir, t.d. Microsoft gráður, eru kostur

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móðurfélaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 470. Dótturfélög 
Nýherja eru TM Software, Tempo, Applicon á Íslandi og í Svíþjóð. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.).

Við leitum að öflugum liðsmönnum
Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum

Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum sér um að samþætta, þróa og innleiða 
ný hugbúnaðarkerfi hjá viðskiptavinum Nýherja.

Helstu verkefni:
>> Samþætting, þróun, innleiðing og rekstur hugbúnaðarlausna
>> Tengingar og samþætting við skýjaþjónustu

Hæfniskröfur:
>> Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
>> Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
>> Þekking á Active Directory og ADFS er kostur
>> Þekking á gagnagrunnum
>> Reynsla af hugbúnaðarþróun

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars 2015. Sótt er um störfin á vef Nýherja, www.nyherji.is/atvinna.
Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Bæði kyn eru hvött til að sækja um störfin. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
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Ertu vélstjóri eða 
vélfræðingur?
TM auglýsir laust starf tjónamatsmanns skipatjóna

Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskar-
andi samskiptahæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.  

Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu TM (kjartanv@tm.is), veitir 
nánari upplýsingar. 

Starfssvið
 • Tjónaskoðanir og umsjón með afgreiðslu og uppgjöri skipatjóna
 • Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina
 • Gagnaöflun og útreikningar tjónakostnaðar

Hæfniskröfur
 • Vélstjóra- eða vélfræðimenntun er áskilin 
 • Reynsla af sjómennsku, skipaviðgerðum, eftirlitsstörfum og/eða tjónsmati
 • Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel undir álagi
 • Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð 

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskipta-
vinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu 
við úrlausn sinna mála hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af 
sextán og er það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.  

Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    www.tm.is

Vaka hf óskar eftir starfsfólki  
í eftirtalin störf:

VARAHLUTAVERSLUN
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í varahlutaverslun.

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bíltegundum og varahlutum kostur

Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is, fyrir 13.mars 2015, merkt: Förgun

Hjólbarðaverkstæði
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á hjólbarðaverkstæði.

Hæfniskröfur:
• Gott viðmót og áhugi á að bæta sig í starfi
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Góð mannleg samskipti
• Þjónustulund
• Öguð vinnubrögð
     
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilskrá á 
starf@vakahf.is, fyrir 13.mars 2015, merkt: Dekk

Verkefnastjóri í 
fjármálatengd verkefni 
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Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir að ráða 
verkefnastjóra í fjármálatengd verkefni á skrifstofu sviðsins.

Stjórnendaupplýsingar  
Námskeiðs- og kennsluuppgjör
Kostnaðargreining
Fjárhagsáætlanir
Ráðgjöf og aðstoð við fjármál og uppgjör 
erlendra styrkja og rannsóknaverkefna
Ýmis önnur fjármálaverkefni

Verkefnastjóri í 
fjármálatengd verkefni 

lbH

fj

fjfjj
Helstu verkefni:

Háskólapróf í viðskiptafræði, fjármálum eða 
skyldum greinum  
Reynsla af háskólastarfi æskileg
Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að 
tileinka sér nýjungar á því sviði
Mjög gott vald á Excel
Faglegur metnaður, nákvæmni og öguð 
vinnubrögð
Lipurð, jákvæðni og hæfni í mannlegum 
samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Lofts, 
rekstrarstjóri Heilbrigðisvísindasviðs, 
vl@hi.is eða 525 5812.

Sjá nánari upplýsingar um starfið á 
www.hi.is/laus_storf. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars nk. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst. 

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

í Höfðabergi sem er útibú frá Lágafellsskóla. Þar verða 
næsta skólaár 190 börn í þremur 5 ára deildum leikskóla, 

1. og 2. bekk grunnskóla. Markvisst samstarf er milli 
árganganna þriggja meðal nemenda og starfsfólks.
Höfðaberg er staðsett við Æðarhöfða í Mosfellsbæ.

Auglýst eru laus eftirfarandi störf:

Deildarstjórastöður við 
leikskóladeildir 5 ára barna

Leikskólakennarakennarar óskast í tvær stöður deil-
darstjóra. Ráðið verður í stöðurnar annars vegar frá 1. 
apríl eða samkvæmt nánara samkomulagi og hins vegar 
verður ráðið í stöðu frá 1. ágúst. Um framtíðarráðningu er 
að ræða.

Leikskólakennarastaða
Leikskólakennari óskast frá miðjum maí eða samkvæmt 
nánara samkomulagi. Um framtíðarráðningu er að ræða.
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa kemur til greina að 
ráða fólk með aðra uppeldismenntun.

Frekari upplýsingar um störfin er að finna á vef 
Mosfellsbæjar www.mos.is

Upplýsingar um störfin veitir Anna María Gunnarsdóttir 
aðstoðarleikskólastjóri í síma 6600752.

Umsóknarfrestur er til 13.mars 2015.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og reynslu 
skulu sendar á netfangið annam@lagafellsskoli.is 
Launakjör eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.
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Starfsmaður í fjárhagsdeild Vélasölunnar 
Vélasalan óskar eftir starfsmanni í fjárhagsdeild sína.  

Helstu verkefni og ábyrgð
• Færsla og gerð bókhalds  
• Afstemmingar
• Samskipti við viðskiptavini og birgja
• Aðstoð við uppgjör
• Bókhaldsvinna fyrir tengd félög

Hæfnikröfur:
• Reynsla og þekking af  sambærilegu starfi.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Vélasalan er öflugt þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi sem sérhæfir sig í innflutningi  
og sölu á vélum og búnaði í fiskiskip og báta og flestu sem því tilheyrir. 

Nánari upplýsingar veitir Ingvaldur Gústafsson, ingvaldur@velasalan.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.   
Umsóknir skulu sendar á ingvaldur@velasalan.is

Fræðslunetið auglýsir eftir 
verkefnisstjóra yfir símenntun 

fatlaðs fólks á Suðurlandi.
Um er að ræða 100% starf vegna ársleyfis starfsmanns frá 1. maí 
2015 til 30. apríl 2016 með möguleika á framlengingu. Æskilegt er  
að viðkomandi geti hafið störf, a.m.k. að hluta til, 15. apríl. 

Starfssvæði Fræðslunetsins nær yfir Árnessýslu, Rangárvallasýslu, 
Vestur- og Austur-Skaftafellssýslu.

Starfsstöð verkefnisstjóra er í Fjölheimum á Selfossi.
Starfið felur í sér áætlanagerð, skipulagningu námskeiða, 
ráðgjöf, kennslu og fleira.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Reynsla af námi og kennslu fullorðins, fatlaðs fólks
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Reynsla af verkefnastjórnun eða önnur sambærileg reynsla
• Þekking á hugmyndafræði fullorðinsfræðslu

Laun og kjör skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendist til 
asmundur@fraedslunet.is fyrir 16. mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Rakel í síma 560-2030.

Sjá frekar um víðtæka starfsemi Fræðslunetsins á 
http://fraedslunet.is 

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
matreiðslumanni í sumarafleysingu 
  
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi. 
 
Upplýsingar veitir Gunnar J. Einarsson 
forstöðumaður eldhúss. 
eldhus@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                
Sími 522 5700 

www.hi.is

Embætti rektors Háskóla Íslands
er laust til umsóknar

 

 
 

 
 

 

Háskólaráð Háskóla Íslands auglýsir laust
til umsóknar embætti rektors.
 
Rektor er æðsti fulltrúi skólans og talsmaður gagnvart mönnum og stofnunum 
innan háskólans og utan hans. Hann stýrir starfsemi háskólans og hefur frumkvæði
að því að háskólaráð marki sér heildarstefnu í málefnum skólans. Rektor ber enn
fremur ábyrgð á framkvæmd stefnu háskólans og tengslum háskólans við innlenda
og erlenda samstarfsaðila. Þá hefur hann eftirlit með allri starfsemi háskólans. 
Skipunartímabil rektors er fimm ár, frá 1. júlí 2015.

Embættisgengir eru þeir einir sem hafa prófessorshæfi, leiðtogahæfileika og skýra
og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir háskólann, ríka samskiptahæfni og víðtæka 
reynslu af stjórnun og stefnumótun.

Umsóknir skulu berast starfsmannasviði, Aðalbyggingu Háskóla Íslands, 
Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík eða á netfangið starfsumsoknir@hi.is, 
merkt HI15010208. Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2015. 

Frekari upplýsingar um starfið má finna á vef Háskóla Íslands, 
http://www.hi.is/rektorskjor2015

Háskóli Íslands er stærsti háskóli landsins og þar stunda nærri fjórtán þúsund nemar 
grunn- og framhaldsnám um þessar mundir. Fastir starfsmenn eru um 1400 talsins 
og stundakennarar vel á þriðja þúsund.
 
Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og hefur verið í hópi 300 bestu háskóla 
heims frá árinu 2011 samkvæmt matslista Times Higher Education World University 
Rankings. Skólinn er í nánu samstarfi við marga af helstu rannsóknaháskólum og háskóla-
deildum heims og rannsóknavirkni starfsmanna hefur vaxið hratt á undanförnum árum. 
Um leið hefur skólinn ríkum skyldum að gegna 
við íslenskt samfélag, menningu og tungu með 
rannsóknum sínum.
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FASTEIGNASALI
Allt fasteignir – fasteignasala  óskar  eftir löggiltum 

fasteignasala eða aðila með góða reynslu  
af fasteignaviðskiptum.

Alfarið árangurstengd laun. Hátt skiptihlutfall. 

Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Pálsson löggiltur 
fasteignasali í síma 898-1233.

Viltu vinna að betri heimi?
Sumarstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf.
Mannréttindasamtökin Amnesty International 
óska eftir að ráða starfsfólk í kynningar á 
sms aðgerðaneti okkar á götum úti.
Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð

· Forstöðumaður íbúðakjarna

Skólar

· Starfsmaður í dægradvöl, Kársnesskóli

Menntasvið

· Baðvörður í sundlaug Kópavogs, kona

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

Viltu vinna í 
skemmtilegasta
vöruhúsi landsins?

Oddi leitar að duglegum og vand-
virkum starfskrafti. Lyftarapróf er 
plús. Sæmileg kímnigáfa er skilyrði. 
Oddi er líflegur, jafnréttissinnaður
og fjölskylduvænn vinnustaður. 
Við hjörtum hresst fólk.

Kíktu á oddi.is og kynntu þér málið
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PENNAVINUR ÓSKAST

Áhugasamir vinsamlegast sendið fyrirspurnir og umsóknir á netfangið 
atvinna@penninn.is fyrir 8.mars nk. 

