
Starfið tilheyrir verkfræðisviði Actavis ehf og snýst um rekstur öryggis-, heilsu- 

og umhverfisstjórnunarkerfis Actavis skv. ISO 14001 og OHSAS 18001 stöðlunum fyrir tvær 

af einingum Actavis á Íslandi og ber ábyrgð á ÖHU málefnum allra eininga Actavis á Íslandi. Starfið 

felur í sér mikil samskipti innan Actavis á Íslandi og við Actavis erlendis.  

Helstu verkefni:
•      Daglegur rekstur ÖHU stjórnkerfis, s.s. innleiðing og eftirfylgni ÖHU reglna og leiðbeininga 
•      Þátttaka í og umsjón með forvarnaverkefnum
•      Gerð áhættumata, úrvinnsla og eftirfylgni úrbótaverkefna
•      Samantekt upplýsinga, skjalastýring og vinnsla í Sharepoint

Við leitum að einstaklingi
•      með háskólamenntun sem nýtist í starfi
•      með reynslu af öryggis-, heilsu- og/eða umhverfismálum hjá framleiðslufyrirtæki (kostur)
•      með reynslu af rekstri ISO 14001 og OHSAS 18001 stjórnunarstaðla (kostur)
•      með þekkingu á lögum og reglum á sviði öryggis-, heilsu- og umhverfismála (kostur)
•      með góða tölvu-  og enskukunnáttu
•      sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
•      sem er sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum

              Tæknimaður  
Tæknideild tilheyrir verkfræðisviði Actavis ehf og sér um viðhald 

og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju og rannsóknarstofu fyrirtækisins, sem 

staðsett er í Hafnarfirði. Öll viðhaldsvinna er skráð í þjónustuskýrslur/viðhaldsforrit. 

Unnið er á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum auk bakvakta. 

Helstu verkefni:
•      Fyrirbyggjandi viðhald, viðgerðir, eftirlit og breytingar á tækjabúnaði framleiðslu- og rannsóknarsviðs
• Þátttaka í uppsetningu á fyrirbyggjandi viðhaldi og nýjum tækjabúnaði
• Þátttaka í gildingarvinnu og kvörðunum á tækjabúnaði Actavis

Við leitum að einstaklingi
•      með vélfræði- eða rafiðnfræðimenntun
• með reynslu af viðgerðum á vélbúnaði, stýringum og rafbúnaði (nauðsynlegt)
• sem býr yfir hæfni í mannlegum samskiptum
• sem tileinkar sér nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 
• með góða ensku- og tölvukunnáttu

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, 
risaksdottir@actavis.is 

Kíkið á  
fleiri laus störf á  
www.actavis.is

www.actavis.is

Sérfræðingur í öryggis-,  
heilsu- og umhverfismálum

 
 

 

 
 

 
 

 

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. 

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

Fjármálastjóri  

Lífsverk lífeyrissjóður var stofnaður árið 1954 og er um 57 milljarðar króna að stærð. 
Hann var fyrsti lífeyrissjóðurinn sem byggði á aldurstengdum réttindum, tók upp 
sjóðfélagalýðræði og rafrænt stjórnarkjör. Sjá nánar á www.lifsverk.is. 

Lífsverk óskar að ráða öflugan fjármálastjóra.  

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppgjör og áætlanagerð 
• Skýrslugerð og upplýsingagjöf 
• Upplýsingatæknimál
• Sjóðfélagalán
• Skrifstofustjórn 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði endurskoðunar
   eða sambærileg menntun  
• Nám í löggiltri endurskoðun æskilegt
• Marktæk reynsla við uppgjör mikilvæg
 

Eiginleikar
• Traust, nákvæm og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður
• Góðir samskiptahæfileikar

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. mars.

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

Gert er ráð fyrir að viðkomandi  
hefji störf fljótlega.  

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

Menntunar – og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Reynsla af þjónustustarfi 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót og þjónustulund
• Frumkvæði, nákvæmni, samviskusemi og öguð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Helstu verkefni
• Almenn þjónusta við ástvini vegna andláts
• Flutningur af dánarstað í líkhús
• Snyrting og kistulagning hins látna
• Þjónusta við útfararathafnir
• Önnur verkefni tengd útfararþjónustu

Útfararstofa Kirkjugarðanna ehf. óskar eftir að ráða starfsmann í útfararþjónustu.

Útfararþjónusta

Útfararstofan er sjálfstætt, framsækið fyrirtæki í eigu Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma og vinnur nú að endurskipulagningu og 
að margvíslegri nýbreytni á sviði útfararþjónustu. Upplýsingar um 
Útfararstofuna má finna á heimasíðunni www.utfor.is

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. mars.

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

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf/leiðsögumannspróf eða önnur sambærileg  
   menntun sem nýtist í starfi
• Góð kunnátta í ensku, þýsku og einu Norðurlandamáli. 
    Kunnátta í frönsku æskileg
• Góð íslenskukunnátta og tölvufærni
• Þekking og áhugi á íslenskum þjóðháttum og sögu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Starfið
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf á góðum 
vinnustað. Skógasafn, sem er með stærstu söfnum 
landsins, er fjölsótt byggða- og tækniminjasafn í fallegu 
umhverfi. Árið 2014 voru yfir 60 þúsund safngestir.

Samkeppnishæf laun í boði og húsnæði á góðum 
kjörum fylgir starfinu. Umsækjandi þarf að geta  
hafið störf sem fyrst.

Skógasafn auglýsir eftir safnleiðsögumanni. Starfið felst í leiðsögn erlendra ferðamannahópa 
um safnið og almennum skrifstofu- og safnstörfum utan háannatímans. 

Leiðsögumaður óskast
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N1 leitar að traustum og orkumiklum einstaklingum í ábyrgðarmikil og krefjandi störf. Framkvæmdastjóri er öflugur 
og framsækinn leiðtogi sem bæði er fyrirmynd og ábyrgur í hópi jafningja við stjórnun fyrirtækisins.

Við leitum að fólki sem er tilbúið í krefjandi verkefni, með afburða hæfileika í mannlegum samskiptum, greiningum og samningum. 
Við krefjumst menntunar á háskólastigi og reynslu á sviði stjórnunar og rekstrar. 
N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins. Við sjáum fólki og fyrirtækjum um land allt fyrir eldsneyti, rekstrarvör-
um, veitingum og afþreyingu með öflugu dreifikerfi, markvissu vöruvali og persónulegri þjónustu. N1 rekur vel á annað hundrað 
þjónustu stöðvar, sjálfsafgreiðslustöðvar, verkstæði og fyrirtækjaverslanir hringinn í kringum landið.

Framkvæmdastjóri einstaklingssviðs

Ábyrgðarsvið:
• Sala á einstaklingsmarkaði
• Vörustjórnun
• Markaðsmál
• Rekstur þjónustustöðva
• Framkvæmdir og viðhaldsmál
• Þjónustuver

Hluti af íslensku samfélagi

www.n1.is facebook.com/enneinn
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Nánari upplýsingar um störfin veita Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is og Katrín S. Óladóttir - katrin@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 18. mars. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið. Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um. Umsókn þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs

Ábyrgðarsvið:
• Reikningshald, áhættu- og fjárstýring, 
 innheimta og hagdeild
• Rekstraruppgjör
• Áætlanir
• Fjárhagsleg greining og eftirlit
• Samskipti við lánastofnanir og fjárfesta

Kraftmiklir 
stjórnendur 
óskast
Við leitum að tveimur 
framkvæmdastjórum
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ÁTVR rekur 49 Vínbúðir um allt land. Stefna ÁTVR er að vera eitt af fremstu 
þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar. 
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur 
þar sem samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Sumarstörf

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

• Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri

• Sakavottorðs er krafist

• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningum Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Símonardóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini

• Afgreiðsla, vörumóttaka og fleira  

 sem til fellur

Hæfniskröfur
• Góð þjónustulund

• Stundvísi og dugnaður

• Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Afgreiðsla í Vínbúðum
Starfsfólk óskast í sumar, bæði í fullt starf og 
hlutastarf um helgar. Starfsmenn í fullu starfi 
vinna að jafnaði annan hvern laugardag.

Meiraprófsbílstjóri
– Dreifingarmiðstöðin

Lagerstarfsmaður
– Dreifingarmiðstöðin

Helstu verkefni og ábyrgð
• Útkeyrsla á vörum

• Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
• Meirapróf er nauðsynlegt

• Reynsla af sambærilegum störfum

• Stundvísi og dugnaður

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn lagerstörf

• Móttaka og frágangur á vörusendingum 

• Tiltekt og pökkun vörusendinga

Hæfniskröfur
• Reynsla af sambærilegum störfum

• Próf á lyftara er kostur

• Stundvísi og dugnaður

Vinnutíminn er frá kl. 7.30-16.30 alla virka daga. Unnið er laugardaga í júlí.

Ármúla 20
108 Reykjavík

Sími: 562 5000
Fax: 562 5045

bjorninn@bjorninn.is
www.bjorninn.is

Björninn ehf innréttingaverkstæði 
óskar eftir að ráða smið eða 
laghentann mann til starfa. 

Starfið felst aðallega í samsettningu og smíði innréttinga.

Upplýsingar veitir Páll í síma 562 5000 

Starfs- og ábyrgðarsvið:  Hæfniskröfur: 
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.  
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni  
í mannlegum samskiptum. 

Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Sveitarfélagið Hornafjörður hefur um 2500 íbúa, þar er öf lugt  
félags- og menningarlíf og aðstæður til uppeldis barna hinar 
ákjósanlegustu. Í sveitarfélaginu er framhaldsskóli, grunnskóli,  
tveir leikskólar, tónlistarskóli og öf lug heilbrigðisþjónusta auk  
allrar almennrar þjónustu.

Lyfjafræðingur 
Höfn í Hornafirði
Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi til að veita lyfjaútibúi í f lokki 1               

á Höfn í Hornafirði forstöðu.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur 
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.
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Viðkomandi þarf að hafa 3-5 ára reynslu,  hafa 
frumkvæði, þekkingu í matreiðslu á hollustu– 
og grænmetisréttum.
Viðkomandi þarf að geta unnið mjög sjálfstætt, 
kunna að setja upp matseðla vera snyrtilegur 
og hafa góða hæfileika í mannlegum samskip-
tum. Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

100% starfshlutfall.

frá 1. apríl 2015
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www.landsvirkjun.is

Í starfinu felst eftirlit og viðhald aflstöðva, veitu- og mannvirkja og 
útisvæða. Viðkomandi hefur umsjón með vinnuvélum, annast ýmsa 
vélavinnu og vinnur með stöðvarvörðum við skoðun, þrif og viðhald  
á vélbúnaði. Í starfinu felst einnig umsjón með sumarvinnu ungmenna  
og utanumhald sorplosunar ásamt skráningu spilliefna í grænt bókhald.  
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

• Iðnmenntun sem nýtist í starfi

• Ökuréttindi nauðsynleg

• Réttindi og reynsla til að stjórna vinnuvélum æskileg

• Reynsla af starfi með ungmennum æskileg

• Almenn tölvuþekking og tök á rituðu máli

• Sjálfstæði, jákvæðni, umburðarlyndi og öguð vinnubrögð

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar í búnaði og verkferlum

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

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

 Við leitum að iðnaðarmanni 
á Sogssvæðið í viðhald og 
umsjón fjölbreyttra verkefna

Sótt er um starfið á vef landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar 
veita Brynjar Már Brynjólfsson (brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is) og Þóra 
María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is) á starfsmannasviði 
Landsvirkjunar. Umsóknarfrestur er til og með 18. mars.
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Sérfræðingur í  
kerfisstjórn/DevOps

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 
130 manns með fjölbreytta menntun og 
starfsreynslu sem spannar mörg fræða-
svið. Auk þess starfa um 120 manns við 
athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um 
landið. Hlutverk stofnunarinnar er öflun, 
varðveisla og  úrvinnsla gagna, sem og 
miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum 
jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, 
jöklum og hafi. Starfsemin fer fram á fjórum 
sviðum: Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstrarsviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. Nánari 
upplýsingar um stofnunina má finna á 
heimasíðu hennar www.vedur.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka 
mið af þessum gildum.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sér fræð-
ing í kerfisstjórn til að sinna rekstri, viðhaldi 
og rekstrarþróun á sérhæfðum miðlægum 
kerfum Veðurstofunnar. Viðkomandi mun 
starfa í upplýsingatæknihóp Veðurstofunnar 
sem er hluti af Fjármála- og rekstrarsviði. 

Hlutverk 
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og óhefð-  
bund in upp lýs inga tækni kerfi. Hlut verk við-  
kom andi er að hafa umsjón með, þjón usta, 
setja upp, prófa og reka þessi kerfi. Við kom - 
andi tekur þátt í kerfis hönn un og þróun og 
tekur við kerfum/hug bún aði sem koma þarf í 
rekstur. Við kom andi sér um samskipti við 
þjón ustu aðila ef svo ber undir.

Menntun og hæfniskröfur 
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á  

sviði tölvunar- eða kerfisfræði 
  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri 

tölvukerfa 
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum sam-

skiptum og teymisvinnu

  Þekking á Linux stýrikerfum og  
Windows þjónum 

  Æskileg er reynsla af kerfishönnun sem 
miðar að því að ná háum uppitíma 

  Þekking á netkerfum og fjarskiptum  
er kostur 

  Þekking á kerfisskjölun er kostur 
  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. Python, 

Java, skeljaforritun er kostur 
  Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar um störfin veita  
Vigfús Gíslason, hópstjóri upplýsingatækni 
(gislason@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins  
og viðeigandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk

Umsækjendur eru vin saml ega beðnir um að 
sækja um störfin á heimasíðu Veðurstofu

ÁFENGIS OG VÍMUEFNARÁÐGJAFAR  
SÁÁ óskar eftir Áfengis og vímuefnaráðgjöfum  

til náms eða starfa. Stúdentspróf æskilegt.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson dagskrárstjóri 
í síma 824 7620 - netfang hjalti@saa.is

Skriflegar umsóknir sendist á Sjúkrahúsið Vog Stórhöfða 45, 
112 Reykjavík,  merktar „ráðgjafi“ fyrir 25. mars n.k.

Lyfjafræðingur í Noregi 
Lyfjafræðingur óskast til starfa í Sola Apotek 

Við leitum að félagslyndum einstakling sem getur unnið  
bæði sjálfstætt og í hópi. 

Sola Apotek er meðlimur af Ditt Apotek keðjunni, sem er 
samstarf einkarekinna apóteka í Noregi.  Apótekið er staðsett 
miðsvæðis í Sola, sem er í um 10 mínútna keyrslufjarlægð frá 
Stavanger og Sandnes. Um er að ræða 100% fastráðningu.

Nánari upplýsingar gefur:
Lyfsali: Laila Østrem
Sími: +47 984 66 670 / +47 517 15 454
Netfang: laila.ostrem@dittapotek.no

Hæfniskröfur
• Lyfjafræðingsréttindi
• Faglegur metnaður

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð þjónustulund

Viðskiptastjóri á
Fyrirtækjasviði  

Nánari  upplýsingar: 

Hjörtur Þór Steindórsson, forstöðumaður fasteigna, 
verktaka, sveitarfélaga og orkuteymis á Fyrirtækjasviði,   
844 4503, hjortur.steindorsson@islandsbanki.is

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

Fyrirtækjasvið Íslandsbanka býður alhliða fjármálaþjónustu til stærri fyrirtækja, stofnana 
og sveitarfélaga landsins ásamt því að stýra fjármögnunarverkefnum þeim tengdum. 
Sviðið hefur á að skipa sérfræðingum í öllum helstu geirum íslensks atvinnulífs.