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

• Skráning rekstrarreikninga í samþykktarkerfi

• Bókun kostnaðar í fjárhag

• Bókun bankareikninga

• Mánaðarleg uppgjörsvinna

• Afstemmingar

• Önnur tilfallandi verkefni á fjármálasviði

• Menntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

• Mjög góð færni í bókun fjárhagsbókhalds

• Reynsla af skilum uppgjörs til endurskoðanda kostur

• Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Navision er kostur

• Frumkvæði í starfi, nákvæmni og öguð vinnubrögð skilyrði

• Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum

Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst

Penninn óskar eftir að ráða fjárhagsbókara í fjölbreytt og krefjandi starf

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
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Þjóðminjasafn Íslands auglýsir

Verkstjórn ræstinga

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir eftir starfsmanni í ræstingar og 
verkstjórn ræstinga í húsnæði safnsins á höfuðborgarsvæðinu. 
Um nýtt starf er að ræða sem unnið er í dagvinnu og mun sá 
sem verður ráðinn taka þátt í nánari mótun þess. Nauðsynlegt 
er að viðkomandi hafi marktæka reynslu af ræstingum, sé 
framtakssamur, snyrtilegur og úrræðagóður og eigi auðvelt með 
mannleg samskipti.

Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn og eftirlit með gæðum ræstinga
• Ræstingar á húsnæði Þjóðminjasafns
• Þátttaka í skipulagi ræstinga og ræstingartengdra verkefna
• Þátttaka í ræstingartengdum verkefnum, s.s. á sýningum 
  og í geymslum
• Innkaup á ræstingarvörum.

Hæfniskröfur:
• Marktæk reynsla af ræstingum
• Frumkvæði og vandvirkni
• Snyrtimennska og gott auga fyrir hreinlæti
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfileiki til að vinna 
 með öðrum
• Verkstjórnarreynsla
• Íslenskukunnátta.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stét-
tarfélags og fjármálaráðherra. Æskilegt er að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir með upplýsingum um starfsreynslu og meðmælendur 
berist skrifstofu safnsins að Suðurgötu 43, 101 Reykjavík eða á 
póstfangið starfsumsokn@thjodminjasafn.is, í síðasta lagi 5. mars 
2015. Umsóknir skulu merktar „Ræstingar“.

Litið verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að 
umsóknarfresti lýkur. Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnrét-
tisáætlun stofnunarinnar. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar veitir Þóra Björk Ólafsdóttir (thora.bjork@
thjodminjasafn.is) í s: 530-2200.
Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái mark-
miðum sínum sem vísinda- og þjónustustofnun.  Starfsmaður leggi 
áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg og ábyrg vinnubrögð 
og jákvætt skapandi andrúmsloft á vinnustað.

Þjóðminjasafn Íslands er háskólastofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja og 
rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og 
miðla þekkingu á menningarminjum og sögu íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn 
Íslands starfar m.a. á grundvelli laga um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011, 
safnalaga nr. 141/2011 og laga um menningarminjar nr. 80/2012.

Starfsfólk í Borgarnesi
Vegna mikilla verkefna framundan óskar Límtré Vírnet 

eftir að ráða í eftirfarandi framtíðarstörf:

Vélvirki og blikksmiður
Menntun í vélvirkjun/stálsmíði, blikksmíði eða öðrum 
sambærilegum greinum æskileg. Einnig kemur til greina 
að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða blikksmíði. 

Verkefni í járnsmiðju og blikksmiðju eru fjölbreytt, bæði í 
nýsmíði og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er innan  
fyrirtækisins eða úti hjá viðskiptavinum.

Völsunardeild
Okkur vantar til starfa laghent fólk í völsunardeild  
fyrirtækisins. 

Störfin eru fjölbreytt en nauðsynlegt er að umsækjendur 
séu vanir að vinna við vélar og tæki og hafi þekkingu eða 
reynslu af vélaviðhaldi. 

Nánari upplýsingar gefur  Aðalsteinn Símonarson á 
staðnum, í síma 412 5302 eða tölvupósti  
alli@limtrevirnet.is. 

Umsóknarfrestur er til 3. mars

HS Veitur hf  óska eftir að ráða rafvirkja / rafveituvirkja til 
starfa á starfsstöð sína í Vestmannaeyjum og í Árborg

Sótt er um starfið á heimasíðu HS Veitna, www.hsveitur.is.
Nánari upplýsingar varðandi starfið í Vestmannaeyjum veitir Sigurjón Ingi Ingólfsson og varðandi starfið í 
Árborg veitir Þorvaldur Þorvaldsson í gegnum skiptiborð í síma 422 5200.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars 2015.

HS Veitur hf varð til 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 að stórum hluta á
Suðurnesjum og í Vestmanneyjum.
Starfsstöðvar HS Veitna hf eru fjórar þ.e. í Reykjanesbæ, í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og í Árborg.
Hjá HS Veitum hf starfa 84 starfsmenn en auk þess eru ákveðnir starfsþættir keyptir af HS Orku hf.

Helstu þættir starfsins eru:
 - viðhald og viðgerðir á dreifikerfi, línum og
   götulögnum.
 - nýlagnir, tengingar og frágangur.

Hæfniskröfur:
 - sveinspróf í rafvirkjun eða rafveituvirkjun.
 - sjálfstæð vinnubrögð.
 - góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum.

HS VEITUR HF
www.hsveitur.is

Rafvirki / Rafveituvirki

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin. 
Umsóknarfrestur er til 8. mars n.k. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir Árni Reynir Alfredsson, arnireynir@byko.is eða 821 4008.

DEILDARSTJÓRI MÁLNINGARDEILDAR
Starfið krefst mikillar þekkingar á málningu og efnavörum.
Nánari upplýsingar veitir Agnar Kárason verslunarstjóri, 
agnar@byko.is eða 821 4005.

STARFSMAÐUR Í VÖRUHÚSI
Leitað er að öflugum starfsmanni í Kjalarvogi.

STARFSMAÐUR Á LYFTARA
Leitað er að stundvísum og öflugum aðila 25 ára og eldri. 
Lyftararéttindi og tölvukunnátta eru æskileg.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Einarsson, 
adalsteinn@byko.is eða 821 4060.

VÖRUMÓTTÖKU- OG LAGERSTARF
Starfið felst í vörumóttöku, bókun reikninga og öðrum lagerstörfum.
Nánari upplýsingar veitir Árni B. Kvaran verslunarstjóri lagerdeildar, 
arnibk@byko.is eða 821 4015.

GRANDI

KJALARVOGUR

LAGNAVERSLUN BREIDD

SPENNANDI TÆKIFÆRI!
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og við erum ávallt að leita 
að góðu fólki. Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir 
hæfileikum til að starfa sjálfstætt, vera jákvætt og þjónustulundað og 
eiga mjög gott með að vinna með öðrum. BYKO býður upp á mjög góða 
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika fyrir rétt starfsfólk.
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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 fimm störf deildarlækna á Barnaspítala 
Hringsins. Störfin veitast til sex mánaða frá 1. júlí 2015, 1. janúar 
2016, 1. mars 2016, 1. maí 2016 og 1. júlí 2016. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Þjálfun í barnalækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Kennsla og handleiðsla kandídata og læknanema
» Þátttaka í vísindavinnu og/ eða gerð klínískra leiðbeininga 

er æskileg

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Góð færni í mannlegum samskiptum
» Skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
» Starfshlutföll eru 100% með tilheyrandi bundnum vöktum.
» Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt lækningaleyfi 

og upplýsinga um ástæðu umsóknar (letter of motivation).
» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun

um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.
» Upplýsingar veitir Þórður Þórkelsson, yfirlæknir, netfang

thordth@landspitali.is, sími 825 5094.

DEILDARLÆKNAR

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. 

Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður óskast á fósturgreiningadeild 
Landspítala við Hringbraut.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Móttaka og bókanir sjúklinga
» Símavarsla
» Greiðslumóttaka og uppgjör
» Umsýsla gagna, skráning í tölvukerfi sjúkrahússins
» Almenn fyrirgreiðsla við skjólstæðinga, aðstandendur og 

samstarfsfólk
» Ýmis sérverkefni í samvinnu við deildarstjóra

Hæfnikröfur
» Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
» Góðir skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
» Frumkvæði í starfi og geta til vinna undir álagi
» Góð tölvukunnátta er nauðsynleg og þekking á Sögu- og

kassakerfi LSH æskileg
» Heilbrigðisritaramenntun æskileg og/eða reynsla af 

ritarastörfum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. mars  2015.
» Starfshlutfall er 100%.
» Ráðið verður í starfið sem fyrst, helst ekki síðar en 1. apríl

2015.
» Upplýsingar veitir Margrét I Hallgrímsson, deildarstjóri,

margriha@landspitali.is, sími 825 3785.

HEILBRIGÐISRITARI/ 
SKRIFSTOFUMAÐUR

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 sérfræðilæknis í blóðlækningum er laust til umsóknar. 
Stefnt er að því að um fullt starf verði að ræða en starfshlutfall 
getur þó verið samkvæmt nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Vinna á legu- og göngudeildum blóðlækninga
» Vinna við ráðgjöf í blóðlækningum
» Vinna í almennum lyflækningum og bráðalyflækningum í 

samráði við yfirlækni blóðlækninga
» Þátttaka í vaktþjónustu blóðlækna
» Þátttaka í kennslu og rannsóknarstarfi

Hæfnikröfur
» Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum með

blóðlækningar sem undirsérgrein
» Breið þekking og reynsla í almennum lyflækningum
» Mikil reynsla af kennslu og rannsóknum
» Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð samskiptum

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2015.
» Starfið veitist frá 1. september 2015 eða eftir

samkomulagi.
» Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám,

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

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast, í tvíriti, Sigrúnu Eddu Reykdal, yfirlækni, LSH
Blóðlækningar 20A við Hringbraut.

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

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

» Upplýsingar veitir Sigrún Edda Reykdal, yfirlæknir, netfang
sigrunre@landspitali.is, sími 543 1000.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Laus eru til umsóknar störf lækna í starfsnámi á geðsviði. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin frá tímabilinu
1. maí 2015 til 1. nóvember 2015, í 4-12 mánuði.

Störf til 4-6 mánaða geta nýst sem hluti af sérnámi í 
öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði svo sem heimilis-,
endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig er þetta mjög
gott tækifæri fyrir heimilislækna sem vilja auka þekkingu sína
á greiningu og meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu samhliða 
þátttöku í sérnámi námslækna í geðlækningum.

Helstu verkefni og ábyrgð 
» Þjálfun í geðlækningum með þátttöku í klínísku starfi
» Þátttaka í kennslu- og fræðsluprógrammi námslækna tvo 

virka daga í mánuði
» Þátttaka í reglubundinni handleiðslu og þjálfun í 

samtalsmeðferð, m.a. í hugrænni atferlismeðferð, 
psychodynamiskri meðferð og áhugahvetjandi samtölum, 
eru hluti af sérnámi í geðlæknisfræði

Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð stendur áhugasömum 
umsækjendum til boða. Unnið hefur verið ötullega að því að
byggja upp prógrammið í samvinnu við námslækna á síðustu 
árum með góðum árangri.

Hæfnikröfur
» Almennt lækningaleyfi
» Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
» Vilji til þátttöku í áframhaldandi þróun sérnámsins

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 16. 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 Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir,
engilbs@landspitali.is, sími 543 1000 og Nanna Briem,
sérfræðilæknir, nannabri@landspitali.is, sími 543 1000.

LÆKNAR Í STARFSNÁMI
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Starf aðstoðarleikskólastjóra  
við leikskólann Laut í Grindavík 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskólann Laut í  
Grindavík. Leikskólinn Laut er í nýlegu húsnæði og er fjögurra 
deilda skóli með rúmlega 100 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. 
Laut er grænfánaskóli og starfar eftir Uppbyggingarstefnunni. 
Grunngildi leikskólans eru gleði, hlýja, virðing.

Starfsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður leikskólastjóra og 
 ber ásamt honum ábyrgð á rekstri og faglegu starfi leikskólans.
• Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt 

starfslýsingu hans.
• Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans 
 og skipulagningu uppeldisstarfsins.
• Sinnir þeim verkefnum sem varðar stjórnun leikskólans sem 

yfirmaður felur honum hverju sinni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Leikskólakennaramenntun.
• Framhaldsmenntun æskileg.
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg,
• Færni í samskiptum.
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Góð tölvukunnátta.
• Góð íslenskukunnátta.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda leikskóla 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 6.mars nk.

Með umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun 
og starfsferil. Umsókn sendist á netfangið freda@grindavik.is

Allar nánari upplýsingar gefur Fríða Egilsdóttir leikskólastjóri 
í síma 426 8396, 847 9859.

Heimasíða leikskólans Lautar er http://leikdal.simnet.is/

Jafnræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust

landvarsla - 
sumarstörf 2015

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

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING

Umhverfisstofnun auglýsir eftir landvörðum sumarið 
2015 á eftirtalin svæði: Þjóðgarðinn Snæfellsjökul, 
verndarsvæði Mývatns og Laxár, Friðland að Fjallabaki, 
sunnanverða Vestfirði, Geysi og Gullfoss svo og 
Hornstrandir.

Um er að ræða  tímabundin 100% störf en starfstími
er breytilegur eftir svæðum. Þeir fyrstu hefja störf um 
miðjan maí og síðustu ljúka störfum í september. 

Störf landvarða felast m.a. í vöktun, eftirliti, fræðslu og  
móttöku gesta.

Ítarlegri upplýsingar um störfin, starfstímabil, svæðin 
og  hæfniskröfur  eru að finna á starfatorg.is og 
http://www.umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/. Sótt er 
um störfin með því að fylla út rafrænt eyðublað sem 
er að finna í auglýsingunni á vef Umhverfisstofnunar.
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015. Í umsókn 
þarf að koma fram hvaða svæði verið er að sækja um eða
forgangsröðun þar um.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sviðstjóri skjalasviðs Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201502/227
Ræstingar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201502/226
Deildarlæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201502/225
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201502/224
Ræstingar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201502/223
Verkefnastj. í fjármálatengd verk. Heilbrigðisvísindasvið HÍ Reykjavík 201502/222
Sérfræðilæknir í nýrnalækn. LSH Nýrnalækningar Reykjavík 201502/221
Lektor í líftölfræði Heilbrigðisvísindasvið, HÍ Reykjavík 201502/220
15 nýdoktorastyrkir Háskóli Íslands Reykjavík 201502/219
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201502/218
Tæknimaður Tryggingast. - Upplýsingatæknisvið Reykjavík 201502/217
Lyflæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201502/216
Landvarsla - sumarstörf 2015 Umhverfisstofnun Reykjavík 201502/215
Sérfræðingur á félagsmálasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201502/214
Hjúkrunarfræðingar - afleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201502/213
Yfirlæknir Lyflækningadeild Heilbr.st Vesturl. Akranes 201502/212
Sérfræðilæknir í blóðlækningum LSH Blóðlækningar Reykjavík 201502/211
Deildarlæknar LSH Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201502/210
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður LSH Göngud. Mæðrav. og fósturgr. Reykjavík 201502/209
Læknar í starfsnámi LSH Skrifstofa geðsviðs Reykjavík 201502/208
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfræðinem. Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201502/207
Hjúkrunarfræðingar LSH Smitsjúkdómadeild Reykjavík 201502/206
Iðjuþjálfi LSH Iðjuþjálfun Reykjavík 201502/205
Vélamaður Vegagerðin Vík 201502/204
Sérfræðingur á byggingarsviði Mannvirkjastofnun Reykjavík 201502/203
Lögfræðingur Lögreglustj. á Norðurlandi eystra Akureyri 201502/202
Sjúkral. - sjúkraliðanemar í afl. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestm.eyjar 201502/201
Starfsmaður í móttöku ÁTVR, Vínbúðin  Reykjavík 201502/200
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Leiðarljós Gerðarsafns er að vera framsækið listasafn með áherslu á fjölbreytt sýningar-
hald í nútíma- og samtímalist eftir bæði íslenska og erlenda listamenn.
Verkefnastjóri Gerðarsafns heldur utan um kynningu og almenna miðlun á sýningum 
safnsins ásamt því að halda utan um skipulag opnana og móttökur. Verkefnastjóri 
heldur utan um skráningu safneignar, varðveislu listaverka og hefur umsjón með safnbúð 
Gerðarsafns. Um 80% starf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á myndlist og reynsla af safnastarfi og lista- og menningarstarfi
• Hugmyndaauðgi, listrænt innsæi, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Færni til að rita íslenskan og enskan texta
• Jákvætt viðmót og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Konur jafnt sem karlar
eru hvött til að sækja um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Verkefnastjóri 
í Gerðarsafni



Þjónustumaður óskast
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing, 
vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla reynslu í faginu. 
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt 
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er velvevevevevevevevevv  að góðummmmmmmmm hó hó hó hó hó hó hó hó hópi starfsfólks ok

að hafa góða færni í mannlegum nauauauauauauauuðsynleg g g og og oog g g g g viðkðkðkðkðkðkðkðkðkkkomaomomomoomomomoom ndi þarf 
sammmmmmmmmskisssssss ptuuummmmm.mmmm

tarfsferilsskrá á netfangið Áhugasasssssssasaaamamiaaaaaa r senddii ui ui ui ui ui ui ui msókn og st
arfrestur er til sigs urdur@expertertrtrtrtrtrtrtrtrt.is, en umsómsómsómsómsómsómsómsómsóknakkkkkkkk 15.mars nk. 
ður í síma 660-2971 eða 517-4000.NNNNánNNNNN ari upplýsiningarga  gefur Siguuuuuruuu ð

i 1, 108 Reykjavík. www.expert.isExpert Kæling eg eg hf. Grensásveeegieee

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • sumarafleysingar
 • starfsmaður í eldhúsi

Leikskólinn Holtakot
 • leikskólakennari

Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

RAFVIRKJAR

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

Vegna aukinna verkefna óskar ÍAV eftir að ráða 
öfluga rafvirkja/nema til starfa. 

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og 
suðurnesjum.

Góð laun í boði fyrir rétta aðila.

Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.

má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Við breytum vilja í verk

ASKO hefur fært Norðmönnum matvörur fra árinu 1866 og telur í dag 3300 
starfsmenn. Veltan árið 2014 var um 51,4 milljarðar norskar krónur. ASKO 
starfrækir 13 útibú víða um Noreg, Frá Lillesand i suðri til Tromsø í norðri. 

ASKO Rogland AS er leiðandi heildsölu- og dreifingarfyrirtæki með um 
4,2 milljarða veltu árlega. 

Markaðurinn eru matvöruverslanir, birgjar, mötuneyti og veitingahús 
innan svæðissins frá Bømlo í norðri og allt til Moi í suðri. Fyrirtækið  
sjálft er staðsett í Skurve i Gjesdal (ca 30 mínútur frá Stavanger). 

Við óskum eftir íslenskum 
atvinnubílstjórum í sumar!

Við bjóðum: 
• Örugga vinnu frá 1. júní og út ágúst 
• Flug til Noregs 
 (svo fremi sem viðkomandi vinnur út samningstíma) 
• Húsnæði í göngufæri við fyrirtækið 
• Aðgang að æfingasal, squashsal og sauna
• Íslenskan tengilið

Hæfniskröfur: 
• Ökuréttindaflokkur C og CE (meiraprófið) 
• Vandvirkni, þjónustulipurð og snyrtimennska
• Reynsla
• Góð norsku/sænsku/dönsku -kunnátta eða mjög góð enska

Helstu verkefni:
• Lestun og losun 
• Dreifing á vörum til viðskiptavina 
• Að vera góður fulltrúi ASKO fyrir viðskiptavini 

Nánari upplýsingar veitir Sigrid Thors í síma 0047 95 55 17 17 

Áhugasamir sendi stutta ferilskrá ásamt nöfnum og 
símanúmerum til meðmælenda til: sigrid.thors@asko.no 

Íslenski barinn leitar góðum kokki
Starfið felur í sér yfirumsjón með vaktinni, innkaup,
matseðlagerð og halda góðum starfsanda á lofti.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi brennandi áhuga á 
mat, hafi reynslu af sambærilegu starfi og vilji hafa mikið 

að gera í vinnunni sinni.

Umsóknir: postur@islenskibarinn.is og Veronika 892 1735

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ertu vélstjóri eða 
vélfræðingur?
TM auglýsir laust starf tjónamatsmanns skipatjóna

Einstaklingar sem hafa til að bera frumkvæði, kraft og útsjónarsemi ásamt framúrskar-
andi samskiptahæfileikum og þjónustulund eru hvattir til að sækja um starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars n.k. Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
netfangið starf@tm.is. Farið er með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum 
verður svarað.  

Kjartan Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri tjónaþjónustu TM (kjartanv@tm.is), veitir 
nánari upplýsingar. 