Við leitum að kraftmiklum og framtakssömum einstaklingi sem sýnir frumkvæði og 
hefur a.m.k. 5 ára reynslu af fjármálatengdum störfum. 

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

Umsóknarfrestur er til og með 17. mars

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Þekking og áhugi á íslensku atvinnulífi

• Góðir samskipta- og forystuhæfileikar

• Gott vald á íslensku og ensku í mæltu og rituðu máli

Helstu verkefni:

• Samskipti, þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini

• Greina og koma auga á ný viðskiptatækifæri

• Stýring og ábyrgð á viðskiptasamböndum

• Lánveitingar og fjármögnun

• Greining samkeppnisumhverfis

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

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

Deilir ehf óskar e ir að ráða verkstjóra. 

Við leitum að öflugum einstaklingi á véla-
sviði þar sem unnið er við þjónustu á 
búnaði jarðorkuvera á Íslandi. 

Öllum umsóknum skal fylgja ferilskrá með 
greinargóðri lýsingu á reynslu og menntun. 
Við leggjum áherslu á fullan trúnað og að 
öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir 
og fyrirspurnir skulu sendar á jj@deilir.com 
fyrir 23. mars nk. 

ÍAV óskar eftir að ráða byggingaverkamenn 
til starfa. Um er að ræða verkefni á 
höfuðborgarsvæðinu og suðurnesjum.

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Byggingaverkamenn

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

ÍAV óskar eftir að ráða járnsmiði til starfa.
Um er að ræða verkefni á suðurnesjum.

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Járnsmiðir!

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

LIFANDI UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI 
LEITAR AÐ ÖFLUGUM FRAMKVÆMDASTJÓRA

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

Við leitum að stjórnanda til að leiða sviðið Tæknirekstur og þjónusta. Sviðið er ábyrgt 

fyrir hönnun á tæknilegum innviðum og rekstri þjónustulausna fyrirtækisins, sem 

sérsniðnar eru að þörfum fjármálamarkaðar.  

Okkar meginmarkmið er að tryggja viðskiptavinum 100% uppitíma og það gerum við 

með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk sem treyst er fyrir lyklunum að mikilvægustu 

upplýsingatæknikerfum landsins. 

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir sem felast í flóknum 

og krefjandi verkefnum. Þetta gerum við með öryggi, fagmennsku og ástríðu að 

leiðarljósi.

Framkvæmdastjórinn mun leiða 70 manna svið sem er ábyrgt fyrir rekstri flestra 

miðlægra bankakerfa Íslands og framþróun og sjálfvirknivæðingu IaaS og PaaS 

umhverfa. Mikil áhersla er lögð á rekstrar- og gagnaöryggi sem og hagkvæman og 

skilvirkan rekstur.  

Framkvæmdastjóranum er ætlað að móta og leiða öfluga liðsheild, efla þjónustu- 

framboð sviðsins, vera framsækinn og traustur leiðtogi og öðrum góð fyrirmynd. 

Hægt er að sækja um á www.hagvangur.is til 15. mars 2015.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánar um RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað margvíslegar fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir 
RB eru fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög. Markmið RB er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska fjármálamarkaðarins með því að lækka upplýsingatæknikostnað 
fjármálafyrirtækja.

Hæfniskröfur:
Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla

Samskiptahæfni

Reynsla af uppbyggingu tækniþjónustu félaga

Reynsla af sölu þjónustu

Mikil greiningarhæfni

Ríkur skilningur á upplýsingatækni og góður skilningur á 
fjármálamarkaði

Háskólamenntun

Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Katrín S. Óladóttir
Framkvæmdastjóri Hagvangs
katrin@hagvangur.is
Sími: 520 4700
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Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki 
Evrópu, með víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.  
Samherji hefur á að skipa hæfu og framtakssömu 
starfsfólki og stjórnendum, öflugum skipaflota, miklum 
aflaheimildum og fullkomnum verksmiðjum í landi.

Yfirvélstjóri
Samherji hf. óskar eftir að ráða yfirvélstjóra til starfa á Kirkellu H-7 ,  
nýsmíðaðan frystitogara félagsins í Evrópu.  Um framtíðarstarf er að ræða

Hæfniskröfur
• Skilyrði að geta unnið sjálfstætt
• Réttindi VF 1
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reglusemi skilyrði

Umsóknir berist til Önnu Maríu Kristinsdóttur, starfsmannastjóra Samherja hf  
anna@samherji.is



Snorri Jónsson starfsmannastjóri, 
snorri@creditinfo.is

atvinna@creditinfo.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 15. mars 2015

Upplýsendur óskast

Þessir starfsmenn heyra beint undir framkvæmdastjóra og sitja í framkvæmdastjórn 
Creditinfo. Við leitum að aðilum sem hafa:

Metnað 

spurninga

Frumkvæði Heildarsýn 

lausnum

Samskipta

af mörkum til 

Forstöðumaður Viðskiptastýringar

Menntun og hæfni
• 
• 
• 
• 

Forstöðumaður Vöru- og 
verkefnastýringar

Menntun og hæfni
• 
• 

• 
• 

Lögfræðingur Creditinfo

Menntun og hæfni
• 
• 
• 

Forstöðumaður Upplýsinga- og 
tæknisviðs

Menntun og hæfni
• 
• 
• 

• 

www.creditinfo.is
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Bláskógabyggð auglýsir lausar til 
umsóknar tvær stöður skólastjóra, 

aðra í Bláskógaskóla á Laugarvatni 
og hina í Reykholti

Bláskógaskóli á Laugarvatni er samrekinn leik- og grunnskóli.  
Í skólanum eru nú 35 börn á grunnskólastigi og 24 í leikskóla-
deild. Bláskógaskóli í Reykholti er grunnskóli þar sem nú eru 
um 90 nemendur. Skólarnir tveir hafa verið hluti af sameinuð-
um Bláskógaskóla, en verða frá og með næsta hausti sjálf-
stæðar rekstrareiningar. 

Sveitarfélagið leitar að einstaklingum sem hafa áhuga á að 
leiða skólastarf þar sem stuðlað er að einstaklingsmiðuðu 
námi og fjölbreyttum, skapandi og hvetjandi kennsluhátt-
um. Áhersla er á öflugt samstarf milli heimila og skóla og 
góð tengsl við grenndarsamfélagið. Sjá nánar í skólastefnu 
Bláskógabyggðar (http://blaskoli.blaskogabyggd.is/Skolinn/
Skolastefna_Blaskogabyggdar/) og auglýsingu á heimasíðu 
Bláskógabyggðar (www.blaskogabyggd.is).

Umsóknir skulu berast skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 
801 Selfoss í síðasta lagi 27. mars næstkomandi. 
Nánari upplýsingar veitir Valtýr Valtýsson sveitarstjóri í síma 
480 3000 eða 863 6663, netfang: valtyr@blaskogabyggd.is

Bláskógabyggð

Bifvélavirki óskast 
til starfa

Steypustöðin ehf. óskar eftir ráða 
bifvélavirkja eða vélvirkja til starfa.

Æskilegt er að viðkomandi hafi meirapróf en er þó ekki 
skilyrði. Um er að ræða framtíðarstarf. 

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2015

Umsókum skal skilað til Árna Más Ragnarsson 
Verkstæðisformanns í Reykjavík á netfangið
arni@steypustodin.is. 

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

Starfssvið
Umhirða og sláttur á völlum Golfklúbbs Reykjavíkur. 

Hæfniskröfur
Æskilegt að umsækjendur hafi náð 17 ára aldri og séu með 
bílpróf auk vinnuvélaprófs. Reynsla af golfvallavinnu kostur 
en ekki skilyrði. Vinnutími er frá 06:00-14:00 alla virka daga.

Leitað er eftir einstaklingum sem búa yfir stundvísi,  
frumkvæði og hafa metnað til að ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar veitir Birkir Már Birgisson
í síma 660-2780 eða á birkir@grgolf.is

Golfklúbbur Reykjavíkur 
óskar eftir starfsfólki - 

sumar 2015

Reynsla af bilanagreinum og sjálfstæð vinnubrögð kostur.  

Umsóknir óskast sendar á as.v@internet.is

Bifvélavirki óskast á  
bílaverkstæði í Reykjavík  

Staða skólastjóra  
Skólastjórn Tónskóla Sigursveins auglýsir stöðu skólastjóra lausa til 
umsóknar. Ráðið er í stöðuna til 5 ára í senn. Ráðning framlengist um 
5 ár sé henni ekki sagt upp minnst 9 mánuðum fyrir lok ráðningartíma. 
Starf skólastjóra hefst 1. ágúst 2015 eða eftir samkomulagi í ráðning-
arsamningi.

Tónskóli Sigursveins var stofnaður árið 1964. Frumkvæði að stofnun 
hans hafði Sigursveinn D. Kristinsson tónskáld. Skólinn er sjálfs- 
eignarstofnun sem rekinn er af styrktarfélagi með framlögum frá 
sveitarfélögum og ríkissjóði skv. lögum um fjárhagslegan stuðning 
við tónlistarskóla auk skólagjalda. Skólinn er almennur tónlistarskóli 
og starfar á grundvelli stefnu í tónlistarmenntun, sem mótuð var af 
stofnanda skólans. Meginmarkmið skólans er að efla almenna tón- 
listarþekkingu meðal barna og fullorðinna og að skapa þeim, sem 
skara fram úr í námi verkefni við sitt hæfi.

Skólinn veitir tónlistarmenntun á grunnstigi, miðstigi og framhaldsstigi 
í samræmi við aðalnámskrá á tónlist sem sett er af mennta- og menn- 
ingarmálaráðuneytinu. Í skólanum er kennt á öll helstu hljóðfæri fyrir 
klassíska og rytmíska tónlist og allar nauðsynlegar hliðarnámsgreinar. 
Nemendur í fullu námi við skólann hafa verið ríflega 500 á síðustu 
árum og við skólann starfa jafnan 50 - 60 kennarar í 25 - 30 stöðu- 
gildum.

Æskilegt er að umsækjendur uppfylli eftirfarandi skilyrði:

• Hafi háskólamenntun í tónlist, menntun í uppeldis- og kennslu 
 fræðum og/eða aðra menntun sem nýst getur í starfinu.
• Hafi reynslu af kennslu við tónlistarskóla, reynslu af stjórnunar- 
 störfum og reynslu af að vinna með ungu fólki eða aðra reynslu 
 sem nýst getur í starfinu.
• Hafi góða leiðtoga- og samskiptahæfileika.

Umsækjendur skulu hafa kynnt sér skipulagsskrá Tónskóla Sigur- 
sveins og þann grunn sem lagður var við stofnun hans og vera 
reiðubúnir til að starfa á þeim grundvelli og í þeim anda sem einkennt 
hefur starf skólans í fimmtíu ár. 

Skólastjórn mun skipa starfshóp sem vinnur í þeim umsóknum sem 
berast og leggur mat á þær með tilliti til framangreindra skilyrða og 
með tilliti til þeirrar menntastefnu sem skólinn fylgir. Umsagnir starfs- 
hópsins eru leiðbeinandi fyrir skólastjórn sem tekur ákvörðun um 
ráðninguna. Skólastjórn áskilur sér rétt til að ráða hvaða umsækjanda 
sem er eða hafna öllum umsóknum.

Umsókn fylgi:

1. Afrit af öllum viðeigandi prófskírteinum.
2. Starfsferilskrá.
3. Listræn ferilskrá.
4. Stutt greinargerð um viðhorf umsækjanda til tónlistarmenntunar  
 og starfsemi tónlistarskóla og framtíðarsýn hans fyrir Tónskóla  
 Sigursveins.
5. Nöfn allt að þriggja manna, sem vilja gefa munnlega umsögn  
 um umsækjanda ef eftir verður leitað. Æskilegt er að einn þeirra sé  
 næsti yfirmaður í núverandi starfi eða fyrra starfi umsækjanda.

Umsóknum skal skilað  á pappír til Tónskóla Sigursveins, Engjateig 1, 
105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið tsdk@ismennt.is. 

Umsóknafrestur er til 31. mars 2015.

Upplýsingar um starfið veitir 
Sigursveinn K. Magnússon skólastjóri  
í síma: 568 5828

SÉRFRÆÐINGUR Í 
HUGBÚNAÐARÞRÓUN

  Við leitum að öflugum meðlim 
í þróunarteymið okkar.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar og rekstur tölvukerfa, ásamt því að 
þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda aðila við notkun kerfanna. Sviðið hefur einnig eftirlit með upplýsingatæknikerfum 
eftirlitsskyldra aðila og sinnir rannsóknarhlutverki. Samstarf er við bæði innlendar og erlendar eftirlitsstofnanir um 
ýmis verkefni.  Í boði eru spennandi verkefni í lifandi umhverfi fyrir kraftmikinn og drífandi einstakling sem hefur 
metnað fyrir þróun hugbúnaðar til að auka skilvirkni og yfirsýn í eftirliti.  

Starfssvið
• Samvinna við hagsmunaaðila í þróun áhættumatskerfis
• Greining verkefna og þarfa notenda
• Hönnun og þróun hugbúnaðarlausna Fjármálaeftirlitsins
• Viðhald og framþróun grunngagnakerfis (Master Data Management)
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða önnur sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af vefforritun í C# og .Net
• Þekking og reynsla af sjálfvirkum prófunum
• Þekking og reynsla af MVC högun er kostur
• Þekking á SQL gagnagrunnum og XML er kostur
• Reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Jákvæðni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi með góðu teymi sem vinnur þétt saman

Umsjón með starfinu hafa Bjarni Þór Gíslason upplýsingatæknistjóri (bjarnithor@fme.is) og Árni Ragnar Stefánsson 
mannauðsstjóri (arni@fme.is).

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

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
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GB Tjónaviðgerðir ehf óska eftir að ráða til vinnu vanan 
Bifreiðasmið, þarf að vera vanur bílaréttingum.  
Einnig óskum við eftir að ráða vanan Bifvélavirkja.  

Nánari upplýsingar í síma 862-0086  og á staðnum 
Dragháls 6-8 milli 8  og 16:30

Bifreiðasmiður og
bifvélavirki óskast

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Heilsugæslulæknar við  
Heilsugæsluna Grafarvogi

Heilsugæslulæknar 
Laus eru til umsóknar tvö störf heilsugæslulækna við Heil-
sugæsluna í Grafarvogi. Ráðið verður í störfin sem fyrst 
eða eftir nánara samkomulagi. Starfshlutfall er 50-100%. 
Til greina kemur að ráða aðra sérfræðinga eða almenna 
lækna ef ekki tekst að ráða lækna með sérfræðiviðurken-
ningu í heimilislækningum til starfa. 

Heilsugæslan Grafarvogi er staðsett í nýlegu húsnæði í 
Spönginni í Grafarvogi þar sem aðstaða er til fyrirmyndar. 
Á stöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilislækning-
um ásamt barnalækni, félagsráðgjöfum,  sálfræðingi,  
hjúkrun arfræðingum, ljósmæðrum og riturum. Heilsugæs-
lan Grafarvogi er hverfisstöð og er fyrst og fremst ætlað 
að veita íbúum almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu. 

Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á 
vef Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is). 