Starfssvið
 • Tjónaskoðanir og umsjón með afgreiðslu og uppgjöri skipatjóna
 • Samskipti og ráðgjöf til viðskiptavina
 • Gagnaöflun og útreikningar tjónakostnaðar

Hæfniskröfur
 • Vélstjóra- eða vélfræðimenntun er áskilin 
 • Reynsla af sjómennsku, skipaviðgerðum, eftirlitsstörfum og/eða tjónsmati
 • Góð almenn tölvukunnátta ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu
 • Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt og unnið vel undir álagi
 • Gerð er krafa um nákvæmni í starfi og markviss og fagleg vinnubrögð 

Hjá TM er viðskiptavinurinn og hagsmunir hans okkar megin viðfangsefni. Það er markmið okkar að viðskipta-
vinir upplifi í öllum sínum samskiptum við TM að ekkert tryggingafélag á Íslandi veiti betri vernd gegn 
áföllum. Í því felst að viðskiptavinurinn sé rétt tryggður á hverjum tíma og fái ávallt framúrskarandi þjónustu 
við úrlausn sinna mála hvort heldur við kaup á tryggingum, við tjón, í lánaviðskiptum eða greiðsluþjónustu.

TM hefur staðið efst tryggingafélaga í Íslensku ánægjuvoginni í fjórtán skipti af 
sextán og er það íslenska fyrirtæki sem oftast allra hefur hlotið viðurkenninguna.  

Tryggingamiðstöðin    Síðumúla 24    Sími 515 2000    tm@tm.is    www.tm.is



| atvinna | 

Við leitum að harðduglegri og 
skemmtilegri sölukonu í verslun okkar 

í Kringlunni.
Hún þarf að hafa....
• afburða söluhæfileika
• brennandi áhuga á tísku, fólki og fatnaði
•     ríka þjónustulund
•     þægilega og góða nærveru

Við bjóðum upp á öruggt starfsumhverfi, góðan 
starfsanda og erum fyrirmyndarfyrirtæki skv. 

Credit Info. Ef þú ert eldri en 25 ára og hefur áhuga 
sendu okkur þá tölvupóst á tuzzi@tuzzi.is með 

ferilskrá og mynd. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Erum við að leita að 

þér?

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

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

www.seltjarnarnes.is

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar

 Laust starf 
Leikskóli Seltjarnarness 
(5959-280/290 soffia@nesid.is annaha@nesid.is) 

• Þroskaþjálfi, fullt starf.

Umsóknarfrestur er til 12. mars næstkomandi.

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

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

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

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

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

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

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

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

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

FERÐARÁÐGJAFI
ÓSKAST
ITB Travel óskar eftir að ráða ferðaráðgjafa til 

starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf við ráðgjöf 

og sölu á Íslandsferðum.

Hæfniskröfur: 

• Góð tungumálakunnátta 

   - danska og enska er skilyrði

• Kunnátta í sænsku, þýsku eða 

   spænsku er kostur

• Haldgóð þekking á íslenskri ferðaþjónustu

• Almenn tölvuþekking (Word, Excel, ofl.) 

• Kunnátta á GDS/Amadeus er kostur

• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg

Við leitum eftir ferðaráðgjafa sem er þjónustulipur 

með mikla skipulags-, og samskiptahæfileika og 

leggur metnað í sín störf. Háskólamenntun er 

æskileg.

Umsókn ásamt ferilskrá óskast send á netfangið 

info@itbtravel.is merkt „Ferðaráðgjafi“. 

Umsóknarfrestur er til 6. mars. 2015

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sími: 511 1144
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RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
matreiðslumanni í sumarafleysingu 
  
Vinnutími: Dagvinna og önnur hver helgi. 
 
Upplýsingar veitir Gunnar J. Einarsson 
forstöðumaður eldhúss. 
eldhus@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                
Sími 522 5700 

Myndlistaskólinn í Reykjavík
deildarstjóri sjónlistadeildar
Sjónlistadeild er listnámsdeild á 
framhaldsskólastigi. Innan deildarinnar eru 
tvær námsleiðir; tveggja ára listnámsbraut til 
stúdentsprófs og árs listnám til undirbúnings 
fyrir listaháskóla. 
Deildarstjóri skipuleggur skólaárið, 
ræður kennara og heldur utan um 
nemendahópinn og starfið í deildinni. Við 
leitum að myndlistarmanni eða hönnuði 
með áhuga á skólastarfi, góða skipulagsgáfu, 
reynslu af stjórnun og réttindi til kennslu á 
framhaldsskólastigi.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og greinargerð um ástæðu umsóknar og 
hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknum skal skila skriflega á skrifstofu 
skólans fyrir 9. mars 2015. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf í byrjun júní n.k.
Menntunar- og hæfniskröfur:
       Háskólanám í myndlist eða hönnun
       Réttindi til kennslu á framhaldsskólastigi
       Stjórnunarreynsla
       Skipulagshæfileikar
       Lipurð í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar veitir Áslaug Thorlacius, 
skólastjóri Myndlistaskólans í Reykjavík, 
skolastjori@mir.is.

Starfið felst meðal annars í því að tengja saman skóla og 
fyrirtæki og aðstoða við að þróa leiðir að samstarfi sem 
getur nýst nemendum um ókomna framtíð, setja upplýsin- 
gar og fróðleik á aðgengilegt form á vefsíðu GERT og 
hvetja til miðlunar upplýsinga. Þetta er tækifæri fyrir 
áhugasaman einstakling til að tengja saman eigið nám 
við fjölbreytt starf.

GERT (Grunnmenntun efld í raunvísindum og tækni) er 
samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins, Mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitar- 
félaga. Markmið verkefnisins er að efla áhuga nemenda 
á raunvísindum og tækni og virkja atvinnulíf og skóla í því 
skyni.
 
Umsóknir og frekari upplýsingar á: www.gert.menntamidja.is

Umsóknarfrestur til 11. mars.

Geturðu GERT þetta?
Óskað eftir áhugasömum meistaranema í starfsnám
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ÚTBOÐ
Lækur í Flóahreppi – nýtt íbúðarhús 

ÚTBOÐ NR. 15822

Fjármála – og efnahagsráðuneytið óskar eftir tilboðum í hönnun 
og byggingu nýs íbúðarhúss á ríkisjörðinni  Læk í Flóahreppi, 
801 Selfoss (landnúmer 166266). Miðað skal við að skila fullbúnu 
íbúðarhúsi (án húsgagna), ásamt malarhlaði, malarbílastæðum, 
rotþró og grófjafnaðri lóð, samkvæmt lóðaruppdráttum útboðs-
gagna. 

Útboðið fellur undir alútboð. 

Íbúðarhúsið skal vera timburhús á einni hæð, með risþaki.  
Það má vera hvort heldur sem er einingahús eða byggt á  
staðnum. Húsið skal hannað og byggt þannig, að það uppfylli  
öll ákvæði byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Húsið skal vera að hámarki 170 m² að stærð (brúttó).  
Viðmiðunarstærðir og herbergjafjöldi koma fram í rýmisáætlun 
útboðsgagna. 

Húsinu skal skila fullgerðu eigi síðar en 1. apríl 2016 og 
heildarverkinu eigi síðar en 15. júní 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500.- hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7, 105 Rvík frá og með mánudeginum 2. mars nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, 
eigi síðar en kl. 11.00 miðvikudaginn 18. mars 2015 og verða þau 
þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Reykjavíkurhöfn
Ægisgarður - Göngubrú

Verkið felst í smíði og uppsetningu á göngubrú á
Ægisgarði í Gömlu höfninni í Reykjavík.

Um er að ræða 24m langa göngubrú úr stáli með
harðviðardekki.

Helstu magntölur eru :
Steypa 16 m³
Smíðastál 2600 kg
Brúargólf, harðviðarklæðning 60 m²

Verklok eru 15. maí 2015.

Útboðsgögn verða afhent án gjalds á stafrænu formi
með að senda beiðni á netfangið gj@mannvit.is, frá
þriðjudeginum 3. mars 2015.

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík,
fimmtudaginn, 19. mars 2015 kl. 11:00.

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

Til sölu
15809 – Sala á bifreiðum og 

tækjum fyrir Landhelgisgæsluna ofl.

Tilboð óskast í þrjár Subaru bifreiðar, árg. 2003, 2004 og 
2004, ámoksturstæki fyrir Case traktor, Case 7120, tvo  
snjóblásara og traktor í eigu Landhelgisgæslu Íslands.  
Bifreiðarnar og tækjabúnaðurinn verður til sýnis hjá 
Landhelgisgæslu Íslands/Keflavíkurflugvelli en nánari 
upplýs ingar veitir Hjalti Garðarsson á skrifstofutíma í síma 
693 5905.

Einnig er óskað eftir tilboði í Toyotu Yaris í eigu Atvinnu- 
og nýsköpunarráðuneytisins. Bifreiðin er til sýnis hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c.
Bifreiðarnar og búnaðurinn selst í því ástandi sem hann 
er í.
Tilboðseyðublöð ásamt myndum og nánari upplýsingum 
eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7c, Reykjavík  
fyrir kl. 15.00 þann 5. mars 2015 þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist bjóðenda er þess óska.
Tilboðsblaðið má einnig senda inn í tölvupósti á  
rikiskaup@rikiskaup.is eða á faxi í 530 1414.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð 

um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa nr. 
652, 4. júlí 2014

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna sbr. auglýsingu nr. 193/2015 í Stjórnartíðindum

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:

Súðavíkurhrepp

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 

stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er til og með 

16. mars 2015.

Fiskistofa, 27. febrúar 2015.

Íslensk-ameríska félagið auglýsir  
styrki fyrir skólaárið 2015 - 2016 

Thor Thors styrkir til háskólanáms í Bandaríkjunum.   
Umsækjendur skulu hafa lokið (eða ljúka í vor) námi til fyrstu 
gráðu háskólastigs (B.A., B.Sc., B.Ed. eða sambærilegri 
gráðu). Styrkhæft nám skal allt fara fram í Bandaríkjunum.  
Styrkirnir eru veittir framúskarandi umsækjendum sem hafa 
staðfestingu fyrir skólavist í bandarískum háskóla. 

Styrkirnir eru veittir til eins árs. Í fjárhagsáætlun umsóknar- 
innar þarf að sýna fram á þörf fyrir styrk.   
Upphæðir styrkjanna eru mismunandi eftir aðstæðum 
umsækjenda en undanfarin ár hafa styrkupphæðir verið 
3.500-5.000 bandaríkjadalir.

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram.   
Umsóknir um Thor Thors styrk þarf að senda eigi síðar en 
1. apríl 2015.  Umsóknir skulu sendar til Íslensk-ameríska 
félagsins, Pósthólf 320, 121 Reykjavík. 
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum  

verða haldin sem hér segir:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bíliðngreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí-júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar  
um leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi,  
lífeyrissjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða  
staðfestingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2015.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi  
eftir iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar,  
veffang: www.idan.is og á skrifstofunni.

IÐAN - fræðslusetur,
Vatnagörðum 20,  104 Reykjavík,
sími: 590 6400, bréfsími: 590 6401,
netfang: idan@idan.is

Kynningarfundur um 
norræna lífhagkerfið
Boðað er til kynningarfundar um NordBio áætlunina 
og verkefni hennar. 

Fundurinn verður þriðjudaginn 3. mars 2015 
kl. 13:00-16:00 í Norræna húsinu. 

Norræna lífhagkerfið (NordBio) er forgangsverkefni í formennsku-
áætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni. Markmið NordBio er 
að gera Norðurlöndin leiðandi í sjálfbærri framleiðslu og nýtingu 
lífauðlinda í því skyni að draga úr sóun og efla nýsköpun, grænt 
atvinnulíf og byggðaþróun. Breiður hópur norrænna sérfræðinga 
leggur saman krafta sína í NordBio áætluninni sem nær til þriggja 
ára (2014-2016). 

Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.

í Reykjavík 

Kynningarfundur á ferðum ársins 
verður haldinn á Hóteli Natura (Loftleiðahóteli) 

þriðjudaginn 3. mars nk. kl. 20:00 
Kaffiveitingar verð 2.500 kr. 

�

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo: 
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“ 

Stjórnin 

Útboð nr. 20191
Búðarhálsvirkjun
Lóðarfrágangur

 

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í frágang lóðar við Búðarháls-
virkjun samkvæmt útboðsgögnum nr. 20191.

Verkið felst í framleiðslu og afhendingu á rennilokum fyrir  
Þeistareykjavirkjun.

Í megindráttum felst verkið í yfirborðsfrágangi á aðkomuvegi 
og plani við stöðvarhús, að fjarlægja ýmsar bráðabirgðalagnir 
og annan búnað úr jörðu m.a. vegna vinnubúða Landsvirkjunar, 
landmótun, gangstéttargerð og öðrum minni frágangsverkefnum 
utanhúss. 
Helstu magntölur í verkinu eru:
 

(1) Fyllingar       500 m³
(2) Burðarlög    1.800 m³
(3) Malarslitlag   1.300 m²
(4) Klæðning    7.700 m²
(5) Steinsteypa        40 m³

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2015.
 

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 3. mars 2015.
Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  fyrir 
klukkan 12:00  þriðjudaginn 31. mars 2015. þar sem þau verða 
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim  
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Leiktæki á leikskóla- og skólalóðir 2015  - 2ja umslaga 
útboð nr. 13401.

• Leikskóla- og skólalóðir 2015, fallvarnar- og 
yfirborðsefni - 2ja umslaga útboð nr. 13403

• Hlíðarendareitur, eftirlit með jarðvinnu, lögnum og yfir-
borðsfrágangi – útboð nr. 13411

• Kaup á sorpbifreiðum fyrir Reykjavíkurborg – EES útboð 
nr. 13420

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

Útboð nr. 20121
Þeistareykjavirkjun

Stjórnbúnaður
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í stjórnbúnað fyrir fyrir- 
hugaða jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum í Þingeyjarsveit 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20121.

Í megindráttum felst verkið í hönnun, framleiðslu, flutningi, 
uppsetningu og prófunum á stjórnbúnaði fyrir eina véla- 
samstæðu, gufuveitu og hjálparbúnað virkjunar, með valrétti 
um kaup á stjórnbúnaði fyrir vélasamstæðu nr. 2, ásamt 
tilheyrandi búnaði. Ennfremur er valréttur um kaup á tölvu- 
búnaði og kerfishugbúnaði fyrir vélbúnað og hjálparkerfi 
Kröflustöðvar.

Helstu verkþættir eru: 
• Yfirstjórnkerfi virkjunar, netþjónar, vinnustöðvar og  
 netbúnaður
• Stjórnbúnaður fyrir vélasamstæðu 1, kalda enda og  
 tilheyrandi hjálparkerfi
• Stjórnbúnaður fyrir vélasamstæðu 2, kalda enda og  
 tilheyrandi hjálparkerfi (valkvætt)
• Stjórnbúnaður fyrir gufuveitu – áfangi 1
• Stjórnbúnaður fyrir gufuveitu – áfangi 2 (valkvætt)
• Stjórnbúnaður fyrir stöðvarveitur og aflspenna
• Stjórnbúnaður, þ.e. vélbúnaður og kerfishugbúnaður fyrir  
 Kröflustöð (valkvætt)

Afhenda skal búnað fullbúinn til prófana 1. júní 2017. 
Verki skal að fullu lokið 1. október 2017.

Útboðið er auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu og eru 
útboðsgögnin á ensku.  
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar 
http://utbod.lv.is 

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  fyrir 
klukkan 12:00 þriðjudaginn 21. apríl 2015 þar sem þau verða 
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupadeild

VIÐHALD OG ENDUR-
BÆTUR HÚSA OG LÓÐA 

F.h. Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntanlegum 
verðfyrirspurnum og tímavinnu vegna endurbóta, viðhalds-
vinnu o.fl. í fasteignum borgarinnar á eftirfarandi starfs- 
sviðum:
• Blikksmíði Loftræsikerfi, rennur og niðurföll,   
   hreinsun loftstokka  o.fl.
• Múrverk Almennar múrviðgerðir, flísalögn o.fl.
• Húsasmíði Almenn viðhaldsvinna og nýsmíði   
   utanhúss og innan
• Innréttingar Sérsmíði innréttinga og hurða
• Pappalagnir Ýmsar viðgerðir og endurnýjun á   
   þakpappa
• Raflagnir Almennt viðhald, endurbætur og   
   nýlagnir
• Pípulagnir Almennt viðhald, endurbætur og   
   nýlagnir
• Járnsmíði Ýmiskonar sérsmíði og viðgerðir 
• Málun  Ýmiss málningarvinna
• Niðurrif  Hús og önnur mannvirki
• Garðyrkja Umhirða og endurbætur á lóðum og   
   opnum svæðum
• Dúklagnir Gólfdúkalagnir og viðgerðir
• Steypusögun Steypusögun, múrbrot og kjarnaborun
• Jarðvinna Ýmiskonar jarðvegsframkvæmdir
• Stíflulosun Stíflulosun og hreinsun lagna 
• Þrif  Ýmiskonar þrif sameigna í fasteignum   
   o.fl. 
• Hellulagnir Ýmsar hellulagnir og frágangur
• Kantsteinasteypa Ýmis kantsteypuverkefni
Einungis þeir verktakar koma til greina, sem eru í skilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld og opinber gjöld. Fyrir upphaf verka sem 
verktaki annast fyrir Reykjavíkurborg mun hann verða krafinn 
um staðfestingu á skuldastöðu við lífeyrissjóði og ríkissjóð.
Þeir verktakar sem áður hafa skilað umsókn, þurfa að 
endurnýja umsókn sína.
Frekari kröfur um skilyrði og nauðsynleg gögn koma fram á 
umsóknareyðublaði sem fást afhent í þjónustuveri Reykja-
víkurborgar, Borgartúni 12-14 1.hæð. 
Einnig er hægt að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu 
innkaupadeildar, www.reykjavik.is/utbod

Vegna verkefnastöðu eru verktakar beðnir um að skila 
umsóknum sem fyrst til þjónustuvers Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 - 14. Heimilt er að senda umsókn skannaða á 
netfangið utbod@reykjavi.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Ármúli 17
108 Reykjavík
Til leigu 

Stærð: 260 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1988

Fasteignamat: 197.000.000

Verð: 400.000+vsk
Til leigu bjart og gott 260 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Ármúla í Reykjavík. Húsnæðið er með
sérinngangi og stórum verslunargluggum sem snúa að götunni. Bílastæði beint fyrir framan plássið.
Flísar á gólfi og góð starfsmannaaðstaða.

Húsnæðið er tilbúið til afhendingar.

Fjörður

Páll Guðmunds
Lögg. fasteignasali

Ársæll Ó. Steinmóðsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

as@remax.is

Ármúli 17

RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34d - 220 Hafnarfjörður - Sími: 519 5900 - www.remax.is

861-9300

896-6076

Boðaþing 2
203 KÓPAVOGUR

Hannes Steindórsson kynnir: Mjög
fallega og vandaða penthouse íbúð
með stórum suður svölum(meðfram
allri íbúðinni) fallegu útsýni og mikilli
lofthæð. Tvö bílastæði í lokuðum
bílakjallara fylgja.

STÆRÐ: 150,8 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

44.900.000

Heyrumst

Gunnar Valsson  
Sölufulltrúi

  699 3702  
  gunnar@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

radum.is
Við finnum rétta starfsfólkið

sími: 511 1144

28. febrúar 2015  LAUGARDAGUR20



Í húsinu var áður grunnskóli Siglufjarðar og síðar  
Fjallabyggðar til húsa.  Húsið er steinsteypt, byggt árið 1955 
og skiptist í tvær hæðir og kjallara, 511,7 m² hver hæð eða 
samtals 1.535,1 m²  að heildar flatarmáli. Hver hæð skiptist  
í gang, skólastofur og salerni auk annarra rýma.   
Lyfta er í húsinu.
Tilboð óskast 

Nánari upplýsingar  
veitir Sigurður  
á skrifstofu Hvamms.  

Hlíðarvegur 18-20 á Siglufirði

Hrísmóar 4 - penthouse með útsýni  

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15:15 - 15:45.
Sýnum í opnu húsi glæsilega 4ra herbergja íbúð á efstu hæð, stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er mjög opin með mikilli lofthæð, tvö 
herbergi og tvær stofur. Um 40 fm aflokaðar svalir gera íbúðina 
einstaka, frábært útsýni. 

OPIÐ HÚS

Eskihlíð 4 - rúmgóð 3ja herbergja  

Eignin verður sýnd í opnu húsi á morgun  
sunnudag frá kl. 14:00 - 14:30. 

Í mikið endurnýjuðu fjölbýli, falleg um 100 fm 3ja herberja endaíbúð 
á 1. hæð ásamt aukaherbergi í risi. Íbúðin skiptist í tvö herbergi og 
stofu og hefur verið töluvert mikið endurnýjuð, m.a. eldhús, gólfefni, 
baðherbergi o.fl. Suðursvalir út frá stofu. Verð 32,0 millj.  