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

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

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

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

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

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins við ráðningu í starfið.  
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

Sækja skal um störfin á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á 
Starfatorgi (www.starfatorg.is)

Starfshlutfall er 50-100%
Umsóknarfrestur er til og með 23.03.2015

Nánari upplýsingar veitir Guðbrandur E. Þorkelsson – 
gudbrandur.e.thorkelsson@heilsugaeslan.is – 585-7600

HH Hlíðar
Drápuhlíð 14-16

105 Reykjavík

Kosmos & Kaos leitar 
nú eftir öflugum liðsmönnum

Verkefnastjóri
Starf verkefnastjóra felst í því að leiða teymi frá upphafi til enda 
verkefnis, fyrir framsæknustu fyrirtæki landsins. Verkefnastjóri starfar náið
með framkvæmdastjóra og framleiðslustjóra. Starfið hentar vel fyrir einstak-
linga með einstaka skipulagshæfileika og dágóða reynslu í stýringu verkefna 
í vottuðu verkefnastjórnunarkerfi.

Við leitum eftir einstakingi með:
  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Starfsreynslu sem nýtist í starfi
  • Þekkingu á aðferðafræðum verkefnastjórnunar
  • Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum
  • Einstaka söluhæfileika og þjónustulund

  • Leiðtoga- og stjórnunarhæfileika

Bakendaforritari
Sem bakendaforritari hjá Kosmos & Kaos færð þú tækifæri til þess að láta ljós
þitt skína í bakendaforritun veflausna í samstarfi við viðmótsforritara og vef-
hönnuði. Bakendaforritari starfar náið með rekstrar- og þróunarstjóra. Starfið
hentar drífandi og kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn til þess að stíga inn
í öflugt teymi.

Við leitum eftir einstaklingi með:
  • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða samskonar menntun
  • Starfsreynslu sem nýtist í starfi
  • Þekkingu á Linux eða Unix umhverfi og rekstri vefþjóna
  • Þekkingu á PHP, gagnagrunnum og Open Source vefumsjónarkerfum
  • Reynslu af vinnu með vefþjónustur, gagnagrunna og samþættingu kerfa

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið með því að
senda tölvupóst á samskipti@kosmosogkaos.is. 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.  

Umsóknarfrestur er til 16.mars 2015.

Allar upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri Kosmos & Kaos,
Inga Birna Ragnarsdóttir, ingabirna@kosmosogkaos.is

kosmosogkaos.is

Design
& Digital
_

Hello! Is it you 
we´re looking for?

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

www.hagvangur.is
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Hlutastarf í barnafataverslun
Barnafataverslunin Polarn O. Pyret leitar að  

sölumanni í uþb 30% starf.
Viðkomandi þarf að vera afburða sölumaður og góður í 
mannlegum samskiptum.
 
Vinnutími er 15-18:30 virka daga og einn laugardagur í 
mánuði. Um framtíðarstarf er að ræða. 
 
Leitað er að jákvæðum einstaklingi, eldri en 25 ára, 
sem býr yfir frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
þjónustulund.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á kristin@polarnopyret.
is eða afhendist í versluninni.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Á dagdeild öldrunarlækninga Landakoti er laust til 
umsóknar starf sérfræðilæknis í heimilislækningum eða alm. 
lyflækningum til eins árs, en með möguleika á ráðningu til 
lengri tíma. 

Skjólstæðingar deildarinnar glíma við flókið samspil aldurs-
tengdra breytinga, sjúkdóma og færniskerðingu. Samhliða því 
eru þeir í flókinni lyfjameðferð. 

Starfið gengur út á heildrænt öldrunarmat, að straumlínulaga 
meðferð og klæðskerasníða endurhæfingu. 

Dagdeildarvinnan er teymisvinna, lækna, hjúkrunarfræðinga, 
sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa. Sá læknir sem 
verður ráðinn mun vinna náið með sérfræðilækni í öldrunar-
lækningum og taka þátt í innra starfi öldrunarlækningadeildar, 
þ.m.t. símenntun. Hér er því gott tækifæri til viðhalds- og 
endurmenntunar á sviði öldrunarlækninga sem getur nýst á 
margvíslegan hátt.

Til álita kemur að ráða einnig lækni sem lokið hefur þremur 
árum í alm. lyflækningum við LSH. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Vinna á legu-, dag- og göngudeild ásamt vaktþjónustu við 
öldrunarlækningadeild LSH

 » Vinna við samráðskvaðningar á aðrar deildir Landspítala
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samvinnu við yfirlækni

Hæfnikröfur
 » Íslenskt sérfræðileyfi í almennum lyflækningum og 
öldrunarlækningum

 » Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð samskiptum

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl 2015.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » 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, Pálma V. Jónssyni, yfirlækni, LSH 
öldrunarlækningar K4 Landakoti.

 » 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 Pálmi V Jónsson, yfirlæknir, netfang 
palmivj@landspitali.is, sími 543 9891.

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Sumarstörf  
Við leitum að hjúkrunarfræðingum og 

hjúkrunarnemum, sjúkraliðum og sjúkraliðanemum  
sem og starfsfólki í umönnun

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN 
hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi. 
Heimilismenn og starfsfólk vinna saman að því að skapa 
öruggt og heimilislegt umhverfi og rík áhersla er lögð á 
sjálfsákvörðunarrétt heimilismanna og þátttöku þeirra.

Við leitum að einstaklingum sem eru jákvæðir og hafa 
góða samskiptahæfileika.

Starfshlutfall er samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar í síma 560-1700
Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri 
sigridur.sigurdardottir@morkin.is 
Helga Karlsdóttir, starfsmannastjóri  
helga@grund.is 

Umsóknareyðublöð fást á 
http://www.morkhjukrunarheimili.is/

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem  
EDEN hugmyndafræðin er höfð að leiðarljósi

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. 

Ráðgjafi/ stuðningsfulltrúi óskast til starfa á Laugarásnum 
meðferðargeðdeild. Um er að ræða tvö 100% störf til lengri 
tíma, a.m.k. eitt ár eða lengur. Störfin eru laus frá 15. apríl og 
1. júní 2015. Unnið er á breytilegum dag- og kvöldvöktum og 
að jafnaði þriðju eða fjórðu hverja helgi.

Deildin er mjög sérhæfð þar sem fram fer fjölbreytt meðferðar-
starf fyrir einstaklinga á aldrinum 18-25 ára sem eru nýlega 
greindir með geðrofssjúkdóm. 

Laugarásinn er opin meðferðargeðdeild sem sinnir 70-80 
einstaklingum á hverjum tíma með sólarhringsþjónustu eða á 
dagdeild. Deildin er staðsett á Laugarásvegi 71.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Vinna með unga einstaklinga með geðrænar raskanir
 » Virk þátttaka í fjölfaglegu samstarfi
 » Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana í samvinnu við 
aðra

 » Samskipti, hvatning, leiðbeiningar og víðtækur stuðningur
 » Ýmis fjölþætt og mikilvæg verkefni sem starfsemi 
deildarinnar felur í sér

Hæfnikröfur
 » Menntun sem nýtist í starfi að lágmarki stúdentspróf
 » Viðbótarmenntun eða sérhæfileikar á sviði tónlistar, lista, 
matargerðar, íþrótta eða heilsueflingar

 » Góð samstarfshæfni, færni í samskiptum, skapandi 
hugsun og frumkvæði í starfi

 » Jákvætt hugarfar, sterk sjálfsmynd, metnaður og áhugi á 
að starfa við endurhæfingu einstaklinga 

 » Góð almenn tölvukunnátta og færni í mæltu og rituðu 
máli 

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2015.
 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá. 
 » Upplýsingar veitir Magnús Ólafsson, deildarstjóri, netfang 
magnuso@landspitali.is, sími 824 5537. 

RÁÐGJAFI/ STUÐNINGSFULLTRÚI

Stálsmiðir - Rennismiðir
 
Við leitum að mönnum vönum smíði úr ryðfríju stáli.
Einnig Rennismið í hálft eða fullt starf. 
 

Umsóknir óskast sendar á mesa@mesa.is 
Á.M.Sigurðsson ehf Hvaleyrarbraut 2.  
220 Hafnarfjörður
www.mesa.is

Við leitum að skemmtilegum, duglegum og jákvæðum  
einstaklingi með reynslu af kaffihúsi í fullt starf sem fyrst. 

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is 
merkt „Mezzo fullt starf” fyrir lok dags 15. mars nk. 

Café Mezzo er einstakt kaffihús með fallegu útsýni staðsett á 2. hæð við  
Lækjargötu. Lögð er áhersla á afbragðs þjónustu og gæði.

Leitum að hressu og kraftmiklu fólki
til starfa í verslun ICEWEAR.

Full störf og hlutastörf í boði.

Sendið umsóknir til
fridrik@icewear.is – fyrir 21. mars

Verslunarstörf

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. 

Lausar eru til umsóknar námsstöður deildarlækna í skurð-
lækningum. Starfshlutfall er 100% og veitast störfin til tveggja ára 
eða samkvæmt samkomulagi. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf 1. september 2015, eða samkvæmt samkomulagi.

Starfsnámið nýtist til framhaldsnáms í sérgreinum skurð-
lækninga.

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

 » Bundnar vaktir
 » Þátttaka í kennslu- og fræðslustarfi sérgreina
 » Þátttaka í vísindavinnu
 » Kennsla kandídata og læknanema

Hæfnikröfur
 » Íslenskt lækningaleyfi
 » Færni í mannlegum samskiptum
 » Öguð vinnubrögð
 » Íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 23. mars 2015.
 » Umsókn skal fylgja náms- og ferilskrá. Viðtöl verða höfð 
við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.

 » Upplýsingar veita Guðjón Birgisson, yfirlæknir, netfang 
gudjonbi@landspitali.is og Þórður Skúli Gunnarsson, 
umsjónardeildarlæknir, netfang thordsg@landspitali.is, 
sími  543 1000.

NÁMSSTÖÐUR Í 
SKURÐLÆKNINGUM

7. mars 2015  LAUGARDAGUR14



| ATVINNA | 

Flokkstjóri og
almennur 
starfsmaður á 
sérverkefnasvið
ISS leitar eftir starfandi flokkstjóra og 
almennum starfsmanni á sérverk-
efnasvið. 

Flokkstjóri verður að tala og rita 
íslensku og ensku. 

Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af 
viðhaldi gólfefna og hreingerningum. 
Almennur starfsmaður þarf að tala 
íslensku og/eða ensku

Nánari upplýsingar gefur 
Gunnar Hallgrímsson, 
í síma 660-9390 eða á 

póstfangið gunnarh@iss.is

Umsókn er hægt að fylla út á 
vef ISS, www.iss.is eða á 

skrifstofu ISS að Austurhrauni 7, 
210 Garðabæ.

Reykjanesbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra ferða- og 
upplýsingamála hjá sveitarfélaginu. Um fullt starf er að 
ræða og mun starfsmaður hafa aðstöðu í Duus safnahúsi. 

Helstu verkefni:
■ Umsjón með ferða- og upplýsingamálum hjá Reykjanesbæ
■ Umsjón með daglegum rekstri Gestastofu 
 Reykjanesjarðvangs í Duus
■ Umsjón með daglegum rekstri 
 upplýsingamiðstöðvar ferðamála
■ Vinna við styrkumsóknir vegna menningar- og/eða   
 ferðamálatengdra styrkja
■ Tekur þátt í markaðs- og kynningarmálum 
 fyrir Reykjanesbæ
■ Kemur að móttöku safngesta í Duus í samstarfi við 
 safnstjóra og safnkennara
■ Kemur að móttöku almennra gesta Reykjanesbæjar

Menntunar- og hæfniskröfur:
■ Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
 ferðamálafræði æskileg
■ Reynsla af ferða- og/eða kynningarmálum æskileg
■ Skýr sýn á möguleikum Reykjaness 
 í ferðaþjónustu nauðsynleg
■ Frumleiki, hugmyndaauðgi og metnaður til að ná árangri 
■ Mjög góð skipulags- og samskiptahæfni nauðsynleg
■ Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til að nýta 
 sér nýjungar á því sviði
■ Færni til að setja fram upplýsingar í ræðu 
 og riti á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars nk. Umsækjendur 
eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á vef Reykja-
nesbæjar: www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valgerður Guðmunds-
dóttir, framkvæmdastjóri menningarsviðs, (valgerður.
gudmundsdottir@reykjanesbaer.is)

ATVINNA 
VERKEFNASTJÓRI FERÐA- OG UPPLÝSINGAMÁLA

Helstu verkefni og ábyrgð 
• Stjórnun og fagleg ábyrgð á þjónustu Gistiskýlis
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri Gistiskýlis
• Yfirumsjón með daglegri þjónustu 
• Ber ábyrgð á gerð starfs- og rekstraráætlana og  
 framkvæmd þeirra
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd  
 starfsmannastefnu 
• Samstarf við samstarfsaðila 
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni 
• Þátttaka í mótun og uppbyggingu á skipulagi Gistiskýlis

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðis-, mennta  
 eða félagsvísinda
• Reynsla af störfum með vímuefnasjúkum 
• Reynsla af störfum með utangarðsmönnum æskileg 
• Reynsla af stjórnun
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðmót og samstarfshæfni
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi og metnaður í starfi
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög sem og reglur  
 Reykjavíkurborgar.

Forstöðumaður - Gistiskýli
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns Gistiskýlis fyrir húsnæðislausa karla.  

Markmið með þjónustu Gistiskýlis er að veita notendum úrræðisins næturgistingu til skamms tíma.  
Í Gistiskýlinu er rými fyrir 20 karla. Sturtu og hreinlætisaðstaða er fyrir notendur og aðstaða er til að þvo föt sín.  
Þjónustutími Gistiskýlisins er kl. 17:00 – 10:00 alla daga ársins.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, 

fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Velferðarsvið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sigþrúður Erla Arnardóttir í síma 411-1600 eða með því að senda fyrirspurnir á sigthrudur.erla.arnardottir@reykjavik.is

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

Umsóknarfrestur er til 21. mars nk.
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Laust er til umsóknar starf markaðsstjóra Icelandair í Norður-Ameríku.

Hlutverk markaðsstjóra er að fylgja eftir markaðsstefnu Icelandair í Bandaríkjunum og Kanada.

Við leitum að lykilstjórnanda í stjórnendateymi fyrirtækisins innan sölu- og markaðssviðs. Markaðsstjóri vinnur 
náið með stjórnendum fyrirtækisins í markaðsþróun, stjórnun og mælingum á markaðsárangri. Umsækjandi 
verður að hafa gilt atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. 

Markaðsstjóri hefur aðsetur á skrifstofu Icelandair í Norður-Ameríku sem er rétt fyrir utan Boston  
í Massachusetts-fylki og staðan heyrir beint undir svæðisstjóra Icelandair í Norður-Ameríku. Á skrifstofunni 
starfa 25 manns sem sinna sölu- og markaðsmálum.   