OPIÐ HÚS

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

BJÓÐUM VELKOMINN TIL 
STARFA SÖLUFULLTRÚANN

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

ÍNADIA KATRÍN BANINE
 692-5002
adia@landmark.is 

ÍÍRIS HALL
Löggiltur fasteignasali
rishall@landmark.is

N
s.
na

ÍÍ
L
ir

  

Hvassaleiti 17
108 Reykjavík
  Opið hús á n.k sunnudag
  á milli kl. 15:30 og 16:00. 
• Raðhús 258 fm
• Aukaíbúð & bílskúr
• Skoða skipti á íbúð
• Góður garður
Verð 64,9 millj.
Nánari uppl. Örn s: 696-7070

Bakkabraut 12
200 Kópavogur
  Opið hús á sunnudag
  milli kl. 15:00 og 17:00
• Atvinnuhúsnæði  51,9 fm
• Lofthæð 4 m. Endabil
• Auka rými kaffis/geymsla
• Gott útisvæði
Verð 11,9 millj.
Uppl. gefur Ísak í S: 822-5588

Spóaás 15
221 Hafnarfjörður
  Bókið skoðun
• Einbýlishús  208.8 fm
• Innbyggður bílskúr
• Fjögur svefnherbergi
• Fallegur garður
Verð 59, millj.
 Uppl. gefur Ísak í S : 822-5588

Frostafold 24
112 Reykjavík
  Opið hús í dag laugardag
  frá kl. 14:00 -14:30
• Falleg 2ja herb. íb. á jarðhæð
• Íbúðin afh. við kaupsamning
• Þvottahús innaf eldhúsi, 
• Góð verönd í s.v.
Verð 22,5 millj.
Uppl. gefur Sigrún í s. 857-2267 

Viðar Marinósson
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

Vantar þig lykil að heimili

Þingholt hefur afhent  
lykla í 38 ár

Vantar eignir, fáðu lykil að sölu, sími 512 3600

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

ENGIHJALLI 9  - BJALLA 44

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali og 

leigumiðlari 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS LAUGARD. 28.FEBRÚAR KL. 14:00-14:30
Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í Engihjalla í Kópavogi. 
Stór stofa með útgengt út á svalir, eldhús hefur verið endurnýjað, 
tvennar svalir  og fallegt útsýni er úr íbúðinni. Lyfta í húsinu.  
Ásett verð 28,9 millj.  Stærð 97.4 m2

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

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

Lindargata 57 
- Opið hús í dag á milli 17.00 og 17.30

Nökkvavogur 28 - sérhæð 
- Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Nökkvavogur 28 - risíbúð 
- Opið hús sunnudag á milli 15.00 og 16.00

Björt og falleg 2 herb þjónustuíbúð fyrir 67 ára og eldri í 
góðu fjölbýli með lyftu í miðborginni. Einstaklingsmetið 
þjónustustig. Laus til afhendingar við kaupsamning. Stærð 
52,9 fm. V. 23,9m. Uppl. Andrea S. 698-8101.

Glæsileg sérhæð með bílskúr í fallegu þríbýli á vinsælum 
stað í Vogahvergi. Eignin er töluvert endurnýjuð, tvö 
herbergi og tvær stofur. Stór og fallegur garður. Ris íbúð er 
í eigu sama aðila er einnig til sölu, er í dag notað sem ein 
íbúð. Stærð 128,7fm. V. 36,9m. Uppl. Gylfi S. 822-0700

Falleg rúmgóð risíbúð í góðu þríbýli á vinsælum stað í 
Vogahvergi. Íbúðin er með tvö svefnherbergi, ný endur-
nýjað baðherbergi, rúmgóða stofu og ný eldhúsinnrétting 
og tæki geta fylgt. Stærð 62,8fm. V. 23,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
Opið hús í dag, laugardaginn 28. febrúar 
kl 12:00-12:30. 
Verið velkomin. Ómar Guðmundsson 
sölumaður hjá Stakfelli sýnir eignina. Nánari 
uppl. í s: 696-3559 eða omar@stakfell.is

Mikið endurnýjuð, björt og falleg 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð (skráð sem kjallari). 
Nýjir gluggar, gólfhiti o.m.fl. Íbúðin er í fallegu 
húsi sem hefur hlotið gott viðhald. Góð stað-
setning miðsvæðis í Reykjavík.
Verð kr. 25,9mkr.

VAKIN ER ATHYGLI Á ÞVÍ AÐ HÚSIÐ FÆST EINNIG KEYPT Í HEILD SINNI. EFRI HÆÐIN, RISIÐ 
OG BÍLSKÚRINN ER Í EIGU SÖMU AÐIL A SEM HAFA HUG Á AÐ SEL JA ALLT HÚSIÐ.

Hjallavegur 4 - 104 Rvk. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

STAKFELL.IS FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 198 4

535 1000         GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: 
Aðalheiður Karlsdóttir      I      Berta Bernburg      I      Grétar Haraldsson

STAKFELL–STÓREIGN EHF.        SKÚLATÚNI 2         105 RVK        stakfell@stakfell.is            

OPIÐ HÚS

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Rúna Kristín LáraHannes Bjarni AntonJóhanna Gunnar Þórey Harpa Magnús

Bauganes 35
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 201,1 fm EINBÝLI       HERB: 5

62.900.000
Heyrumst
Rúna    695 9590

Hallakur 4b
210 GARÐABÆR

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Jóhanna   698 9470

Selvað 9
110 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 100,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

32.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515

Laugateigur 21

STÆRÐ: 117,2 fm HÆÐ        HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Búðagerði 3

STÆRÐ: 79,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.900.000
Heyrumst
Anton   615 0005

NÝTT Á SKRÁ!

Furugrund 46
200 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 85,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

27.900.000
Heyrumst
Anton   615 0005

OPIÐ HÚS    1. mars 15:00 – 15:30

Njálsgata 19 (íb 103)
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 71,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Njálsgata 19 (íb 201)
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 80,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Nýtt - Ásakór (íb 601)

STÆRÐ: 139,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Mjóstræti 3 (íb 101)
101 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 103,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Nýtt - Asparás 8 (íb 202)
210 GARÐABÆR

STÆRÐ: 117 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    1. mars 16:30– 17:00

OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. mars 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    3. mars 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    2. mars 17:30 – 18:00



Vindás 1
110 REYKJAVÍK

Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð efst í Árbæ-
num á annarri hæð, sér bílastæði í bílastæðahúsi, 
svalir í suðaustur. Skipt var um járn á þaki nýlega 
og handrið á svölum endurnýjað.

STÆRÐ: 80,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

20.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

Njálsgata 77
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) í fjórbýli við 
Njálsgötu. Eikarparket, gott skilupag, fallegir 
gluggar, aukin lofthæð og fallegir loftlistar. Góð 
herbergi, hol og björt stofa  

STÆRÐ: 89,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Klapparstígur 7
101 REYKJAVÍK

Falleg, vel skipulögð og björt tveggja herbergja 
íbúð á annari hæð í nýlegu húsi í miðborg Reyk-
javíkur. Gólfsíðir gluggar. Suðursvalir. Þvottahús 
á hæðinni. Stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 65,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

Fossahvarf 12
203 KÓPAVOGUR

Hannes Steindórsson kynir: Mjög fallegt og vandað  
raðhús á góðum stað. Fallegt útsýni.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, stórar 
svalir. 29 fm bílskúr

STÆRÐ: 217,2 fm RAÐHÚS       HERB: 6

61.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    28.feb 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    1.mars 14:30 – 15:00 OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:30

Akurhvarf 1
203 KÓPAVOGUR

Góð íbúð á jarðhæð með palli og stæði í bílak-
jallara. 3 herb, þvotthús innan íbúðar

STÆRÐ: 126,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

Kópavogstún
200 KÓPAVOGUR

Nýbygging.
Lúxus íbúð endaíbúð með 20 fm svölum á 1 
hæð. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum 
þann 1 apríl.

STÆRÐ: 152,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

56.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Kópavogstún
200 KÓPAVOGUR

Nýbygging.
Endaíbúð á jarðhæð með ca. 60fm palli. Skilast 
fullbúin með eikar plankaparketi þann 1 apríl.

STÆRÐ: 151,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

54.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

Kópavogstún
200 KÓPAVOGUR

Nýbygging
Lúxus endaíbúð 1 hæð með 20fm suðursvölum, 
skilast fullbúin þann 1 apríl.

STÆRÐ: 152,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

56.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Kópavogstún
200 KÓPAVOGUR

Nýbygging
Endaíbúð á 2 hæð með 20fm suðursvölum. 
Eikar innrétingar og eikar plankaparket.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Heiðarhjalli 39
200 KÓPAVOGUR

Vel skipulögð og falleg efri hæð með sérinn-
gangi í vel viðhöldnu tvíbýlishúsi ásamt bílskúr 
við Heiðarhjalla í Kópavoginum. GLÆSILEGT 
ÚTSÝNI.

STÆRÐ: 148,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

44.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Nesvegur 113
170 SELTJARNARNES

Rúmgóð neðri sérhæð ásamt bílskúr við Nes-
veg, 170 Seltj. Nýlega búið að steypuviðgerða 
og mála húsið að utan. Þak og þakkantur hefur 
verið endurnýjað. 

STÆRÐ: 163,5 fm HÆÐ        HERB: 4-5

48.700.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Sléttahraun 29
220 HAFNARFJÖRÐUR

Björt og rúmgóð endaíbúð á 4.hæð. Rúmgott 
hjónaherbergi. Björt stofa með svölum. Nýleg inn-
réttting í eldhúsi.  Nýlega endurbætt baðherbergi. 
Þvottaherbergi á hæðinni. Blokk nýlega máluð.

STÆRÐ: 94,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Laugavegur 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 FJÖLBÝLI      HERB: 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 EINBÝLI        HERB: 7

84.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Kvistaland 21
108 REYKJAVÍK

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð neðst í Fossvoginum. Húsið er mikið en-
durnýjað, eldhús, baðherbergi, gólfefni að mestu, 

STÆRÐ: 213,8 fm EINBÝLI  HERB: 6

84.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    1.mars 15:00-15:30 OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    1. mars 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    1.mars 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    1. mars 16:30 – 17:00 OPIÐ HÚS    4. mars 17:15 – 18:00

OPIÐ HÚS    1. mars 16:00 – 16:45



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

TIL LEIGU á góðum og mjög áberandi 
stað við Fjarðargötu í Hafnarfirði 
þrjú verslunar eða skrifstofubil á 
1. hæð (götuhæð). Um er að ræða 
74,6 fm, 81,9 fm og 84,9 fm bil. 

HÚSNÆÐIÐ ER LAUST STRAX 
NÆG BÍLASTÆÐI.  

TIL LEIGU skrifstofuhúsnæði á 1. hæð 
á einstökum stað við Rafstöðvarveg í 
Elliðaárdalnum. Um er að ræða 424,1 
fm á einni hæð. Stórir gluggar með 
fallegu útsýni.  Einstök náttúrufegurð 
allt um kring.  

NÆG BÍLASTÆÐI
Brandur

lögg. leigumiðlari
 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
lögg. leigumiðlari

 897 1401

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

RAFSTÖÐVARVEGUR - ELLIÐAÁRDALUR

FJARÐARGATA - HAFNARFJÖRÐUR

TIL LEIGU

TIL LEIGU



LÓMASALIR 8 – 201 KÓP
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 3. MARS KL. 17:00 – 17:30
-  Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, alls 121 fm.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu og afgirtur sérafnotaréttur.
- Frábært fjölskylduhverfi – göngufæri í skóla og alla helstu þjónustu.
V. 38,5 millj.

BJÖRTUSALIR – 201 KÓP
PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN
- Falleg og björt 4ra herbergja, 131,1 fm. íbúð á þriðju og efstu hæð í litlu fjölbýli. 
- Glæsilegt útsýni til suðvesturs og vesturs. 
- Mjög skemmtileg íbúð í fallegu og snyrtilegu húsi, innst í botnlanga.  
- Öll helsta þjónusta aðeins í göngufæri.
V. 38,5 millj.

Hafðu samband 
RÚNAR ÓSKARSSON
MBA viðskiptafr./sölufulltrúi. Sími 895 0033

OPIÐ HÚS

MÁSHÓLAR 8 - 111 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. MARS KL. 15:30 - 16:00
- Tveggja íbúða 243 fm einbýlishús
- Þriggja herb. íbúð í útleigu á jarðhæð
- Þrjú svefnherb. & þrjár stofur í aðalíbúð
- Glæsilegt útsýni af aðalhæð
- Kjartan Sveinsson teiknaði húsið
V. 56,5 millj. 

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

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

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

LJÓSAVÍK 11 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 1. MARS KL. 14:30 – 15:00
- Virkilega fallegt 197,7 fm. Enda-raðhús með tvöföldum bílskúr.  
- Afar vandaðar og sérsmíð. innrétt. og gólfefni. Frábær staðset. alveg við skóla og leikskóla.           
- Eignin er staðsett innst í botnlangagötu.  3 rúmgóð svefnherbergi og 2 baðherbergi.  
- Stórt steypt bílaplan og lóð öll afgirt.  Allir milliveggir hlaðnir og allt parket er niðurlímt.
V. 61,9 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

ÁLFHEIMAR 70 - 104 RVK
PANTIÐ TÍMA FYRIR SKOÐUN –  S. 661 7788.
-  Glæsileg og vönduð 96,8 fm. 3ja herb. íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýlishúsi.
-  Mjög björt stofa / borðstofa,  glæsilegt eldhús, eyja, spannhelluborð. 
-  Eign sem stoppar stutt við. 
-  Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
V.  30,9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

RAUÐALÆKUR 51 - 104 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 1. MARS  KL.14:30 - 15:00
- Fimm herb. 106.4 fm á frábærum stað
- Aðeins er ein íbúð á hæð
- Þrjú svefnherb. & tvær stofur 
- Stendur inn í botnlangagötu
V. 37,9 millj.

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

ÁSTÚN 6 – 200 KÓP
- Nýja og glæsilega 80,1 fm. 3ja herb. íb. á jarðhæð með sérgarði. Dyrasími með myndavél.
- Afar vandaðar eikar-innrétt. og granít borðplötur í eldhúsi, granít verður einnig í sólbekkjum.  
- Þvottahús innan íbúðar. Sérinngangur er í íbúðina. Lyfta er í húsinu. Gæludýr leyfð.
- Íbúð skilast fullbúinn án gólfefna á stofu og svefnherbergjum.  
 Afhending eftir mánuð.
V. 30,9 millj.

Rúnar
Óskarsson

MBA viðskiptafr. /
sölufulltrúi

Sími 895 0033

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

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

Sími 512 4900 
landmark.is Benedikt

Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Bylgja Bára
Bragadóttir

sölufulltrúi
Sími 896 0247

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

SÓLMUNDARHÖFÐI 7 6.h.tv. – 300 AKRANESI
 PANTIÐ TÍMA Í SKOÐUN
- 3 herb. 108,5 fm á 6 hæð. Stæði í bílakjallara. 
- Falleg, vel skipulögð íbúð tilbúin án gólfefna.
- Nýtt hús glæsilegt útsýni við Langasand.
- Stutt í verslanir og þjónustu.
V. 30,9  millj.

BÓKIÐ SKOÐUN



HRINGDU 
NÚNA

  
Sími 897 1533

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is
Sigurður
Tyrfingsson
Lögg. fasteignasali 

Þóroddur S.
Skaptason
Lögg. fasteignas./leigum. 

Viggó
Sigursteinsson
Lögg. fasteignasali

Steinar S.
Jónsson 
Sölustjóri
Lögg. leigumiðlari 

Nýtískulega hönnuð raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.  Við hönnun húsanna er haft að leiðarljósi nútíma kröfur 
gagnvart útliti og skipulagi,  þess er gætt að húsin séu björt og rúmgóð.  Hönnuður er Einar Ólafsson hjá Arkiteo ehf. 
Um er að ræða 4 raðhús á einni hæð, hvert hús er 185 m2 með bílskúr. Húsin eru staðsett miðsvæðis í Garðabæ í grónu hverfi. 
Afhending september 2015

FRÁGANGUR UTANHÚSS:
Húsin verða fullbúin, einangruð að utan og klædd með harðviði. 
Gluggar eru úr tré með álkápu. Lóðin verður full frágengin. 

FRÁGANGUR INNANHÚSS:
Húsin verða fullbúin með tilheyrandi tækjum, innréttingum og gólfefnum. 
Góð lofthæð.  Í herbergjum og holi er lofthæðin 303 cm og í eldhúsi og stofu 383 cm.

Bæklingur/ teinkningar eru á skrifstofu Garðatorgs og allar nánari upplýsingar gefur 
Sigurður Tyrfingsson löggiltur fasteignasali. s-898-3708  og netfang gardatorg@gardatorg.is 

Garðabær - Lynghólar 32 – 38 – Til sölu



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Melhagi 9 - 107 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 15.00 - 15.30

Íbúð á besta stað í Vesturbæ Reykjavíkur.
Þessi eign er öll upprunaleg og skiptist í 
íbúðarhæð um 100 fm, bílskúr 41,5 fm, 
geymslur og annað. Hluti af skráðum 
geymslum er nú notað sem íbúð í kjallara.

Verð: 59.900.000 

OPIÐ
HÚS

222,1
m2.

Bílslslskúrkúrkúrkúrúú
41,541,55m2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Kaplaskjólsvegur 41 - 107 Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 14.00 - 14.30

Íbúð á efstu hæð í ágætu fjölbýli í hjarta 
Vesturbæjarins. Íbúðin eru rúmlega 100 fm að 
stærð, tvö svefnherbergi og svo er risloft sem 
hægt er að nota sem svefnherbergi.
Áhugaverð íbúð með möguleika.

Verð: 31.900.000

OPIÐ
HÚS

106,106 4
mm2.2

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Grænlandsleið 18

Opið hús mánudaginn 2. mars kl. 17.30-18.00

Borg fasteignasala kynnir: Glæsileg 2-3ja 
herb íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með sér 
inngangi. Íbúðin er 84.1 fm með útgengi úr 
stofu og hellulagðri verönd. Opin og björt 
íbúð.

Verð: 26.900.000

2-3
herb.

83
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Austurkór 65

Bókið skoðun

Borg kynnir rúmgóða 4ra herbergja íbúð í fjöl-
býlishúsi með lyftu og sérinngangi af svölum 
með stórkostlegu útsýni og opnu, grænu 
svæði. Gott skipulag herbergja og vandaðar 
innréttingar. Sameign er til fyrirmyndar.  

Verð: frá 38.500.000

4
herb.

1212612
mm2.

Seljavegur - 800 Selfoss
Gott einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. 
Eignin er samtals 194.8 fm. þar af bílskúr 
52.2 fm. Húsið hefur verið endurnýjað mikið 
undanfarin ár og er búið að yfirfara raflagnir, 
frárennslislagnir,ofnalagnir .

Verð: 34.950.000

5
herb.

194.2
m2.

Blikahólar 10
Björt og falleg 2j herbergja í búð á annari hæð við 
Blikahóla í Reykjavík.  Íbúðin er skráð 64,4 fm. 
Stofa og borðstofa í alrými.  Gengið út á svalir 
frá stofum, snúa til suð-vesturs með góðu útsýni.   
innrétting. 

Verð: 19.500.000

2222
herbeer .

64,464,464 464 4
m2.2

Opið hús sunnudaginn 1. mars kl. 15:30 - 16:00

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Naustabryggja 20

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

Glæsileg 199.9 fm íbúð á tveimur hæðum 
ásamt 2 stæðum í bílakjallara. Glæsilegt útsýni 
af tveimur suðursvölum ásamt mikilli lofthæð 
einkenna þessa stóru og rúmgóðu eign.
Eign sem vert er að skoða

Verð: 53.500.000

199.9 
m2.

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir  
Sölumaður

 778 7707      

Jóhanna 
Sigurðardóttir
Sölumaður

 662 1166 

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Víðiteigur 24
Einbýlishús á tveimur hæðum við Víðiteig í 
Mosfellsbæ.  Húsið er skráð skv. þjóðskrá 
íslands 222,8 fm þar af 30,2 fm bílskúr.
4 - 6 svefnherbergi.  Fallegar stofur.  Stór 
garður.  Gott fjölskylduhús í Mosfellsbæ

Verð: 49.500.000

Ein-
býlishús

222,8
m2.

Opið hús sunnudaginn 1.  mars kl.  14:00 - 14:30

Brekkubyggð 29
Skemmtileg íbúð á þessum vinsælastað. Íbúðin 
er á tveimur hæðum, á efri hæð er andyri, eldhús 
og stofa og þar er mikið útsýni til norðurs. 
Niðri eru tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi og 
vinnuherbergi.

Verð: 30.900.000

86,66 6
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Þórunn
Sölumaður
 778 7707

Klyfjasel 13

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SÖLUMANNI

282,5fm stórt og rúmgott fjölskylduhús í 
grónu hverfi í Reykjavík.  Vel skipulagt og 
staðsett á skjólsælum stað með 2 suður 
svölum. Stutt í alla þjónustu og skóla.
Skipti á minni eign koma til greina

Verð: 59.900.000

282,282,282,282,282,282282,22 5555555
mmmm2.2222.

Opið hús sunnudaginn  1. mars kl 14:00-14:30

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

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

Verð: 49.800.000

4
herb.

108
mmm2.