MARKAÐSSTJÓRI ICELANDAIR  
Í NORÐUR-AMERÍKU

STARFSSVIÐ:
   Ábyrgð á rekstri markaðsdeildar Icelandair  
í Norður-Ameríku

   Þróun, innleiðing og eftirfylgni á markaðsstefnu 
Icelandair

  Framkvæmd og greining markaðsrannsókna
  Samskipti við auglýsingastofur
  Rannsaka og meta markaðs- og fjölmiðlatækifæri 
   Vinna að sameiginlegum verkefnum með öðrum 
svæðisskrifstofum Icelandair

   Náin samvinna með markaðs- og 
viðskiptaþróunardeild Icelandair á Íslandi

HÆFNISKRÖFUR:
   Háskólapróf í viðskiptafræði eða verkfræði, eða 
sambærileg menntun, er skilyrði

  Framhaldsmenntun er æskileg
  Brennandi áhugi á markaðsmálum
  Reynsla af alþjóðlegu markaðsstarfi æskileg
  Eiga auðvelt með samskipti og kynningar
  Hæfni til að stjórna hópi starfsmanna
   Sjálfstæði í vinnubrögðum, gott skipulag og hæfni  
í tímastjórnun er nauðsynleg

   Framúrskarandi enskukunnátta í töluðu og  
rituðu máli

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf þar sem hágæðavinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. 
Liðsmaðurinn þarf að hafa frumkvæði og metnað til að ná góðum árangri í starfi. 

Æskilegt er að viðkomandi hefji störf 1. maí 2015.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsoknir eigi síðar en 22. mars 2015.

Nánari upplýsingar veita:
Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri markaðs- og sölusviðs I starf@icelandair.is
Þorsteinn Egilsson I General Manager – The Americas I the@icelandair.is
Svali Björgvinsson I Framkvæmdastjóri – Starfsmannasvið I svali@icelandair.is
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Erum við að leita að þér?
Okkur vantar sölufulltrúa í framtíðarstarf

Hópkaup eru að stækka og leitar því að öflugum liðsmönnum sem hafa reynslu af sölustörfum, eru óhæddir 
við að leita nýrra viðskipta, grípa tækifærin þegar þau gefast ásamt því að viðhalda góðu sambandi við 
núverandi viðskiptavini. Við leitum að skipulögðu, öguðu og jákvæðu fólki í framtíðarstörf. Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. maí 2015.

Helstu verkefni
Sala á þjónustu Hópkaupa
Samningaviðræður við söluaðila
Öflun nýrra viðskipavina og tækifæra
Samskipti við viðskiptavini fyrirtækisins

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.
Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið umsokn@hopkaup.is 
Frekari upplýsingar um starfið má einnig nálgast með pósti á umsokn@hopkaup.is

Menntunar- og hæfniskröfur
Stúdentspróf 
Reynsla af sölu er skilyrði
Ökuréttindi og bíll til umráða 
Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
Góð tölvukunnátta er kostur

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

LEITUM AÐ ÖFLUGUM
REKSTRARSTJÓRA 
Á AKRANESI

Umsóknir berist fyrir 21. mars n.k. 

til  Guðrúnar Kristinsdóttur, gudrunk@husa.is

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík

Öllum umsóknum verður svarað.

Leitum að sterkum leiðtoga í 
krefjandi stjórnunarstarf
Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Í boði er

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking
Áreiðanleiki
Liðsheild

www.cafeparis.is

KAFFI PARÍS eitt af elstu 
veitingastöðum bæjarins auglýsir eftir 
matreiðslumönnum og starfsfólki í eldhús.  

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst. 

Við erum að leita að einstaklingi sem er:
 

Með brennandi áhuga á faginu
Skipulagður og drífandi
Góður í mannlegum samskiptum

Unnið er á vöktum 15 vaktir í mánuði

Vinsamlegast sendið umsóknir á  
cafeparis@cafeparis.is 

eða hafið samband í síma 863 1116

Starf sérfræðings í skólamálum
Samband íslenskra sveitarfélaga auglýsir laust til um-

sóknar tímabundið hálft starf sérfræðings í skólamálum á 
lögfræði- og velferðarsviði sambandsins.

Um er að ræða 50% stöðu sérfræðings og felst starfið 
m.a. í að starfa, ásamt skólamálafulltrúa sambandsins og 
skólateymi, að margþættum og síbreytilegum verkefnum, 
sem einkum varða leik-, grunn- og tónlistarskóla, og vinna 
að hagsmunagæslu fyrir hönd sveitarfélaga á þeim sviðum. 
Á meðal fastra verkefna og áherslna eru verkefni sem 
tengjast ýmsum sjóðum á sviði skólamála sem sambandið 
hefur aðkomu að, vinna að eftirfylgd aðgerðaáætlana á 
grundvelli Hvítbókar um menntamál auk annarra verkefna 
samkvæmt ákvörðun sviðsstjóra. Gert er ráð fyrir því að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst en miðað er við að 
ráðið verði í starfið til eins árs.

Krafist er háskólaprófs sem nýtist í starfi auk reynslu og 
þekkingar á skólamálum og áhuga á málefnum sveitar-
félaga. Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni í 
framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta í ensku 
og a.m.k. einu Norðurlandamáli er nauðsynleg, sem og 
góð tölvuþekking, bæði til öflunar og úrvinnslu upplýsinga, 
þ.m.t. vegna umsýslu endurmenntunarsjóða kennara. 
Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu, sem hefur 
til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í mannlegum 
samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum og forystu- og 
skipulagshæfileika. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Sérfræðingurinn vinnur undir yfirstjórn sviðsstjóra lög-
fræði- og velferðarsviðs sambandsins. Nánari upplýsingar 
veitir Guðjón Bragason, sviðsstjóri lögfræði- og velferðar-
sviðs, netfang:
gudjon.bragason@samband.is, eða Magnús Karel 
Hannesson, sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs, netfang: 
magnus.karel.hannesson@samband.is eða í síma 515-4900. 

Samband íslenskra sveitarfélaga er framsækinn vinnu-
staður sem býður upp á opið vinnuumhverfi, samheldinn 
starfsmannahóp og skapar starfsmönnum gott svigrúm 
til starfsþróunar. Umsækjendum er bent á að frekari 
upplýsingar um Samband íslenskra sveitarfélaga eru á 
heimasíðunni, www.samband.is. 

Umsóknir, merktar Umsókn um starf sérfræðings í skóla-
málum, berist eigi síðar en mánudaginn 23. mars nk. til 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, pósthólf 
8100, 128 Reykjavík, eða í tölvupósti til  
magnus.karel.hannesson@samband.is.
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TENGIR ÞÚ VIÐ OKKUR?

Gagnaveita Reykjavíkur leitar að samviskusömum og þjónustulunduðum 
starfsmanni til starfa við Ljósleiðaradeild fyrirtækisins. Fyrirtækið á og rekur 
umfangsmikið ljósleiðarakerfi á Suðvesturlandi. Meginhlutverk 
Ljósleiðaradeildar er uppbygging, viðhald og rekstur upplýsingahraðbrautar. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Starf ljósleiðaratæknis felst í viðhaldi og rekstri ljósleiðarakerfis Gagnaveitu 
Reykjavíkur og að koma á ljósleiðarasambandi við viðskiptavini. Í starfinu felst 
meðal annars:

Afhending ljósleiðarasambanda til viðskiptavina
Viðhald og viðgerðir á ljósleiðarakerfi GR
Vöktun og eftirlit ljósleiðarakerfis GR 
Vinna við ljósleiðarabúnað í tengistöðvum

Menntunar- og hæfnikröfur:
Iðnmenntun sem nýtist í starfi, s.s. rafeinda- eða símvirkjun
Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur
Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
Samskiptahæfni og snyrtimennska

Starfið hentar jafnt körlum sem konum. Sótt er um starfið á ráðningavef 
Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan. Nánari upplýsingar veitir 
Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@gagnaveita.is.
Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

VIÐ LEITUM AÐ 

LJÓSLEIÐARATÆKNI

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa á Suðurlandi til starfa sem fyrst, 
um er að ræða fullt starf.

SÖLUFULLTRÚI Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Áhugasamir eru beðnir um að sækja um starfið á
heimasíðu félagsins www.ss.is fyrir 18. mars nk. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ögmundur Rúnar Stephensen, deildarstjóri 
fyrirtækjasviðs í síma 575-6000. Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu starfa um 300 
starfsmenn. Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins www.ss.is.

STARFSLÝSING
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Samskipti og heimsóknir til núverandi viðskiptavina
• Gerð söluáætlana
• Tilboðs- og samningagerð
• Eftirfylgni pantana

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Menntun eða góð reynsla í matvælageiranum er skilyrði
• Þekking á fyrirtækja- og mötuneytismarkaði stór kostur
• Framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði og geta starfað sjálfstætt
• Góð tölvukunnátta
• Skipulögð vinnubrögð
• Reglusemi og stundvísi

Óskum eftir að ráða vanan mann  
til uppsetningar á byggingarkrönum.

Framtíðarvinna.
Upplýsingar veitir Ingi í síma 693-7366
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Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera 
í fremstu röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og 
möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

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

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir áhuga- 
sömum sérfræðingi til starfa við samskipta- 
mál OR. Starfið er krefjandi og fjölbreytt og 
gefur viðkomandi tækifæri til að þróa það. 
Sérfræðingurinn styður einnig við innri og ytri 
samskiptamál hjá dótturfyrirtækjum Orku- 
veitunnar; OR Veitum, Orku náttúrunnar 
og Gagnaveitu Reykjavíkur. Starfið heyrir 
undir upplýsingafulltrúa OR.

Starfs- og ábyrgðarsvið

Meginhlutverk sérfræðings í samskiptamálum 
er að styðja við það markmið OR að fyrirtækið 
verði til fyrirmyndar í upplýsingagjöf og sam- 
skiptum við hagsmunaaðila og efli þannig 
gagnsæi í rekstri samstæðunnar. Í þessu 
felst meðal annars:

• Að styðja stjórnendur OR í samskiptum 
   við fjölmiðla og aðra hagsmunaaðila

• Að vera talsmaður OR og dótturfélaga 

• Að taka þátt í hönnun upplýsingaefnis OR

• Að þróa notkun nýrra samskiptamiðla 
   hjá OR og dótturfélögum

• Önnur verkefni samskiptamála OR

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
   s.s. fjölmiðlafræði

• Þekking á sviði grafískrar hönnunar

• Reynsla af starfi á ritstjórnum fjölmiðla 
   er æskileg

• Rík þjónustulund og samskiptafærni

• Góð kunnátta í íslensku og ensku

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

Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar 
starf.or.is. Umsóknarfrestur er til og með 
16. mars 2015.

Hvetjum bæði karla og konur 

Sérfræðingur í 
samskiptamálum
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HEKLA hf er leiðandi 
fyrirtæki í innflutningi, 
sölu og þjónustu við 
nýjar bifreiðar og 
hefur verið söluhæsta 
bifreiðaumboðið á Íslandi 
undanfarin ár, með ríflega 
25% markaðshlutdeild á 
síðasta ári. 

HEKLA er með fimm 
söluumboð á Íslandi 
– á Akureyri, Selfossi, 
Reykjanesbæ, Akranesi 
og Ísafirði. Höfuðstöðvar 
félagsins eru við Laugaveg 
170-174 í Reykjavík. 

Um 120 manns starfa hjá 
HEKLU hf. Félagið er með 
umboð fyrir Volkswagen, 
Audi, Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.

Sölu- og þjónusturáðgjafar óskast til starfa á Þjónustusvið Heklu

Starfssvið
•  Almenn sölu- og þjónustustörf í þjónustuveri og/eða verkstæðismóttöku
•  Sala vara- og aukahluta
•  Bókanir og tilboðsgerð á þjónustuverkstæði
•  Almenn upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Heklu
•  Önnur tilfallandi sölu- og þjónustustörf

Hæfniskröfur
•  Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Skipulagshæfni, frumkvæði og vandvirkni
•  Rík þjónustulund og frumkvæði í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veita Ingvar Birnir Grétarsson, þjónustustjóri 
þjónustusviðs, í síma 825 5693 eða ibg@hekla.is og Arthúr Vilhelm Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri þjónustusviðs, í síma 823 0066 eða avj@hekla.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Heklu, www.hekla.is

Býrð þú yfir framúrskarandi sölu-  
og þjónustuhæfileikum?

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu 
rýrnunareftirliti í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti jon@hagkaup.is fyrir 14. mars 2015.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum  
og fá öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt  
starfi sínu sem best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í KRINGLUNNI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Eldhús - Matsalur
Óskum eftir starfsmanni í eldhús og matsal.  100% 
starfshlutfall.

Unnið aðra hverja helgi. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Garðar Halldórsson forstöðumaður 
eldhúss í s: 550-0321

Leikskólinn Hlaðhamrar 
Mosfellsbæ
Staða matráðs

Um er að ræða 100% starf og er vinnutíminn frá 8.00 
– 16.00. Matráður sér um gerð matseðla og innkaup í 
samræmi við stefnu Mosfellsbæjar og Hlaðhamra.  
Ráðið er í starfið frá 1. maí 2015. 

Hæfnikröfur:
• Matreiðslumenntun og/eða reynsla af  
 sambærilegu starfi.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum SNS og 
Stamos. 

Nánari upplýsingar um starfið gefur Sveinbjörg Davíðs-
dóttir leikskólastjóri í síma 861-3529 eða á netfangið 
hlad@mos.is. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 16. mars 2015. 
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á netfangið 
hlad@mos.is. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið. 

Þú getur sótt um sumarstarf 
hjá Kópavogsbæ

PIPAR\TBW
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kopavogur.is

Til að sækja um sumar starf þarftu að fara inn 
á vef Kópavogsbæjar, kopavogur.is. 
Þar finnur þú líka allar nánari upplýsingar um 
störfin sem eru í boði.
• Skilyrði fyrir ráðningu er að eiga lögheimili 

í Kópavogi.
• Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri 

(fæddir 1997 eða fyrr).

Viltu gera 
eitthvað 
uppbyggilegt 
í sumar?
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Sérfræðingur á félagsmálasviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til starfa við undirbúning, úrvinnslu og 
tölfræðilega greiningu á gögnum úr úrtaksrannsóknum stofnunarinnar.  Starfsmaðurinn 
mun starfa við innleiðingu á nýrri alþjóðlegri heilsufarsrannsókn auk þess að vinna við aðrar 
úrtaksrannsóknir stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

 Háskólagráða á sviði félagsvísinda, framhaldsmenntun er mikill kostur
 Þekking og reynsla af framkvæmd og úrvinnslu úrtaksrannsókna
 Mjög góð kunnátta á tölfræðiforritum (s.s. SPSS og R)
 Kunnátta á gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur
 Geta til að tjá sig í ræðu og riti
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2015

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

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

óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan 
og áhugasaman 
starfsmann

Hagstofa Íslands

WWW.OSSUR.COM

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 2300 manns í 18 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki.

MARGMIÐLUNARHÖNNUÐUR

Starfssvið

• Hönnun á auglýsinga- og markaðsefni

• Þátttaka í markaðsmálum og þróun vörumerkis

 
Hæfniskröfur

• Menntun í margmiðlun / grafískri hönnun

• Þekking og reynsla af öllum helstu hönnunarforritum frá Adobe

• Reynsla af skjá- og vefhönnun 

• Reynsla af umbroti

• Videótökur og klipping

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á work@ossur.com fyrir 16. mars næstkomandi. 

Vinsamlegast setjið í fyrirsögn  tölvupóstsins hvaða starf er sótt um. Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300. 

VEFFORRITARI

Starfssvið

• Vefforritun, rekstur og umsjón með vefumsjónarkerfum Össurar

• Þróun og innleiðing á nýju efni

• Almennar uppfærslur á vefsíðum fyrirtækisins

 
Hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af vefumsjón og vefforritun (PHP, JS, HTML, CSS)

• Reynsla af viðmótshönnun og annarri myndvinnslu er kostur

• Mjög góð enskukunnátta

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Össur leitar að reynslumiklum og fjölhæfum einstaklingum til starfa í markaðsdeild fyrirtækisins. 

Deildin starfar náið með starfsfólki á sölu- og markaðsskrifstofum fyrirtækisins víða um heim.
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• Starfsmenn við fiskeldi í sjó
 •  Um er að ræða almenna vinnu og þjónustu við fiskeldis-   
  kvíar félagsins. 
 •  Skipsstjórnar- og/eða vélstjórnarréttindi er kostur ásamt   
  menntun í fiskeldi eða tengdum greinum.
 • Reynsla af sjóeldi og/eða almennri vinnu til sjós er kostur.

• Gæðastjóri
 •  Um er að ræða nýtt starf við uppbyggingu gæðakerfis og   
  gæðahandbókar, ásamt vinnu við undirbúning og eftirlit   
  með vottunum og fl.
 •  Háskólamenntun eða sambærileg menntun er nýtist í starfi. 
 •  Reynsla af gæðastjórnun er æskileg.

Spennandi störf 
í fiskeldi

Arnarlax hf. á Bíldudal óskar eftir að ráða 
einstaklinga í eftirfarandi störf

Umsóknir, ásamt ferilskrá óskast sendar á 
ida@arnarlax.is. Farið verður með öll gögn sem 
trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.
Á sunnanverðum Vestfjörðum er mikil atvinnu-
uppbygging, kraftmikið mannlíf og umtalsverð 
fólksfjölgun hefur verið síðustu ár. Arnarlax 
hf. er staðsett á Bíldudal og eru starfsstöðvar 
þess í Arnarfirði. 
Óskað er eftir einstaklingum sem tilbúnir 
eru til þess að setjast að á Sunnanverðum 
Vestfjörðum og taka þátt í þeirri spenn-
andi uppbyggingu sem er að eiga sér stað 
á svæðinu. 

ARNARLAX

Strandgata 1 • 465 Bíldudalur • Sími: 456 0100 • arnarlax.is

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá í 
tölvupósti til starfsmannastjóra Olís, Ragnheiðar 
Bjarkar, á rbg@olis.is fyrir 14. mars nk. og merkið 
hann „Forstöðumaður“.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að stýra sölu- og markaðsmálum helstu 

vöruflokka Olís og Rekstrarlands, þar á meðal rekstrar-, heilbrigðis-, rannsóknar- og 

efnavörum. Viðkomandi þarf að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, hafa drifkraft 

og frumkvæði og vera sjálfstæður og skipulagður í vinnubrögðum.

Olís auglýsir eftir forstöðumanni til að stýra rekstrar- og efnavörusölu félagsins.

HELSTU VERKEFNI:

Yfirumsjón með ráðgjöf, þjónustu   
og sölu á rekstrarvörum

Tilboðsgerð og þátttaka í útboðum

Mánaðarleg uppgjör, söluskýrslur  
og frávikagreining

Þátttaka í áætlanagerð og stefnumótun

Samskipti við erlenda birgja

Dagleg stjórnun og rekstur deildar

HÆFNISKRÖFUR:

Háskólapróf í viðskiptafræði   
eða sambærileg menntun

Víðtæk þekking og reynsla   
af sölustjórnun

Góð enskukunnátta

Gott vald á helstu tölvuforritum

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, 
stuðning til náms og heilsueflingar, heiðarleika í 
samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. 

SPENNANDI STJÓRNUNARSTARF HJÁ OLÍS
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VIÐ LEITUM AÐ 
ÍSLANDSMEISTARA
Í VALLARSTJÓRN
OG VIÐHALDI
Ungmennafélagið Stjarnan leitar 
eftir starfsmanni til að sinna vallarstjórn 
og viðhaldi fasteigna á knattspyrnusvæði 
Stjörnunnar.

HÆFNISKRÖFUR
Viðkomandi þarf að vera laghentur þúsundþjalasmiður, 
hafa ríka þjónustulund og ánægju af því að starfa með 
fólki á öllum aldri. Þá er kostur að viðkomandi hafi reynslu 
af iðnaðarmannavinnu og sé annt um að starfssvæði 
félagsins sé ávallt til fyrirmyndar.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson 
framkvæmdastjóri.

Umsókn með ferilskrá berist til 
johannes@stjarnan.is fyrir 15. mars.

UMF Stjarnan er lifandi, skemmtilegur, faglegur 
og metnaðarfullur vinnustaður. 

GB Tjónaviðgerðir ehf óska eftir að ráða til vinnu vanan 
Bifreiðasmið, þarf að vera vanur bílaréttingum.  
Einnig óskum við eftir að ráða vanan Bifvélavirkja.  

Nánari upplýsingar í síma 862-0086  og á staðnum 
Dragháls 6-8 milli 8  og 16:30

Bifreiðasmiður og
bifvélavirki óskast

Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Föst lágmarksþóknun auk afkastatengdrar þóknunar þar 

sem aðgangur að sameiginlegri söluskrá skapar góða 
tekjumöguleika fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir  
á box@frett.is merkt ,,Dugnaður“.

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.
Verkfræðingur / tæknifræðingur / 

iðnfræðingur
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing, 
tæknifræðing eða iðnfræðing í tæknideild félagsins  í 
Reykjavík.
Starfið felst í hönnun lagna, búnaðar og stýringa, gerð 
verklýsinga og kostnaðaráætlana, ásamt umsjón og eftirliti 
með verkum.
Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn þjónustudeildar 
varðandi uppsetningar og viðhald búnaðar.

Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum einstaklingi með 
reynslu á ofangreindu sviði og getur starfað sjálfstætt.
Um er að ræða framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum 
jafnt til boða.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður.
Árni Ingimundarson s.550 9940
Umsóknir berist í tölvupósti til arni@odr.is
eða á skrifstofu að Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Forstöðumaður
Fjölbreytt, krefjandi og skemmtilegt starf

Óskað er eftir forstöðumanni til starfa á heimili fatlaðs fólks 
í Víðihlíð. Um er að ræða 100% starf. Staðan er laus eftir 
nánara samkomulagi en nýr forstöðumaður þarf að geta 
hafið störf fljótlega. Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. mars 
2015.

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Fagleg ábyrgð á þjónustunni út frá ríkjandi 
 hugmyndafræði. 
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins og umsjón með  
 fjármálum íbúa.
• Skipulagning starfseminnar og yfirumsjón með innra starfi.
• Stjórnun starfsmannamála. 
• Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra samstarfsaðila.

Hæfnikröfur:
• Þroskaþjálfamenntun eða önnur háskólamenntun á sviði  
 mennta- eða félagsvísinda.
• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla.
• Reynsla af starfsmannahaldi, stjórnun og skipulagsvinnu. 
• Góð samskipta- og samstarfsfærni, sveigjanleiki  
 og jákvæðni.
• Almenn tölvukunnátta, s.s. word og excel.

Umsækjandi þarf að geta tekið virkan þátt í innra starfi 
félagsins og haft stefnu þess og góða starfshætti að leiðar-
ljósi í starfi. Hann tekur þátt í fjölbreyttum og spenn andi 
verkefnum í samvinnu við góðan starfsmannahóp í skemmti-
legu vinnuumhverfi.

Nánari upplýsingar veitir Þórhildur Garðarsdóttir í síma 414 
0500 á virkum dögum. Atvinnumsókn sendist á thorhildur@
styrktarfelag.is.  Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn 
má finna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss styrktar-
félags.
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www.gardabaer.is

INNHEIMTUFULLTRÚI

Garðabær auglýsir eftir innheimtu- 
fulltrúa í 100% starf í Ráðhúsi bæjarins. 

Starfssvið:
 • Innheimtufulltrúi hefur umsjón með allri  
  reikningagerð og innheimtu 
  sveitarfélagsins.  
 • Innheimtufulltrúi svarar fyrirspurnum til 
  innri- og ytri viðskiptavina vegna 
  innheimtumála.

Menntun, reynsla og hæfni:
 • Verslunarpróf eða stúdentspróf
 • Háskólamenntun er tengist bókhaldi 
  og/eða reikningsskilum æskileg

 • Reynsla af innheimtumálum og 
  afstemmingum í bókhaldi
 • Reynsla af notkun Navison eða öðru 
  bókhaldskerfi , fasteignaskrár,  Word og 
  Excel 

 • Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur og 
  nákvæmur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum er afar 
  mikilvæg
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til og með 
22. mars 2015.

Nánari upplýsingar:
Lúðvík Hjalti Jónsson, fjármálastjóri, 
sími 525 8500, ludvik@gardabaer.is

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is

www.gardabaer.is

UMSJÓNARKENNARAR 
Í HOFSSTAÐASKÓLA

Hofsstaðaskóli auglýsir eftir umsjónar- 
kennurum í 1. – 7. bekk fyrir næsta skólaár

Hæfniskröfur 
 • Kennsluréttindi 
 • Góð samskipta- og skipulagsfærni 
 • Áhugi á samvinnu og teymiskennslu 

 • Faglegur metnaður og ánægja af starfi 
  með börnum
 • Frumkvæði og jákvæðni gagnvart 
  skólaþróun

Í Hofsstaðaskóla eru 460 nemendur í 1.-7. 
bekk og þar starfa um 80 starfsmenn með 
það að markmiði að hlúa að nemendum 
bæði námslega og félagslega og koma til 
móts við áhuga þeirra og getu.

Í skólanum fer fram fjölbreytt og 
metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. 
Áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, 
skapandi starf og einstaklingsmiðað 
skólastarf í anda skólastefnu Garðabæjar. 
Kennsla í list- og verkgreinum, upplýsinga- 
tækni og nýsköpun skipar stóran sess í 
skólastarfinu. Góð færni í upplýsingatækni, 
tölvum og spjaldtölvum er kostur. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 
2015

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is

Reyktal þjónusta ehf. leitar að vönum netamann í afleysingar helst 
með reynslu af rækjuveiðum.  Möguleiki á framtíðarstarfi. 
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upplýsingum um 
menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: reyktal@reyktal.is.   

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og Ólafur Óskarsson 
í síma 588-7666.

Reyktal þjónusta ehf. umboðsaðili erlendra útgerða sem tengjast 
Eistasaltsríkjunum og Danmörku.  Fyrirtækið var stofnað árið 2001.  

Netamaður
óskast

Helstu verkefni:
• Framleiðsla og verkstjórn
• Vöruþróun og rannsóknir
• Gæðamál

Menntun og hæfniskröfur:
• Mjólkurfræði
• Sjálfstæði og nákvæmni  í starfi eru nauðsynlegir kostir

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2015

Umsóknir óskast sendar til Ólafs Ragnarssonar fram-
leiðslustjóra olir@mjolka.is

Mjólka ehf, Eyrartröð 2a, 220 Hafnarfjörður  sími: 414-6500

Mjólkurfræðingur
Mjólka ehf óskar eftir að ráða  
mjólkurfræðing til starfa.

kopavogur.is

Leitað er eftir starfsmönnum með reynslu af verkefnastjórnun, sem eru metnaðarfullir og búa yfir skipulagshæfni. 
Viðkomandi þurfa að vera sjálfstæðir í starfi og búa yfir góðum samskiptahæfileikum. Um tvö störf er að ræða:

• Verkefnastjóri með áherslu á fjármála- og mannauðskerfi
• Verkefnastjóri með áherslu á skjala- og málakerfi

Reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði og jafnframt að umsækjendur hafi menntun á sviði verkefnastjórnunar eða aðra
háskólamenntun sem nýtist í starfi. Þá er mikilvægt að umsækjendur hafi reynslu á sviði þróunar á hugbúnaðarlausnum.
Meginhlutverk verkefnastjóra á verkefnastofu UT-deildar eru að:

• skilgreina verkþætti og sjá um framkvæmd umbótaverkefna
• vinna með þróunarráðum hugbúnaðarlausna
• greina fyrirliggjandi þarfir notenda til hugbúnaðarlausna
• sinna grófhönnun á viðmóti æskilegra lausna
• semja við hugbúnaðarbirgja og halda utan um samskipti við þá
• sinna og stýra viðtökuprófunum notenda og skipuleggja uppfærslur lausna
• tryggja nauðsynlega þekkingu starfsmanna á breyttum vinnubrögðum

Í dag notar Kópavogsbær eftirfarandi hugbúnaðarlausnir:
• SAP í launa- og mannauðskerfum
• MS Dynamics Nav í fjárhagskerfum
• OneSystems í mála- og skjalakerfum

Þekking á framangreindum kerfum er kostur. Kópavogsbær mun kosta þjálfun fyrir rétta einstaklinga ef þörf þykir. 
Endurmenntunaráætlun okkar er mjög virk og við viljum að allir sem koma til okkar öðlist þekkingu og reynslu. Við lofum jákvæðu 
umhverfi þar sem starfsmenn vinna náið saman að öflugum lausnum fyrir íslenskt samfélag. Sæktu um ef þú telur þig henta í 
störfin og láttu reyna á hvað er í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 22. mars 2015.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til þess að sækja um. Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar.

Um verkefnastofu UT-deildar

Betri nýting upplýsingakerfa er 
einn lykilþáttur í nauðsynlegri 
hagræðingu í rekstri fyrirtækja 
og stofnanna. Verkefnastofu
er ætlað að halda utan um öll 
verkefni sem tengjast umbótum 
upplýsingakerfa. Á verkefnastofu 
munu til að byrja með starfa 
fjórir öflugir verkefnastjórar.
Hver verkefnastjóri mun sérhæfa 
sig í ákveðnum hugbúnaðar-
lausnum en saman munu þeir 
mynda öflugt teymi sem vinnur 
náið saman að umbótum allra
deilda og stofnanna bæjarins. 
Tryggt verður að verkefni hjá
verkefnastofu fái forgang hjá 
deildum og stofnunum bæjarins.

Verkefnastjórar – tveir jákvæðir 
snillingar óskast 
á verkefnastofu UT-deildar 
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Óska eftir samstarfs/fjármagns 
aðila í spennandi arðbært 

verkefni. 

Vinsamlegast hafið samband í 
síma 892 1001 eða thor@blank.is

Gæðabakstur Ömmubakstur ehf auglýsir e ir 
starfsmanni l að hafa umsjón með pökkun og 
dreifingu í 100% starf.

Starfssvið: 
Umsjón og skipulag dreifingu og pökkun. 
Vinnu mi er kvöld- og næturvinna. 
 
Hæfniskröfur: 
-Skrifa og tala íslensku 
-Tölvufærni 
-Góð skipulagsfærni 
-Stundvísi og reglusemi 

-Góð mannleg samskip  

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 

Villi@gaedabakstur.is fyrir 14.03.2015 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Flugmaður og flugvirki Landhelgisgæslan Reykjavík 201502/252
Sérfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201502/251
Sjúkraliðar, afleysingar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201502/250
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglustjórinn á Norðurl. vestra Bl.ós/Sauðárkr. 201502/249
Sérfræðingur í hugbúnaðarþróun Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201502/248
Trésmiður Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201502/247
Heilsugæslulæknar Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201502/246
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Grundarfjörður 201502/245
Sérfræðingur í öldrunarlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201502/244
Sóknarprestur og prestur Biskup Íslands Reykjanesbær 201502/243
Lögreglumenn, sumarafleysingar Lögreglan á Suðurlandi Suðurland 201502/242
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Efstaleiti Reykjavík 201502/241
Námsstöður í skurðlækningum LSH, skurðlækningasvið Reykjavík 201502/240
Lögregluvarðstjóri Lögreglan á Suðurlandi Selfoss 201502/239
Ljósmóðir, sumarafleysing Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201502/238
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Dalvík 201502/237
Hjúkrunarfræðingur LSH, Blóðbanki Reykjavík 201502/236
Skurðhjúkrunarfræðingur LSH, skurðstofur kvennadeildar Reykjavík 201502/235
Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi LSH, Laugarásinn meðferðargeðdeild Reykjavík 201502/234
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201502/233
Hjúkrunarfræðingar LSH, öldrunarlækn.deild Landakoti Reykjavík 201502/232
Sérfræðilæknir LSH, öldrunarlækn.deild Landakoti Reykjavík 201502/231
Fangaverðir, sumarafleysingar Fangelsismálastofnun Eyrarbakki 201502/230
Heilsugæsluritari Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vík 201502/229
Sérfræðingur á fjármáladeild Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR Reykjavík 201502/228

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

www.hagvangur.is

Aðstoðarmanneskja á 
hársnyrtistofu

 
Óskast í 60-70% starf. 