10 hesta
hús

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

17. Júnítorg 3 - lyftuhús fyrir 50 ára og eldri

Opið hús þriðjudaginn 3. mars kl .17.30-18.00

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

Verð: 42.900.000 

3-43-4
herb.

OPIÐ
HÚS

128,5
mmm2.2



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

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

69,5 millj.Verð:

Glæsilegt einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr
Steinsteypt 182,7 fm á tveimur hæðum
Sérsmíðaðar innréttingar
Verönd ca. 80 fm með heitum potti 
Einstök staðsetning

Hafnarfirði
Kjóahraun 8

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 1.mars frá kl: 15:00 til 15:30

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

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 
skráð um 300 fermetrar. Húsið er á staðsett á frábærum útsýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist 
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, stofu, arinstofu, gang, tvö herbergi, baðherbergi, þvot-
tahús/ geymslu og bílskúr. Á efri hæð er gott sjónvarpshol, þrjú góð herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi 
með fataherbergi inn af. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 95 millj.

Jökulhæð – Garðabær – Einbýli

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  • 270 MOSFELLSBÆ 
 SÍMI: 586 8080  • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegt 262,3 m2 einbýlishús. Glæsileg eign 
byggð 2008 sem hentar vel fyrir stóra fjölskyldu 
eða til að leigja út, 6 glæsileg herbergi og innaf 
þeim öllum eru baðherbergi. Eignin skiptist í tvær 
byggingar. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórt 
og glæsilegt eldhús og stofur. Húsið er vel staðsett 
stutt í sund, golfvöllinn og alla þjónustu. V. 84,5 m.

Vesturbrún 3 - Flúðir 

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

Austurvegur 1-5, 
Selfossi - Til leigu

Erum með til leigu í þessu glæsilega verslunar og þjónustuhúsnæði gott verslunarpláss á götuhæð samtals um  
1250 fm. Á jarðhæð hússins er einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð.

Mögulegt er að skipta rýminu niður í minni pláss. Hið leigða er við hlið verslunar Krónunnar í sama húsi. Mikil umferð, auglýsingargildi og 
samlegðaráhrif. Gæti hentað undir ýmiskonar verslunarrekstur, veitingarekstur og þess háttar starfsemi. Á jarðhæð hússins ( að norðanverðu) er 
einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð. Mjög hagstætt leiguverð. Gæti hentað einnig undir annarskonar 
atvinnustarfsemi. Næg bílstæði við húsið og í bílastæðahúsi á jarðhæð. Plássin eru laus strax til afhendingar.

Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is

Morgunverðarsalur, móttaka, 3 stór eldhús 
þvottahús í kjallara.
Rekstur getur hafist 1 júní 2015.

Nánari upplýsingar: lundurfasteignir@gmail.is

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI 
BLAÐIÐ Í MORGUN? 

KOM ÞAÐ OF SEINT?
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Ég hef undanfarið ár staðið sjálfa mig að því að vera sífellt 
nartandi og hef ég sótt meira í sykur og sætindi en áður. Ég 
var alltaf að narta í eitthvað, til dæmis nammi eða popp á 

kvöldin. Þess vegna hafa kílóin læðst á mig hægt og rólega,“ segir 
Berglind Stolzenwald Jónsdóttir. „Í byrjun árs bauðst mér að 
prófa Zuccarin og ákvað ég að slá til og sé ekki eftir því.“

Berglind átti ekki sérstaklega von á því að sjá árangur og kom 
það henni því á óvart þegar hún fann að hún var orðin orkumeiri 
og orðin fimm kílóum léttari á einum mánuði. „Ég hef ekki lengur 
þessa miklu nartlöngun, ég er ánægð með árangurinn og ætla að 
halda áfram því ég finn að mér líður mun betur en áður og er full 
af orku,“ segir Berglind. 

SYKURNEYSLAN VAR STÓR LÖSTUR
Hrafnhildur Jónsdóttur hefur verið sólgin í sykur í ansi mörg ár. 
„Mér leið alltaf hálfilla þegar ég var búin að borða nammi eða 
kökur. Ég var mjög virk fyrsta hálftímann á eftir en svo varð ég 
orkulaus og þreytt. Orkuleysið kallaði svo á meiri sykur og þann-
ig gekk þetta áfram,“ segir Hrafnhildur. 

Hún reynir að hugsa vel um heilsuna, borða hollan mat og fara 
í ræktina en segir sykurneysluna hafa verið stóran löst í sínu lífi. 
„Mig langaði til að losna við aukakílóin og ekki vildi ég enda með 
sykursýki-2 eða aðra sjúkdóma en ég var hins vegar ekki nógu 
viljasterk til að segja nei af því að sjúkleg löngun í sykur var alltaf 
til staðar.“

Hún segir það geta verið mjög erfitt og nánast vonlaust að 
halda sig frá sykrinum þar sem hann er í nánast öllu sem við 
borðum. „Og því meira sem við borðum þeim mun sólgnari 
verðum við í meira. Það getur verið erfitt að segja „nei, takk“ við 
kökum og góðgæti í veislum og fá sér til dæmis hnetur í staðinn. 
Mér hefur allavega ekki tekist að losna við sykurpúkann sem 

hefur setið á öxlinni á mér og hvíslað að mér í hvert skipti að ég 
eigi nú skilið smávegis súkkulaði.“

Eftir að Hrafnhildur fór að taka inn Zuccarin-töflurnar getur 
hún hins vegar sagt „nei, takk“ við sælgæti eða látið duga að fá 
sér smávegis. „Mér finnst ég vera orkumeiri og mittismálið hefur 
aðeins minnkað sem er ekki verra. Ég mæli því eindregið með 
Zuccarin.“

EKKI LENGUR ORKULAUS
Rósa Harðardóttir skólasafnskennari hefur gert margar tilraunir 
til að útiloka sykur úr daglegri fæðu sinni með misgóðum árangri. 
„Ekkert er eins gott og góður súkkulaðimoli eftir góða máltíð en 
ég hef átt erfitt með að standast sykur og sætindi. Sykurinn er 
nánast í öllum mat og því er erfitt að halda sig frá honum. Ég hef 
fundið fyrir vanlíðan eftir að hafa borðað sætindi og kökur, finn 
til í skrokknum og fæ höfuðverk. Oft hef ég fundið fyrir aukinni 
orku eftir að hafa fengið mér sætindi en verð orkulaus og þreytt 
fljótlega á eftir,“ segir Rósa. 

Hún hefur í gegnum tíðina lagt sig fram við að borða hollan 
og næringarríkan mat og hreyfa sig daglega en sykurlöngunin er 
alltaf til staðar. „Ég hef talið að mig vanti viljastyrk til að neita 
mér um sætindi þegar þau eru á boðstólum. Eftir að ég fór að 
taka Zuccarin er þetta hins vegar ekkert mál. Ég hef nánast 
enga löngun í súkkulaði og önnur sætindi og finn að ég er öll 
kraftmeiri.“

BLÓÐSYKURINN Í JAFNVÆGI
Zuccarin-töflurnar eru aðallega unnar úr laufum af japanska 
mórberjatrénu. Einnig innihalda þær króm. Laufin innihalda 
sérstakt efni sem kallast DNJ en það getur komið í veg fyrir upp-
töku sykurs úr matnum sem við neytum. DNJ getur því haldið 

blóðsykrinum í jafnvægi og minnkað 
löngun í sykur. Króm getur hjálpað 
til við að viðhalda eðlilegum 
efnaskiptum. Zuccarin er auðvelt 
í notkun. Taktu eina töflu fyrir 
hverja máltíð og þú finnur fljótt 
muninn. 

MAÐURINN SEM KOM
BÆNUM GOTT FORM
Álasund er bær í Noregi þar sem 
margir íbúanna fóru að taka inn 
fæðubótarefni sem kom þeim í 
betra form. Þetta byrjaði allt sam-
an þegar viðskiptavinur Johnny 
Pettersen, eiganda heilsubúðar á 
svæðinu, spurði hann um ráð til 
þess að minnka sykurlöngun. 

„Ég gaf viðskiptavini minum 
Zuccarin-töflurnar þar sem mul-
berry-þykknið er þekkt fyrir að 
koma jafnvægi á blóðsykurinn eftir 
máltíð, sem er mikilvægt til að 
minnka löngun í sykur. Það virkaði 
mjög vel,“ sagði Pettersen. „Eftir 
því sem tíminn leið tók ég eftir 
því að viðskiptavinir mínir voru 
að komast í betra form. Það gerði 
mig forvitinn og ég fór að rann-
saka áhrif mulberry-þykknisins. 
Það sem gerist er að laufin leiða til 
lægri insúlínseytingar eftir máltíð, 
sem veldur því að líkaminn safnar 
minni orku í formi fitu og fer þess í 
stað að brenna uppsafnaðri líkams-
fitu. Þetta var ástæðan fyrir því 
að viðskiptavinir mínir komust í 
betra form. Eftir að árangurinn fór 
að koma í ljós hjá fyrstu viðskipta-
vinunum, breiddist þetta hratt 
út. Á síðastliðnum tólf mánuðum 
hef ég líklega unnið með yfir 1.500 

viðskiptavinum í Álasundi sem 
hafa byrjað að taka inn 

Zuccarin. Það hefur 
borið gríðarlegan 
árangur.“

LÖNGUN Í SÆTINDI NÁNAST 
HORFIN MEÐ ZUCCARIN
ICECARE KYNNIR  Zuccarin-töflurnar eru fæðubótarefni sem inniheldur engin lyf. Töflurnar henta þeim sem þurfa að minnka kalor-
íu inntöku, brenna fitu eða draga úr sykurnotkun. Fólk á auðveldara með að halda sig frá sælgæti og sykri með inntöku Zuccarins.

JOHNNY 
PETTERSEN

kom viðskipta-
vinum sínum 

í betra form 
með því að 
selja þeim 

Zuccarin-töfl-
urnar. 

HRAFNHILD-
UR JÓNS-

DÓTTIR 
mælir með 

Zuccarin. Hún 
getur nú sagt 

„nei, takk“ við 
sælgæti.
MYND/GVA

RÓSA
HARÐAR-

DÓTTIR 
fann fyrir 

vanlíðan eftir 
að hafa borðað 

sælgæti og 
kökur. Eftir 

að hún fór að 
taka inn Zucc-
arin hefur hún 

litla löngun í 
sætindi. 

ORKUMEIRI 
OG LÉTTARI

Berglind er 
ánægð með 

árangurinn og 
ætlar að halda 
áfram að taka 

Zuccarin því 
henni líður 

betur en áður 
og er full af 

orku. 

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Zuccarin er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. 

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.