Umsóknir sendist á netfangið: birtasm@gmail.com  

Krókur óskar eftir að ráða starfsmann á þjónustuborð. 
Við erum að leita að þjónustulunduðum og skipu-
lögðum einstakling sem hefur gaman af mannlegum 
samskiptum.
Góð ensku- og tölvukunnátta er skilyrði.   

Áhugasamir hafi samband við Gísla Jónsson, 
gisli@krokur.net

522 4600
www.krokur.net

Suðurhrauni 3, Garðabæ

Starfsmaður á 
þjónustuborð

SKRÚÐGARÐYRKJUFRÆÐINGUR 
Stjörnugarðar leita af 

skrúðgarðyrkjufræðingi til starfa.

Helstu verkefni:
Trjáklippingar, umhirða lóða, hellulagnir, jarðvinna, o.fl. 
tilfallandi störf tengd garðyrkju. Verkefnastjórn, umsjón með 
mannskap 

Menntun og hæfniskröfur:
Nám hjá LBHí í skrúðgarðyrkju / garðyrkju, eða sambærilegt. 
Góða reynslu í bæði í græna og gráa hluta garðyrkjunnar.  
Jákvætt viðmót og lipurð í mannlegum samskiptum.

Allar uppl. veitir Þórir í síma 698-0098 eða  

thorir@stjornugardar.is – www.stjornugardar.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Velferðarsvið

· Liðveitandi, persónulegur ráðgjafi og   
 tilsjónaraðilar

· Stuðningsfulltrúi í íbúðakjarna

Leikskólinn Austurkór

· Deildarstjóri

·  Sérkennslustjóri

· Leikskólakennarar

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 

1 0 1  Ó Ð I N S T O R G  R E Y K J A V Í K  Í S L A N D  S N A P S B I S T R O . I S
s n a p s @ s n a p s . i s  + 3 5 4  5 1 1 6 6 7 7

S n a p s  B i s t r o  a u g l ý s i r  e f t i r 
s t a r s f ó l k i  í  e f t i r f a r a n d i  s t ö ð u r

 
Þ j ó n a r  í  f u l l  s t ö r f  o g  h l u t a s t ö r f

K o k k a r  o g  a ð s t o ð  í  e l d h ú s
S t a r f s f ó l k  í  m o r g u n m a t

Á h u g a s a m i r  s e n d i ð  o k k u r  l í n u  á 
s n a p s b i s t r o @ s n a p s b i s t r o . i s

E s t .  2 0 1 2R e y k j a v i k
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Aðalfundur

Ás styrktarfélag heldur aðalfund sinn í 
safnaðarheimili Digraneskirkju í  
Kópavogi,  mánudaginn 23. mars kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf 
 
Kaffiveitingar
Að loknum aðalfundi verður kynning á  
tengslum og samstarfi við aðila utan 
félagsins.
Félagar og annað áhugafólk fjölmennið.

 
 

Stjórnin.

Auglýst er eftir rannsóknaraðila til að 
rannsaka menningarlæsi á Íslandi

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og AFS á Íslandi auglýsa 
eftir rannsóknaraðila til að rannsaka menningarlæsi á Ís-
landi. Niðurstöður rannsóknarinnar skulu vera á ensku og 
eiga að nýtast AFS samtökunum við að undirbúa íslenska 
nema fyrir dvöl erlendis sem og við undirbúning erlendra 
nema fyrir dvöl á Íslandi. Frágangur rannsóknarinnar skal 
standast alþjóðlegar kröfur um birtingu í ritrýndum fag- 
tímaritum og á alþjóðlegum vettvangi AFS samtakanna. 

Eftirfarandi atriði þurfa að koma fram í umsókninni:
1. Heiti rannsóknaverkefnis. Skráð á íslensku og ensku.  

Hámark 60 stafir.
2. Lykilorð. Hér skal færa inn allt að fimm lykilorð sem lýsa 

innihaldi verkefnisins, á íslensku og ensku. Íslensku 
lykilorðin eiga að vera í nefnifalli, eintölu.

3. Útdráttur. Lýsing verkefnis í hnotskurn. Lýsingin skal 
einnig henta til opinberrar birtingar. Skrá skal á íslensku 
eða ensku. Hámark 200 orð.

4. Staða þekkingar, vísindalegt gildi, markmið, 
rannsóknaráætlun og aðferðir: Greinargerð um 
vísindalegt gildi verkefnisins og stöðu þekkingar á 
fræðasviðinu. Greinið frá meginmarkmiðum og skiptið í 
sérmarkmið eftir því sem við á. Rannsóknaáætlun skal 
greina frá aðferðum, kostnaðar- og tímaáætlun.  
Áætluninni skal skipta upp í verkþætti ef við á.  
(Hámark 3 bls., miðað við A-4, 12 pt., Times New Roman, 
1,5 línubil og 2,5 cm í spássíu eða um 1200 orð). 

5. Ferliskrá ásamt ritaskrá.

Umsóknarfrestur er til og með 23. mars n.k.   
Umsóknir sendist til fræðslustjóra AFS á netfangið: 
gudrun@afs.org.  Samráðshópur Stofnunar Vigdísar 
Finnbogadóttur og AFS á Íslandi mun fara yfir umsóknir  
og verður öllum umsóknum svarað fyrir 15. apríl nk.

AFS á Íslandi og Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur hafa gert með sér samning um 
rannsókn á menningarlæsi í tengslum við skiptinám erlendra ungmenna sem dvelja á 
Íslandi og íslenskra ungmenna erlendis. Menningarlæsi (e. intercultural learning) skil-
greinist sem geta til að þróa menningarvitund sína í alþjóðlegu samhengi og færni til að 
þróa næmni og hæfni í samskiptum milli menningarheima. Hollvinir AFS á Íslandi, veita 
styrk til rannsóknarinnar á árinu að upphæð 1.000.000 krónur. Markmið rannsóknarinnar 
er að efla skilning á samskiptum Íslendinga og fólks af erlendum uppruna, menningar-
læsi og alþjóðlegri vitund þeirra á öllum sviðum mannlífs. kopavogur.is

ÚTBOÐ

Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir 
tilboðum í gerð settjarna við  

Fornahvarf í Kópavogi. 
Í verkinu fellst að gera tvær settjarnir til hreinsunar á ofan-
vatni frá hluta af Vatnsendahverfi í Kópavogi, ásamt tengingu 
ofanvatnslagnar frá núverandi enda hennar að tjörnum.

Magntölur:
Gröftur 4.250 m³
Fylling  1.000 m³
Fleygun 1.650 m³
Steyptir útásabrunnar 2 stk
Fráveitulagnir (Ø800 og Ø1000) 243 m
Botnþétting m. PE- dúk 1.850 m²
Yfirborðsfrágangur 5.200 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 30. október 2015

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000- í þjónustuveri  Kópavogs, 
Fannborg 2, l hæð, frá og með  mánudeginum 9. mars nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað mánudaginn 23. mars 
2015 fyrir  kl. 14:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra 
bjóðenda er þar mæta. 

Útboð nr. 20191
Búðarhálsvirkjun
Lóðarfrágangur

 

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

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 eru aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar,  
http://utbod.lv.is. 
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:

• Kringlumýrarbraut. Miklabraut - Laugavegur. 
 Stígagerð og veitur 2015 – útboð nr. 13413.
• Austurbæjarskóli, endurnýjun á þaki 2015 
– útboð nr. 13418.
• Vogaskóli, viðhald og endurbætur á þaki  
 eldra húss 2015 - útboð nr. 13400.
• Manavél með búnaði (sláttubúnaði og rakstrarvél)  
– útboð nr. 13407.
• Þrjár sláttuvélar (zero turn) – útboð nr. 13409.

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

Kópavogsbær óskar eftir  
tilboðum í verkið „Grassláttur í 

Kópavogi 2015 – 2016“

Í útboðinu felst að slá og hirða grassvæði í Kópavogi alls 
um 75,9 ha.
Hvert svæði er slegið einu sinni til fjórum sinnum.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogsbæjar  
Fannborg 2, 1. hæð, frá og með mánudeginum 9. mars 2015 
á kr. 5.000. 

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir kl. 11:00 þriðjudaginn 
24. mars 2015 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þar mæta. 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

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

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4 GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI 535 1000STAKFELL.IS
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SÖLUSÝNING UM HELGINA 
LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL. 14.00-15.00

VANDAÐAR OG FALLEGAR ÍBÚÐIR Í NÝJU LYFTUHÚSI  
Í HJARTA BORGARINNAR

7 íbúðir, 2ja og 3ja herb. ásamt góðri sameign.

Stærðir frá 77 fm – 108 fm
Verð  frá 39,5 millj  –  59.8 millj.

Íbúðirnar eru rúmgóðar, bjartar og fallegar, með ljósu parketi, 
flísalögðum baðherbergjum, hvítum sprautulökkuðum innréttingum 
og vönduðum tækjum. Svalir ýmist til vesturs eða norðurs.

Einstakt tækifæri til að eignast vandaða og fallega íbúð á þessum 
eftirsótta stað. Tilvalið til útleigu.

VELKOMIN Í HEIMSÓKN.
SÖLUMENN STAKFELLS TAKA VEL Á MÓTI YKKUR.

HVERFISGATA 57, 101 REYKJAVÍK

Auglýsing um skipulagsmál í 
Súðavíkurhreppi 

Hlíð í Álftafirði

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti þann 5. mars 
2015 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hlíðar í 
Álftafirði skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í breytingunni felst stækkun á skipulagssvæðinu ofan 
Djúpvegar og fjölgun frístundahúsa úr 17 í 26.

Tillagan liggur frammi á skrifstofu Súðavíkurhrepps, 
Grundarstræti 3, Súðavík frá 9. mars til 21. apríl 2015 á 
venjulegum skrifstofutíma og á heimasíðu Súðavíkurhrepps 
www.sudavik.is.

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfull-
trúa Súðavíkurhrepps í síðasta lagi 21. apríl 2015 á skrifstofu  
Súðavikurhrepps, Grundarstræti 3, 420 Súðavík eða á  
netfangið sudavik@sudavik.is
 
Lýsing vegna aðalskipulagsbreytingar

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum 
þann 5. mars 2015, tillögu að lýsingu fyrir breytingu á  
aðalskipulagi Súðavíkurhrepps, skv. 3. mgr. 40. gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010.

Í breytingunni felast áform um deiliskipulag í Reykjanesi og 
að staðfesta legu Djúpvegar yfir Reykjarfjörð í aðalskipulagi.

Lýsingin er á heimasíðu Súðavíkurhrepps www.sudavik.is 
frá og með 9. mars til og með 21.mars 2015.

Einnig liggur hún frammi á skrifstofu sveitarfélagsins að  
Grundarstræti 3 Súðavík.

Ábendingar við tillögugerðina skulu vera skriflegar og 
berast skipulagsfulltrúa Súðavíkurhrepps í síðasta lagi 21. 
mars 2015 á skrifstofu Súðavikurhrepps, Grundarstræti 3, 
420 Súðavík eða á netfangið sudavik@sudavik.is.

Árni Traustason
skipulags- og byggingarfulltrúi Súðavíkurhrepps

  

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

Víðihvammur 10
200 Kópavogur
  Opið hús n.k mánudag
  á milli kl. 17:00 og 17:30.
• Sérhæð 173.9 fm
• Bílskúr
• Fallegt Útsýni
• Mikið Endurnýjuð
• Góður garður
Verð 49.5 millj.
Nán. uppl. Sigurður s. 616 8880

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

Melbær 38
110 Reykjavík
  Opið hús á n.k mánudag
  á milli kl. 17:30 og 18:00
• Parhús  222,8 fm
• Bílskúr með opnara
• Fimm svefnherbergi
• Stór stofa og glerskáli
Verð 52,9, millj.
Uppl. gefur Ísak í S: 822-5588

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
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BRÁVALLAGATA – 101 RVK
LAUS TIL AFHENDINGAR
- Rúmgóð 102 fm 3ja herb. Íbúð 
- Aðeins 4 íbúðir í stigagangi
- Möguleiki á einu herb til viðbótar
- EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ 
V. 37,9 millj.

JÖKLAFOLD 11 – 112 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS SUNNUD. 8. MARS KL. 15:00 – 15:30
-  Vel skipulagt 175 fm, 5 herbergja endaraðhús með bílskúr
-  Mjög góð staðsetning, göngufæri í skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu.
-  Verönd í suðurgarði með heitum potti.
 V. 49,9 millj. Hafðu samband 

SIGURÐUR R. SAMÚELSSON 
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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

OPIÐ HÚS

JÖRUNDARHOLT 178. – 300 AKR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 17-17:30
- 5 herb. 178,9 fm einbýlishús með bílskúr. 
- Eldhús opið inn í stofu og sólstofu. 
- Arinn í stofu. Stór svefnherbergi.
- Húsið er á  rólegum stað rétt við golfvöll.
V. 35,9 millj.

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

HOLTSFLÖT 2. – 300 AKR
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. MARS KL. 16-16:30
- 4 herb. 193,2 fm einbýlishús með bílskúr. 
- Sérsmíðaðar innréttingar, flísar á öllum gólfum.
- Vel skipulagt og vandað hús á stórri lóð.
- Stutt í verslanir og þjónustu.
V. 54,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
LAUS TIL 

AFHENDINGAR

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

OPIÐ HÚS

FJALLALIND 24 – 201 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 8. MARS KL. 14:00 – 14:30
- Fallegt 225 fm raðhús með bílskúr.  5 svefnherbergi.
- Vel staðsett hús í mjög vinsælu hverfi.
- Fallegur suðurgarður með heitum potti.
  V. 61,9 millj.

OPIÐ HÚS

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

BJÖRTUSALIR 8 – 201 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 8. MARS KL. 13:00 – 13:30
- Björt og falleg 131 fm, 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli.
- Íbúðin er á efstu hæð, innst inn í botnlangagötu með leiksvæði í kring.
- Frábær staðsetning.  Göngufæri í skóla, leikskóla, heilsugæslu o.fl.
 V. 38,5 millj.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

* 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!

Sími 512 4900 
landmark.is

Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

SUÐURHÓLAR 8 – 111 RVK.
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 9. MARS KL. 17:30 – 18:00
- 105,4 fm 4ra herb íbúð á 4. hæð í mjög snyrtilegu fjölbýli. 
- Eigninni hefur verið vel viðhaldið. Stutt í leik- og grunnskóla. 
- Afar björt með nýlega endurný. eldh. og baðh. 
- Afhending fljótlega.
V. 27,5 millj.

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

LAUS VIÐ 

KAUPSAMNING

ASPARFELL – 111 RVK
LAUS VIÐ KAUPSAMNING
- Snyrtileg 5 herb íbúð á 7.hæð
- Íbúð er 111 fm auk 25.5 fm bílskúrs
- Húseign í mjög góðu ástandi
- Tvennar svalir / nýlegar innihurðar
V. 30,9 millj.

Rúnar 
Óskarsson

MBA viðskiptafr. / 
sölufulltrúi

Sími 895 0033

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð
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OPIÐ HÚS

Norðurbakki 13c

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Kári Halldórsson  
lögg. fasteignasali.
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Eiríkur Svanur  
Sigfússon  

lögg. fasteignasali.
s: 862-3377   

Glæsileg 135,3 fm 3ja herbergja endaíbúð (sjávarmegin) á 2. hæð í 
lyftuhúsi, sér stæði í bílgeymslu.Íbúðin er austan til í húsinu, þ.e. nær 
miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 fm, tvær geymslur 7,6 fm og 7,4 fm,  
samtals 135,3 fm.  Laus fljótlega eftir kaupsamning.  Verð: 46,5 millj.kr.
Allir velkomnir, Eiríkur Sv. Sigfússon lögg. fast. verður á staðnum.

OPIÐ HÚS  sunnudaginn 8. mars frá kl. 14:00 – 14:30 

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

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

Eignarlóðir við Þingvallavatn
7.400 fermetra eignarlóðir niður við Þingvallavatn

Höfum fengið til sölumeðferðar tvær 7.400 fm. samliggjandi 
vatnslóðir á einstökum stað alveg niður við Þingvallavatn í 

landi Villingavatns, samtals 1,48 hektarar að stærð. 

Skv. nýju deiliskipulagi má byggja allt að 223ja fermetra  
hús á hvorri lóð, þar af allt að 40 fermetra bílskúr/bátaskýli.   

Frá lóðunum nýtur óhindraðs útsýnis yfir Þingvallavatn  
og til fjalla.

Lækjarvað  4

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8 MARS FRÁ KL 14-14.30.
Stórglæsileg 5 herbergja sérhæð í Norðlingaholti.  Íbúðin er á 
annari hæð í keðjuhúsi við Lækjarvað 4. Íbúðinni fylgir góður 
flísalagður bílskúr. Eignin er öll mjög vönduð, fallegar innréttin-
gar, gólfhiti og mikið útsýni. Fjögur svefnherbergi eru í íbúðinni, 
öll með góðum skápum,  flísalagt salerni með sturtu og baðkari 
ásamt rúmgóðu þvottahúsi með góðri innréttingu.   
Virkilega falleg og vönduð eign í Norðlingaholti á þessum vin-
sæla stað þar sem stutt er í skóla, leikskóla og náttúruna.
Verð 26,9 millj.
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Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

Hraunteigur 15 - glæsileg 2ja- opið hús.
Opið hús sunnudaginn 8.mars kl 14:00-14:30
Mikið endurnýjuð og falleg um 70 fm 2ja herbergja íbúð 
í virðulegu húsi við Hraunteig. Íbúðin sjálf hefur öll verið 
endurnýjuð á vandaðan hátt. Hús í góðu standi. Frábær 
staðsetning við Laugardalinn. Verð 29,9 m.

Bogahlíð 7 - 4ra herbergja - opið hús.
Opið hús sunnudaginn 8.mars  kl 14:00-14:30.  
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð í litlu fjöl-
býlishúsi í Hlíðarhverfi Reykjavíkur. Stofa, 
borðstofa, mikið endurnýjað eldhús. Hjónaher-
bergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi. v.41,5 m. 

Bæjargil 78, Raðhús- opið hús.
Opið hús sunnudaginn 8.mars  kl 16:00-16:30.
Rúmgott 211 fm miðjuraðhús á tveimur hæðum og sér-
standandi bílskúr. Góðar stofur og möguleki á fjórum 
svefnhergjum. Góður skjólgóður bakgarður í suður.  
V. 58,5 m.  

Leirubakki 10, 4-5 herb.  - Opið hús 
Opið hús sunnudaginn 8.mars  kl 12:30-13:00.
Góð 4ra herb. íbúð á 3.hæð í viðhaldslitlu fjölbýli við Leiru- 
bakka 10 í Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús á 
hæð. Herbergi í kjallara og sérgeymslu. v.26,9m.

Bæjargil 74 - Endaraðhús  - Opið hús 
Opið hús sunnudaginn 8.mars kl 16:00-16:30. 
Vandað, vel skipulagt og mikið endurnýjað 195 fm hús með 
góðum bakgarði og sérstandandi bílskúr.  Góðar stofur og 
möguleki á fjórum svefnhergjum. Afgirtur skjólgóður garður 
með palli. V. 58,5 m.

Sjávargata 4 - einbýlishús - opið hús  
Opið hús sunnudaginn 8.mars kl 16:30-17:00.
Rúmgott og vel skipulagt fjölskyldu hús. Húsið er á einni 
hæð, alls 220,6 fm. og þar af er innbyggður bílskúr sem er  
46 fm. Verið velkomin í opið hús

Bústaðavegur 79 - góð 3ja herbergja. 
Opið hús sunnudaginn 8.mars kl 15:30-16:00.
Góð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi við Bústaðaveg 
79 í Reykjavík. Eignin er mikið endurnýjuð. Eignin skiptist í 
forstofu, hol, stofu, svefnherbergi, eldhús og sameiginlegt 
þvottahús. v.24,9m. 

Þorláksgeisli 31  - 4ra herb - Opið hús 
Opið hús sunnudaginn 8.mars kl 17:00-17:30. 
Góð vel skipulögð 115 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokuðu bílskýli.  Þrjú góð svefnherbergi, vand-
aðar innréttingar og tvennar svalir.   Laus til afhendingar.  V. 
37,9 m.
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Víðihlíð - endaraðhús með aukaíbúð 
Stórglæsilegt endaraðhús með aukaíbúð á frábærum stað í Hlíðarhverfi Reykjavíkur. Aðalhæðin 
telur forstofu, hol, eldhús, borstofu, stofu, skrifstofuherbergi og þvottahús. Efri hæð skiptist í þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi og rúmgott hol. Í kjallara er 95fm. 3ja.herb leiguíbúð með sérinngangi.  
Allar nánari upplýsignar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is

Öldugata - virðulegt einbýli við miðbæinn. 
Stórglæsilegt einbýlishús við Öldugötu í Reykjavík. Húsið er á þremur hæðum, aðaðlhæðin skiptist 
í fostofu, þrjár stofur og eldhús. Efri hæðin skiptist í fjögur svefnherbergi og baðherbergi. Stigi 
upp á háaloft sem nýtist sem geymsla í dag. Í kjallara er sér 3ja herbergja íbúð ásamt þvottahúsi. 
Húsið er mikið endurnýjað, m.a. þak, gluggar, skólp og dren. Einstök eign við miðbæinn, aðeins 
tveir eigendur frá upphafi.  
Allar nánari upplýsingar veitir Stefán 659-0500 stefan@heimili.is 

Save the Children á Íslandi

7. mars 2015  LAUGARDAGUR26



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Andresbrunnur 12

Opið hús sunnudaginn 8. mars kl. 15.00-15.30

Stórglæsileg og björt fimm herbergja endaíbúð 
á þriðju hæð (efstu) í lyftuhúsi. Þrjú rúmgóð 
barnaherbergi, hjónaherbergi með gluggum til 
suðurs og vesturs. Stofa og eldhús í alrými, með 
útgengi út á suðursvalir. Stæði í bílskýli.

Verð: 38.700.000

5
herb.

127 
m2. Bílskýli

Verð: 38.900.000

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Hrauntunga 17 

Opið hús mánudaginn 9. mars kl. 18:00 -19:00

Einbýli á frábærum stað í Kópavogi sem þarf-
nast endurnýjunar. Húsið er opið, bjart og vel 
skipulagt með fjórum til fimm svefnherbergjum 
á afmörkuðum svefnherbergisgangi. Stór stofa 
með fallegu útsýni.

Verð: 41.700.000 

165,2  
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

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Leifsgata 1-Efsta hæð
Falleg og mikið endurnýjuð 60,6 fermetra 
íbúð við Leifsgötu 10 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu,  eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi og stofu. Sérgeymsla er í 
sameign og sameiginlegt þvottahús.

Verð: 28.900.000

60,6
m2.

Gunnarsbraut
Borg fasteignasala kynnir til sölu 89,4 fermetra 
fallega, endurnýjaða íbúð ásamt  34,3 fermetra 
bílskúr við Gunnarsbraut í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og sérgeymslu í sameign.

34,3 m2

bílskúr
89,4
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Karlagata - 105 Reykjavík
Lítil en vel skipulögð 2jaherb íbúð með 
sérinngangi kjallara á Karlagötu.
Íbúðin er samtals 42.7fm og að auki er
 þvottaaðstaða í sameign.

Verð: 18.900.000

2
herb.

42.7
m2.

Hildur
Sölumaður
 663 4539

Víðimelur 36 - 107 Reykjavík
Skemmtileg íbúð á Melunum, í 3gja íbúða 
húsi. Íbúðin er að mestu með upprunalegum
innréttingu, bjartar stofur með rennihurð á 
milli. Opið eldhús og er risloft yfir íbúð. 

Verð: 34.500.000

5
herb.

194.2
m2.

Héðinn
Fasteignasali

 848 4806

Ingólfsstræti 4 - 101 Reykjavík
58,6 fm hæð í fallegu timburhúsi á Ingólfsstræti 
í 101 Reykjavík. Hér er á ferðinni skemmtileg og 
vel staðsett eign.

Verð: 27.500.000

3
herb.

58.6
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Álfheimar 68

Opið hús miðvikudaginn 11. mars kl. 18:00 -18:30

Íbúð á efstu hæð á þessum vinsæla stað við 
Álfheima. Með íbúðinni er 15 fm íbúðarherbergi 
á jarðhæð sem hægt er að leigja út. Heildar- 
fermetrar eru um 145 þar sem geymslan er ekki 
inn í uppgefnum fermetrum. 

Verð: 33.400.000 

132,3 
m2.

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Kristnibraut - 113 Reykjavík
3ja herb. íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með 
bílskúr. Íbúðin er 106,9 fm þar af geymsla 9.7 
fm og bílskúrinn 20.1. Samtals 130 fm.

Verð: 32.900.000

3
herb.

130
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Stigahlíð 8 

Opið hús þriðjudaginn 10. mars kl. 18:00 -18:30

Laus strax! 
Snyrtileg nýmáluð íbúð á þriðju hæð góðu fjöl-
býli í Hlíðunum. Íbúðin er vel skipulögð og nýtist 
vel með tveim rúmgóðum herbergjum, bjartri 
stofu og svalir sem snúa út í garð. 

Verð: 27.800.000 

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Frjóakur 1 - 210 Garðabæ

Opið hús þriðjudaginn 10.mars kl. 17.30

Vel staðsett og háreist fjölskylduhús á
eftirsóttum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi.
Möguleikar með nýtingu á 120 fm í risi

Verð: 86.900.000

6
herb.

258.1
m2.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

83,6 
m2.

Opið hús sunnudaginn 8. mars kl. 14:00-14:30

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudaginn 2. mars kl. 17.30-18.00

Skerjabraut 9
Fallega 70,9 fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð í littlu fjölbýli á mörkum vesturbæjar 
og Seltjarnanes.  Öll íbúðin er nýlega tekin í 
gegn. 

Verð: 28.400.000 

70,9 
m2.

3
herb.

4-5
herb.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Opið hús sunnudaginn 8. mars kl. 16:00-16:00

OPIÐ
HÚS

3
herb.



Kristnibraut 16.113 Reykjavík

 Rúmgóð 4ra herbergja íbúð. 
Íbúðin er á annarri hæð, vel 
skipulögð íbúð með fallegu 
útsýni á þessum eftirsótta 
stað í Grafarholti. 3ja hæða 
fjölbýlishús með aðeins 
þremur íbúðum í stigagangi. 
V. 32,9m 

Bókaðu skoðun hja Heimi 
Bergmann í síma 630-9000 

Lynghólar 24 - sérhæð í  Garðabæ.

6 Herbergja sérhæð + kjal-
lari og 29,4 m2 bílskúr. Þar 
af 2 herbergi í kjallara með 
útleigumöguleika. Samtals 
194 m2. Aðalhæðin er með 
tvær stofur, Hjóna og bar-
naherbegi elhús og baðher-
bergi sem var endurnýjað 
árið 2011. Bílskúr byggður  
1997.  Verð 36,0 m. 

Bókaðu skoðun hjá Heimi 
Bergmann í síma 630-9000

Falleg 95,6 fm íbúð með stæði í bílag. við Þórðarsveig

Í einkasölu falleg 95,6 fm 
3ja herb. endaíbúð á fjórðu 
hæð í lyftuhúsi, ásamt 
stæði í bílageymslu við 
Þórðarsveig í Grafarholti. 
Íbúðin er 3ja herb. en rúm-
góð geymsla með glugga 
gerir kleift að hafa þrjú 
svefnherbergi.  Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. 
Verð 28,9 milj, áhv. 17,2 
milj frá Landsbanka sem er 
yfirtakanlegt.  Allar uppl. 
veitir Heiðar í s: 693-3356 
eða á heidar@valholl.is

Barðastaðir 9-602- Stórglæsileg útsýnisíbúð-ný á skrá.

OPIÐ HÚS SUNNUD-
AGINN 8.MARS KL 14:30-
15:00 ÍBÚÐ 602. Nýkomin 
í einkasölu stórglæsileg 
100,6 fm 3ja herbergja 
toppíbúð á efstu hæð í 6 
hæða lyftuhúsi á þessum 
frábæra útsýnisstað. Glæ-
sileg stofa/borðstofa með 
mikilli lofthæð og frábæru 
útsýni,hjónaherbergi með 
góðu skápaplássi og annað 
gott herbergi,    þvottahús 
og geymsla, allt innan 

íbúðarinnar.  Suðursvalir  Örstutt í skóla. Verð 33,9 milj. Þórunn Pálsd. sýnir eignina 
s:773-6000 og thorunn@valholl.is

Góð 121,3 fm íbúð með sérinngangi og stæði í bílag.

Höfum tekið í sölu góða 3ja 
herb. 121,3 fm íbúð með 
sérinngangi og sér palli og 
skjólgirðingum við Gven-
dargeisla í Grafarholti. Tvö 
rúmgóð herb. með parketi á 
gólfum og skápum.  Fallegt 
eikar eldhús með rúmgóðum 
borðkrók. Þvottarhús innan 
eignar.  Baðherbergi með 
flísum og baðkari.  Stæði í 
bílageymslu og geymsla í 
kjallara.  Íbúðin er laus við 
kaupsamning. Áhv. Íls 24,5 
milj, Verð 34,5 milj, 

Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Álfaborgir 25. Grafarvogi. falleg 3ja m.sérinngangi

Opið hús sunnudaginn 
8.mars 2015, kl. 13 - 13,30 
Nýkomin ca 80 fm 3ja 
herb. íbúð á 3.hæð (efstu) 
í litlu fjölbýli á frábærum 
úsýnisstað. Örstutt í 
skóla, verslun, þjónustu 
og heillandi náttúruna. 
Sérinngangur af svalagangi.  
Þvottaaðstaða í íbúð.  Gott 
skipulag. Laus fljótlega. 
Verð 25,5 millj. Ingólfur 
Giss. lg.fs. sýnir: 896-5222

Blikanes - frábær staðsetning.

Vel skipulagt, 303 fm skem-
mtilega hannað einbýlishús 
á einni hæð með tvöföldum 
bílskúr. Húsið er staðsett 
sunnanmegin við götuna 
og skartar fallegu sjávarút-
sýni til sjávar. Stórar stofur. 
Möguleiki á 5 svefnher-
bergjum. Fallegur og vel 
skipulagður garður.  
Verð 85 millj.  
Uppl. veitir Bárður H  
Tryggvason í 896-5221.

Einbýli með stórbrotnu útsýni við Rituhóla í Reykjavík

Í einkasölu 326,9 fm ein-
býlishús með frábæru útsýni 
í Efra-Breiðholti Reykjavíkur. 
Húsið er skráð 199 fm , en he-
fur verið stækkað með nýtingu 
á nestu hæð.  Húsið skiptist í 
fjögur herb. rúmgóðar stofur, 
tvö baðherbergi, saunaklefi og 
geymslur.  30 fm bílskúr með 
geymslu undir.  Falleg lóð og 
glæsilegt útsýni.   
Verð 64,5 milj.  Uppl. veitir 
Heiðar í S:693-3356 eða á 
heidar@valholl.is

Lindarberg - Hafnarfirði. Glæsilegt parhús á útsýnisstað

Nýlegt 229 fm parhús m. 
innb. bílskúr. Húsið stendur 
neðan götu á fallegum stað 
skammt frá Heiðmörkinni 
og Golfvellinum. 3 stór sve-
fnherbergi á neðri hæðinni. 
Arin í stofu, gegnheilt par-
ket, vandaðar innréttingar. 
Verð 54,8 millj. 
Uppl. veitir Ingólfur Gis-
surarson lg.fs. S:896-5222  
ingolfur@valholl.is

Tröllakór 7, Smekkleg og glæsileg 103,4 fm  íbúð.

Opið hús sunnudaginn 
8.mars kl 16-16:30  
íbúð  04-03. Nýkomin í 
einka sölu.  Sérinng. af 
svölum og lyfta í stigahúsi.  
Mjög opin björt og skem-
mtileg. Flísar og hvíttað 
eikarparket, hvítar innrét-
tingar. Tvö svefnherbergi, 
glæsilegt baðherb. og þvot-
tahús innan íbúðar.  Stæði í 
upphitaðri bílageymslu.  
V. 33.5 milj.  
Þórunn Pálsdóttir sýnir 
s:773-6000 og  
thorunn@valholl.is

Háaleitisbraut - góð 4ra + bílskúr.

Góð ca 112 fm 4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð ásamt 21 fm 
bílskúr á góðum stað neðst 
á Háaleitisbraut.  Gott eld-
hús og bað, gott skipulag, 
vestur svalir. þvottaaðstaða 
á baði.  Ásett verð 32,8 
millj./tilboð.Viðgerðir 
á húsinu utan hafa verið 
ákveðnar og dragast þær frá 
verði. Uppl. veitir Ingólfur 
Giss. lg.fs. S:896-5222  
ingolfur@valholl.is

Nýjar íbúðir við Holtsveg í Urridaholti Garðabæ

Höfum tekið í sölu nýjar 
íbúðir  við Holtsveg í Urriða-
holti Garðabæ. Íbúðrirnar 
eru 3- 4ra herb. og frá 94 
fm uppí 170 fm.  Frábær 
staðsetning og útsýni er úr 
íbúðunum.  
Verð frá 34 milj, íbúðirnar 
eru mjög glæsilegar og 
skilast fullbúnar án gólfefna 
í maí 2015.  Allar uppl. um 
eignirnar veitir Heiðar í 
s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Svarfhólsland í grennd við Eyrarvatn/Vatnaskóg.

Gæsilegt nýlegt 87 fm 
heilsárshús á steyptum 
grunni. 3 svefnherbergi. 
Stofa með  fallegum frön-
skum gluggum á þrjá vegu. 
Eldhúsið með hvítri háglans 
innréttingu. Baðherbergi 
með sturtuklefa og innrét-
tingu,  Ca 200 fm verönd m 
heitum potti. Hitaveita, kalt 
vatn og rafmagn. Uppl.veitir 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. 
S:896-5222

Stakkholt - glæsilegar nýjar rúmgóðar 2ja herbergja 

íbúðir m. stórum 

sólpalli.

Í nýju álklæddu lyftuhúsi 
rétt ofan við Hlemmtorg 
105 Rvk., vorum við að 
fá glænýjar 72 fm 2ja 
herbergja íbúðir á jarðhæð 
(bakatil) með stórum 
afgirtum sólpöllum og ein 
48 fm studioíbúð. Vandaðar 
innréttingar, harðparket á 
gólfum. Þvottaaðstaða í 
íbúð. Til afhendingar strax. 
Verð 24,9 millj. og 29,9 
millj. 

 Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir: 896-5222 og ingolfur@valholl.is 

Holtasel - sérlega fallegt og vandað hús.

Nýkomið í einkasölu 230 fm 
einbýlishús á frábærum stað 
í grónu hverfi. Innb. 31 fm 
bílskúr. Vandaðar og góðar 
innréttingar. 5 svefnherb. 
Arinn. Mjög góð verönd í 
suðvestur. Parket og húsið 
hefur fengið sérlega gott 
viðhald, en eigendur byggðu 
húsið. Frábær barnvæn 
staðsetning. Fallegur og vel 
hirtur garður. Uppl. veitir 
Bárður í s-896-5221.

Álmakór 9A, 150 fm hús á einni hæð, tilbúið undir tréverk.

Opið hús að Álmakór 9A 
sunnud. 8. mars, milli kl. 
14.00-14.30. Í einkasölu 150 
fm vel skipulagt parhús á 
einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á frábærum og 
veðursælum stað. Húsið 
skilst uppsteypt og afhend-
ist fullbúið að utan með 
grófjafnaðri lóð og tilbúið til 
innréttinga að innan.  
Verð 44,9 M. Allar nánari 
upplýsingar veitir Andri 
S: 662-2705 eða amdri@
valholl.is eða Bárður S-896-
5221, eða bardur@valholl.is

Mikið endurnýjuð hæð í tvíbýli með bíls. við Fögrukinn 8.

Opið hús sunnudaginn 
8. mars kl 16:00-16:30 að 
Fögrukinn 8. 
Í einkasölu mikið endurn. 
hæð í tvíbýli við Fögrukinn í 
Hafnarfirði.  2 herb. rúmgott 
eldhús, endurnýjað flísalagt 
baðherbergi, sturta, 
innrétting og gluggi. Stofa 
og borðstofa með parketi á 
gólfi, úr stofu er útgengi út 
á sérafnota pall, þaðan er 
gengt í sérstæðan 28 fm  
bílskúr. Verð 31,9 milj, 
Heiðar sýnir eignina, 
s:693-3356

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nýtt á skrá. Opið hús. Falleg 3ja herb.við Safamýri 44. 

OPIÐ HÚS SUNNUD-
AGINN 8.MARS KL 
13-13:30 í Safamýri 44, 
íbúð 403. NÝKOMIN í 
einkasölu mjög góð 82,7 fm 
3ja herbergja íbúð á 4.hæð 
á þessum vinsæla stað. 
Björt og  rúmgóð stofa með 
parketi og fínu útsýni. Stórar 
vestursvalir. Hjónaher-
bergi með rúmgóðum 
skápum.  Barnaherbergi 
með parketi og skáp. 
Verð 26,7 milj. Þórunn 
Pálsd. sýnir eignina s:773-
6000 og thorunn@valholl.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 
846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir
773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Heimir 
Bergmann
630 9000



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

Granaskjól 18
107 REYKJAVÍK

-

STÆRÐ: 120,4 fm HÆÐ       HERB: 6

49.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Laufrimi 32
112 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 101,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

29.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Ástún 6
200 KÓPAVOGUR

STÆRÐ: 80-97 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

30,9-37,9M
Heyrumst
Hannes   699 5008

NÝTT Breiðavík 35 (íb 301)
112 REYKJAVÍK

STÆRÐ: 115,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Nýtt Barðastaðir 15 (íb 302)
112 REYKJAVÍK

BÍLSKÚR

STÆRÐ: 119,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

32.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

Sléttahraun 29
220 HAFNARFJÖRÐUR

-

STÆRÐ: 94,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

26.500.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163

Hallakur 4b
210 GARÐABÆR

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

Hjallahlíð 19 C

STÆRÐ: 141,5 fm FJÖLBÝLI       HERB: 4

39.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

OPIÐ HÚS    9. mars 17:30 – 18:00OPIÐ HÚS    9. mars 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    8. mars 16:00 – 16:30

BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS    8. mars 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    8. mars 14:00 – 14:40

OPIÐ HÚS    8. mars 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    8. mars 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    8. mars 16:00 – 16:30







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

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

Víðihlíð 30 - 105 Reykjavík
Opið hús þriðjudag frá 17:00 til 17:45
Afar glæsileg eign í raðhúsi með innbyggðum bílskúr. (Húsið er tvíbýlishús). 
Eignin er  á tveimur hæðum á rólegum útsýnisstað í Víðhlíð í Reykjavík. Húsið 
er samtals 308,9 fm að gólffleti. Eignin skiptist í 3 glæsilegar stofur með 
aukinni lofthæð að hluta, 5 svefnherbergi, sjónvarpsstofu, vandað eldhús með 
nýlegri innréttingu, baðherbergi, gestasnyrtingu og þvottahús. Tvennar svalir og 
hellulagður svalagarður útaf borðstofu. 

Hrísholt - 840 Laugarvatn
Mjög gott einlyft einbýlishús ásamt 
bílskúr innréttaður sem íbúð, sam-
tals að gólffleti 174,7 fm. Að utan 
er það klætt með steni og timbri. 
Íbúðarhúsið er 129 fermetrar að 
stærð og skiptist í stofu, eldhús, 
bað, þvottahús, búr anddyri, gang 
og þrjú svefnherbergi. Mestur hluti 
loftsins er tekinn upp og því er hátt til lofts í nánast öllu húsinu. Bílskúr, sem er 
45,7 fm, hefur verið breytt í íbúðarhús með tveimur svefnherbergjum, eldhúsi, 
baðherbergi, og geymslu. Húsið er talsvert endurnýjað. Mjög góð eign sem 
býður upp á mikla möguleika hvort heldur til búsetu eða útleigu. Verð 32,5 millj. 
Áhvílandi u.þ.b. 21 milljón við ÍLS.

Bólstaðarhlíð  
- 105 Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 4.herbergja 
íbúð á 1.hæð í fjölbýlishúsi við Ból-
staðarhlíð, samtals 93,7 fm. Íbúðin 
skiptist í 3 svefnherbergi, fataskápar 
í tveimur herbergjum. Flísalagt bað-
herbergi með sturtuklefa, eldhús, 
borðstofa og stofa með útgengi á 
vestursvalir. Íbúðin hentar vel til útleigu. Laus fljótlega. Verð 28,9 millj.

 Strandvegur 
- 210 Garðabær
Sérlega glæsileg 116,8 fm, 
4ra herbergja íbúð á fyrstu 
hæð ásamt stæði í bílskýli 
í mjög góðu fjölbýlishúsi.
Eignin skiptist í forstofu/
hol, stórir fataskápar. Eldhús, 
vandaðar innréttingar. Stór 
stofa með útgengt á afgirtan 
pall sem vísar í suðurátt. 
Þrjú góð svefnherbergi með 
fataskápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús í íbúð. Parket á stofu 
og herbergjum, svartur linoleum dúkur í forstofu, holi og eldhúsi. Falleg og 
vönduð íbúð á eftirsóttum stað í Sjálandshverfinu í Garðabæ. Íbúðin getur verið 
laus fljótlega. Verð 43,8 millj. 

Þorragata 5 
– 101 Reykjavík
60 ára og eldri
Glæsileg íbúð á eftirsóttum 
stað í húsi fyrir 60 ára og eldri 
við Þorragötu í Reykjavík með 
fallegu útsýni yfir Skerjafjörð. 
Íbúðin er skráð 124 fermetrar 
en þar af er 15,9 fm stæði í 
bílskýli. Íbúðin skiptist í glæsi-
legar og bjartar samliggjandi 
stofur, útgengt á svalir sem 
eru yfirbyggðar að hluta, 
eldhús með hvítri innréttingu, 
bókastofu, svefnherbergi 
með góðum fataskápum 
og þvottahús innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfi. Íbúð-
inni fylgir sérmerkt bílastæði í bílskýli við húsið. Glæsileg íbúð á eftirsóttum stað 
í námunda við fallegar gönguleiðir við Ægisíðu og Skerjafjörð.

Sogavegur 
- 108 Reykjavík
Falleg 151,1 fm hæð við 
Sogaveg, þar af 22,2 fm bíl-
skúr. Hæðin skiptist í forstofu, 
hol sem er opið við eldhús 
með hvítri innréttingu, sam-
liggjandi stofur og sólstofa, 
hjónaherbergi og fataherbergi 
sem hægt er að breyta í 
svefnherbergi og baðherbergi 
sem er flísalagt í hólf og gólf. 
Á neðri hæð er stórt íbúðarherbergi og flísalagt baðherbergi. 
Góður bílskúr fylgir hæðinni. Verð 41,9 millj.

Víðihlíð 30

Lynghagi 18 - 107 Reykjavík
Opið hús í dag laugardag 7. mars frá kl 14:15 til 15:00
Glæsileg og mikið endurnýjuð neðri hæð ásamt bílskúr á þessum eftirsótta 
stað í Vesturbænum, samtals 119,3 fm. Hæðin skiptist í samliggjandi stofu og 
borðstofu með suðvestur svölum út af, tvö svefnherbergi, flísalagt baðherbergi 
og eldhús með nýlegri sérsmíðaðri innréttingu. Íbúðin hefur verið mikið endur-
nýjuð, þmt, gólfefni, baðherbergi, eldhús o.fl. Þak hússins var endurnýjað fyrir 
10 árum. Fallegur staður við sjávarsíðuna, stutt í skóla sem og aðra þjónustu, 
fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni. Verð 44,5 millj.

Lynghagi 18
OPIÐ HÚS

Þrastanes 4 - 210 Garðabær
Opið hús sunnudag 8. mars, frá kl. 14:00 og 15:00
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á tveimur hæðum með miklu útsýni 
á fallegum stað á Arnarnesinu. Húsið er 292,4 fm og bílskúr 79fm, samtals 
371,4 fm. Á neðri hæð bílskúrs er 40 fm íbúð með sérinngangi. 5 svefnher-
bergi, stofur með útsýni, úr eldhúsi er útgengi í suður garð framan við hús, þar 
er heitur pottur. Frábær staðsetning, glæsilegt útsýni. Fallegur, gróinn og vel 
hirtur garður bæði framan og aftan við hús. Húsið hefur nær allt verið endur-
nýjað á síðastliðnum árum, þ.m.t. öll gólfefni, bæði baðherbergi, eldhús, svalir 
hússins, frárennslislagnir, garður og lóð. Húsið er laust strax.

Þrastanes 4

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

TIL LEIGU

36 herbergja hótel 
í hjarta Reykjavíkur!
Möguleiki á stækkun.

24 stór herbergi með baði 

12 rúmgóð herbergi með vaski 

Morgunverðarsalur 

Þvottahús í kjallara

Móttaka á jarðhæð

Langtímasamningur í boði NÝBÝL AVEGI 8 - 200 KÓPAVOGUR

Hafsteinn sími 690 3031
Sverrir sími 661 7000
hotel@lundurfasteignir.is

Nánari uppýsingar:


