
ERT ÞÚ Í TÍSKU?

Next er verslun fyrir alla 
fjölskylduna. Next býður 
upp á eitt mesta úrval 
landsins af dömu-, herra- 
og barnafatnaði. Next 
rekur 1.400 fermetra 
verslun á tveimur hæðum 
í Kringlunni. Nánari 
upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á Facebook 
síðunni Next á Íslandi. 

RÁÐUM EHF 

UMSÓKNARFRESTUR
19. apríl nk.

DEILDARSTJÓRI Í DÖMUDEILD
Next á Íslandi óskar eftir að ráða í starf deildarstjóra í dömudeild. Leitað er að kraftmiklum og sjálfstæðum aðila sem hefur brennandi áhuga  
á tísku. Um er að ræða fullt starf og gert er ráð fyrir að deildarstjóri geti hafið störf fljótlega. Æskilegt er að viðkomandi sé eldri en 25 ára.

SÆKJA UM:

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

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

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl næstkomandi 
og er öllum umsóknum svarað þegar niðurstaða  
um ráðningu liggur fyrir.

HELSTU VERKEFNI

 » Umsjón með framsetningu á vörum  
og útliti deildar.

 » Umsjón með vakta- og verkskipulagi 
starfsmanna.

 » Áfyllingar.
 » Önnur tilfallandi verkefni.

HÆFNISKRÖFUR

 » Haldbær reynsla af sambærilegum störfum.
 » Rík sköpunar- og skipulagsgáfa.
 » Miklir samskiptahæfileikar og rík  
þjónustulund.

 » Brennandi áhugi á tísku.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

sími: 511 1144



RARIK ohf   •   Dvergshöfða 2   •  110 Reykjavík   •   Sími 528 9000   •   www.rarik.is

RARIK ohf. auglýsir laust til umsóknar starf tæknimanns við hönnun, áætlanagerð ofl. á rekstrarsviði 
fyrirtækisins með aðsetur á Egilsstöðum. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Hér er um 
fjölbreytt starf að ræða við dreifikerfi fyrirtækisins.

Rekstrarsvið ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi á dreifikerfi RARIK. Meginverkefni sviðsins eru hönnun, 
nýframkvæmdir, breytingar, viðhald og rekstur dreifikerfis fyrirtækisins.

Starfssvið

 Áætlanagerð.
 Hönnun dreifikerfa
 Verkbeiðnaútgáfa
 Verkundirbúningur
 Samskipti við  

viðskiptavini 

Hæfniskröfur

 Rafmagnstæknifræði, rafmagnsiðnfræði.
 Þekking og reynsla af háspennukerfum er kostur.
 Góð almenn tölvukunnátta
 Þekking á Microstation og/eða AutoCad æskileg
 Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita deildarstjóri rekstrarsviðs á Austurlandi eða starfsmannastjóri RARIK ohf. í 
síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til 20. apríl n.k. og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið 
atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að flytja og dreifa raforku, afla, dreifa og annast sölu á heitu 
vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breytt um landið.

Hönnun og áætlanagerð Austurlandi
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Meiriháttar góð
sumarvinna!
Rauði krossinn á Íslandi leitar að góðu fólki 
á aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA – sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla 
af störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá og
meðmælum á helga@redcross.is fyrir 20. apríl.
Fyrirspurnir sendist á sama netfang.

Af mannúð í        ár

Sérkennslustjóri og staðgengill  
leikskólastjóra

Leikskólinn Brimver-Æskukot á Eyrarbakka og Stokks- 
eyri auglýsir eftir sérkennslustjóra, sem einnig verður 
staðgengill leikskólastjóra, frá og með 1. ágúst 2015 eða 
eftir nánara samkomulagi. Sérkennslustjóri sér m.a. um 
skipulagningu sérkennslu og viðkomandi verður hluti af 
þriggja manna stjórnendateymi  skólans. Leikskólinn er 
heilsuleikskóli og þar eru m.a. starfandi íþróttakennari/
barnajógakennari og tónlistarkennari. Leikskólinn er í góðu 
samstarfi við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri og 
eru leikskólabörnin meðal annars þátttakendur í verkefninu 
Barnabæ sem vakið hefur mikla athygli og hlotið viðurkenn- 
ingu Heimilis og skóla. Leitað er að áhugasömum og metn- 
aðarfullum sérkennara/leikskólakennara sem er fær um að 
taka að sér umsjón með sérkennslu, stjórnunarlega ábyrgð 
og þátttöku í stjórnunarteymi. 

Meginverkefni:
• Faglegur umsjónarmaður sérkennslu sem einnig veitir 

öðrum starfsmönnum ráðgjöf 
• Staðgengill leikskólastjóra og dagleg stjórnun að höfðu 

samráði við hann
• Uppeldi og menntun leikskólabarna
• Veita foreldrum/forráðamönnum barna stuðning, 
 fræðslu og ráðgjöf
• Þátttaka í stefnumörkun skólans ásamt stjórnunarteymi 

og öðru samstarfsfólki 

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Leikskólakennararéttindi áskilin 
• Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum æskileg 
• Reynsla af starfi með börnum 
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 

Frekari upplýsingar veitir M. Sigríður Jakobsdóttir, 
leikskólastjóri, sími 867-3999 og brimver@arborg.is.  
Áhugasamir geta sent umsóknir á brimver@arborg.is 
eða í pósti merktum leikskólanum Brimveri-Æskukoti, 
Túngötu 39, 820 Eyrarbakka.

Umsóknarfrestur er til 22. maí 2015. 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjara- 
samningi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttar- 
félags. Hægt er að kynna sér leikskólastarfið á heimasíðu 
Brimvers/Æskukots: strondin.arborg.is

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar í Vínbúðir um allt land. 
Nánari upplýsingar á vinbudin.is

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.

Verslunarstjóri
– Vínbúðin Blönduósi
Við óskum eftir að ráða öflugan verslunarstjóra í 62-65% starf

  Helstu verkefni og ábyrgð
• Þjónusta við viðskiptavini 

• Sala, birgðahald og umhirða búðar

• Dagleg stjórnun og eftirfylgni   
 árangursmælikvarða

• Að fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu  
 fyrirtækisins

  Hæfniskröfur
• Jákvæðni og rík þjónustulund

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði og metnaður í starfi

• Reynsla af verslunarstörfum er nauðsynleg

• Reynsla af verkstjórn

• Almenn tölvukunnátta er nauðsynleg og 

   þekking á Navision kostur

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

Nánari upplýsingar veita:

Guðrún Símonardóttir og Emma Á. Árnadóttir
starf@vinbudin.is – 560 7700

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu 
Vínbúðanna, vinbudin.is
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Okkur vantar 
  leiðtoga 

S K I P H O L T I  5 0 c

sem veit 
um hvað hlutirnir 
snúast

Veitingastjóra
Ef þú hefur reynslu af rekstri, skipu-
lagshæfni, skilning á góðu samspili 
og hefur gaman af lífinu, átt þú góða 
möguleika á frábæru starfi í flottu, 
rótgrónu fyrirtæki.
Vinnutími 9 -17 alla föstud. - mánud.

Umsóknir á 
http://umsokn.foodco.is

Miðsvæðis
í Reykjavík!

Æco þjónusta ehf
Njarðarbraut 17

NjarðvíkREYKJANESBÆ

BIFVÉLAVIRKI
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja eða mann 
vanan bifvélavirkjun, um framtíðarstarf er að ræða.

Upplýsingar í síma 420 6610 og 842 6615

Byggingafræðingur, byggingaiðnfræðingur 
eða byggingatæknifræðingur

bmvalla.is

Umsóknarfrestur er til 24. apríl 2015. 
Umsóknir skal senda á netfangið: radning@bmvalla.is.

Vegna aukinna umsvifa hjá BM Vallá óskum við eftir að ráða starfsmenn 
til framtíðarstarfa í hönnunardeild á starfsstöð okkar á Akranesi. 

Veittur verður ferðastyrkur ef starfsmaður býr ekki á Akranesi. 
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Starfssvið: 

Vinna í tæknideild fyrirtækisins. 

Vinna við hönnun forsteyptra eininga  
og burðarvirkis.

Gerð verkteikninga fyrir framleiðslu-
deild ásamt öðrum störfum sem 
til falla.

Samskipti við viðskiptavini vegna 
verkefna o.fl. 

Menntun og hæfniskröfur:

Byggingatæknifræðingur, byggingafræðingur 
eða byggingaiðnfræðingur.

Reynsla af tölvuteikningum nauðsynleg.

Góð tölvukunnátta og reynsla í notkun 
Autocad, Revit, Excel og Word.

Áhugi á byggingariðnaði og tengdum sviðum.

Metnaður, stundvísi, samviskusemi og 
reglusemi.

Góð mannleg samskipti og þjónustulipurð.

11. apríl 2015  LAUGARDAGUR4
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Héraðsdýralæknir
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf 
héraðsdýralæknis í Austurumdæmi með aðsetri á Egilsstöðum. Um fullt starf er að ræða og æskilegt 

Hæfniskröfur

Umsækjendur skulu hafa dýralæknismenntun. 
Reynsla af opinberu eftirliti, stjórnsýslu og 
stjórnun er æskileg. Gerð er krafa um færni 
til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku 
ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Öguð 

geta til að starfa sjálfstætt eru áskilin. Góð 
framkoma og lipurð í samskiptum er mikilvæg.

Helstu verkefni:

Skipulag og ábyrgð á eftirliti með heilbrigði og 
velferð dýra
Skipulag og ábyrgð á eftirliti með frumframleiðslu 
matvæla, slátrun og vinnslu dýraafurða 
Framkvæmd opinbers eftirlits
Sóttvarnir og varnir gegn smitsjúkdómum dýra
Skýrslugerðir
Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
Ábyrgð á rekstri umdæmisskrifstofu
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku

forstjóri (jon.gislason@mast.is) og Sigurborg Daðadóttir, 

is merkt „Héraðsdýralæknir“. Umsóknarfrestur er til og með 
20.04.2014. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning 
liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði 
eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði 
annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

www.mast . is

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 85 starfsmenn.

Auglýsum eftir starfsfólki við bílaþrif. 
Bæði fullt starf og hlutastarf í boði. Bílpróf er nauðsynlegt.   
Áhugasamir sendi tölvupóst með ferilskráá starf@splass.is

Starfsfólk 
óskast 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sandskipti 2015, hverfi 2 og 3, útboð nr. 13464.

• Sandskipti 2015, hverfi 4 og 5, útboð nr. 13465.

• Dráttarvél, útboð nr. 13393.

• Götusalt 2015 – 2018, EES útboð nr. 13466
 Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 
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Borgun leitar að öflugum 
hugbúnaðarsérfræðingi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið  

á www.borgun.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.   

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón Þráinsson 

þróunarstjóri í síma 560 1528. 

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

Helstu verkefni

 Þátttaka í innleiðingu tölvukerfis

 Aðlögun kerfisins að þörfum Borgunar 

 Uppbygging þekkingar á innviðum kerfisins og skilum 

 þess við önnur kerfi 

 Undirbúningur og framkvæmd á uppfærslu kerfisins

 Samskipti við erlenda birgja og samstarfsaðila

Menntun og hæfniskröfur

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða  

 sambærileg menntun

 Reynsla af Oracle umhverfi, PL/SQL og Java

 Þekking á SQL Server, .NET og JavaScript er kostur

 Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

 Hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla af teymisvinnu

 Sjálfstæði, skipulagshæfileikar og frumkvæði í starfi

LAUGARDAGUR  11. apríl 2015 5



Slippstjóri
Stálsmiðjan-Framtak ehf. óskar að ráða starfsmann til 
að hafa umsjón með slippupptökum og slipp félagsins. 
Hann þarf að vera leiðandi í málningarvinnu á skipum og 
almennum slippstörfum. Viðkomandi þarf að hafa einhverja 
þekkingu á skipum og geta starfað sjálfstætt. Góð laun í 
boði fyrir réttan mann.
Upplýsingar á vinnutíma í síma 660-3530.

Við leitum að líflegu fólki í 
framreiðslu og aðstoð í sal. 

Bæði faglærðu og ófaglærðu.

Umsóknir og ferilsskrá sendist á
atvinna@kjallarinn.is fyrir 17. apríl.

Sölufulltrúi óskast
Rótgróin fasteignasala í Reykjavík í nýju húsnæði óskar eftir  

sölufulltrúa. Miklir tekjumöguleikir fyrir réttan aðila.  
Reynsla af sölumennsku æskileg.  

Góð framkoma, íslensku- og tölvukunnátta nauðsynleg.  

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun 
og fyrri störf sendist á box@frett.is fyrir 20. apríl næstkomandi, 

merkt ,,Sölufulltrúi fasteigna“

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

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

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

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

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

Full störf og aukastörf í boði.
 

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

ERT ÞÚ RÉTTA MANNESKJAN ?
 

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

og leggið inn umsókn.

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Framhaldsskólakennari í efnafræði
 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða  
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í efnafræði.
 
Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf í efnafræði eða  
skyldum greinum og kennsluréttindi á framhaldsskóla- 
stigi. Umsækjandi þarf að geta kennt bæði byrjendum og 
lengra komnum. Launakjör fara eftir kjarasamningi  
framhaldsskólakennara og  stofnanasamningi MK. 
 
Umsóknarfrestur er til 15. apríl. Ekki þarf að sækja um á 
sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn þarf að fylgja afrit 
af prófskírteini auk yfirlits um fyrri störf. Umsókn skal senda 
til skólameistara (margret.fridriksdottir@mk.is). 
 
Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is. 
Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,  
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari  
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.
   

Skólameistari

Starfs- og ábyrgðarsvið:  
Í starfinu felst m.a. að bera faglega ábyrgð á rekstri 
lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og umsýslu og sjá 
til þess að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerðum um 
lyfsöluleyfi. Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir 
metnaðarfullan lyfjafræðing. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. júní 2015. 

Í boði er krefjandi og spennandi starf á skemmtilegum 
vinnustað í vaxandi bæjarfélagi.

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.

Nánari  upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson,  
starfsmannastjóri, sími 530-3800. hallur@lyfja.is 
Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2015 og farið verður  
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Verslunin á Geysi í Haukadal óskar eftir starfsfólki í allar deildir fyrirtækisins. 
Við leitum að duglegum einstaklingum með góða þjónustulund til að vinna 
með okkur á ört vaxandi vinnustað.

•   Mikil tækifæri í boði, framtíðarstörf og sumarstörf
•   Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi
•   Umsóknir berist á netfangið: lovisa@geysir.com

Spennandi atvinnutækifæri á Geysi

GEYSIR
HAUKADALUR

Steypumót fyrir krana
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu ásamt I bitum, 

steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Skipting mótana er í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 14 stk. flekar 300x48, 2 stk. 300x30 flekar, 

út- og innhorn, vinnupallafestingar og fleira.

Mótin hafa aðeins verið notuð við steypu  
á þremur einbýlishúsum.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014



Leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ 
auglýsir eftir áhugasömum matreiðslu-

manni/matráði í 100% stöðu.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Í leikskólanum dvelja 83 börn við leik og störf og þar starfa 
að jafnaði 24 starfsmenn.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu  
 í stóreldhúsi.
• Góð þekking á næringarfræði og rekstri mötuneyta
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Snyrtimennska áskilin

Umsóknartími til 24. apríl 2015
Allar nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Tjarnarsels, 
Inga María Ingvarsdóttir

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees
We offer a challenging work environment, a chance to learn new skills and develop 
current skills further, good on-the-job training and good work conditions.

Please send your application along with a CV to hr@atlanta.is before April 20th 2015  

Crewing
Crewing is responsible for day to day roster changes, crew 
legality and oversees flight coverage for issued rosters, as 
well as other assignments focused on ensuring a smooth 
operation.

Job Requirements

working with Sabre system is an advantage

Working hours are from 07:00-19:00 on a 2-2-3 shift pattern

Cabin Crew Planning
Cabin Crew Planning manages base assignments 

crew demand as well as other assignments focused 
on ensuring a smooth operation.

Job Requirements

– Good computer literacy is a must
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Þekkingarmiðstöð Sjálfabjargar leitar að öflugum liðsmönnum í ráðgjafateymi sitt. Um er að ræða tvær 80% stöður og er önnur þeirra til afleys- 
ingar vegna barnsburðarleyfis. Annað starfshlutfall kemur til greina. Miðstöðin veitir ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu sem nýtist fötluðu fólki sem 
og öðrum t.d. aðstandendum, þjónustuaðilum, stofnunum, fyrirtækjum og erlendum aðilum.

Starfssvið:
• Söfnun og miðlun hagnýtra upplýsinga til fatlaðs fólks
• Ráðgjöf til viðskiptavina á staðnum
• Afgreiðsla fyrirspurna í síma, í tölvupósti og á netspjalli 
• Textagerð og innsetning efnis á vef
• Mörg önnur skemmtileg verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð þjónustulund og færni í samskiptum  
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Æskilegt að hafa þekkingu á málefnum fatlaðra

Hreyfihamlaðir einstaklingar eru hvattir til að sækja um. 
Áhugasamir hafi samband við Rannveigu Bjarnadóttur forstöðumann í síma 5 500 118 eða á rannveig@thekkingarmidstod.is.  
Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skilað á framangreint netfang. Umsóknarfrestur er til 26. apríl 2015.

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar • Hátúni 12,105 Reykjavík

Ráðgjafi óskast 

www.thekkingarmidstod.is geymir mikið magn upplýsinga.   
Hvetjum við þig til að skoða hana ásamt facebook síðu okkar https://www.facebook.com/thekkingarmidstod.

Þekking – fræðsla – aðgengi

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Spennandi starf 
hjá Fjarðabyggð
 
 

Fjölskyldusvið
Deildarstjóri búsetuþjónustu.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
 
Um fjölbreytt starf er að ræða á vettvangi félagsþjónustu Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps, 
með 5.000 íbúa þjónustusvæði.
 
Upplýsingar um starfið eru á fjardabyggd.is. Frekari upplýsingar veitir Sigrún Þórarinsdóttir, 
félagsmálastjóri, 470 9000, sigrun.thorarinsdottir@fjardabyggd.is.

Umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 
730 Fjarðabyggð fyrir 23. apríl nk.
 
Umsóknareyðublöð má nálgast á vef Fjarðabyggðar, fjardabyggd.is, á bæjarskrifstofu 
eða þjónustumiðstöðvum bókasafna.

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

Umsóknarfrestur fyrir ofangreind störf er 18. apríl. Umsóknir skulu berast á netfangið sigurdur@hotelklettur.is

Umsjónarmaður morgunverðar

Starfslýsing
Ber ábyrgð á framsetningu og þjónustu við morgunverð

Sér um vaktaskipulag, innkaup og verkstjórn
Önnur verkefni í samráði við hótelstjóra

Hæfniskröfur
Hæfni í mannlegum samskiptum

Stundvísi 
Samviskusemi

Rík þjónustulund
Góð íslensku og enskukunnátta

Starfsmaður í TourDesk

Leitum að þjónustulunduðum starfsmönnum 
í verslun og Tour Desk. Vinnutími er frá 08 – 20.

Starfslýsing
Þjónusta við gesti hótelsins

Ráðgjöf og sala á skipulögðum ferðum til gesta
Sala á vörum verslunar

Innkaup á vörum verslunar
Samskipti við ferðaþjónustuaðila

Hæfniskröfur
Ensku og íslenskukunnátta skilyrði

Góð almenn tölvukunnátta
Stundvísi, heiðarleiki og þjónustulund á háu stigi

Þekking á ferðaþjónustu kostur
Söluhæfiliekar og færni í mannlegum samskiptum

Starfsmaður í herbergisþrif

Viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að 
aðstoða í morgunverðarsal, þarf að hafa 
kennitölu og leyfi til að starfa á Íslandi. 

Um vaktavinnu er að ræða og þarf 
viðkomandi að geta unnið um helgar 

og á frídögum þegar þess þarf.

Starfslýsing
Hæfni í mannlegum samskiptum

Gott skipulag og stundvísi
Rík þjónustulund

Enskukunnátta skilyrði

Við stækkum
Hótel Klettur er glæsilegt hótel aðeins steinsnar frá miðbæ Reykjavíkur. 

Nú erum við að stækka hótelið og því  vantar okkur þjónustulundað starfsfólk í hópinn.

Rafvirkjar óskast til starfa!
Vegna aukinna verkefna óskast rafvirkjar til starfa sem 
fyrst á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að sækja um starf 

með því að senda tölvupóst á netfangið 
fagtaekni@fagtaekni.is 

eða hafa samband í síma 660 6904 (Eiríkur)

Fiskifræðingur / Líffræðingur
BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd auglýsir 
stöðu sérfræðings á sviði fiskifræði eða líffræði lausa til 
umsóknar. 

Markmið verkefnisins
Umsækjanda er ætlað að halda utan um vöktunarverk- 
efni sem snýr að lífríki Húnaflóa með sérstaka áherslu á 
sýnatöku úr lönduðum afla. Starfsstöð umsækjanda verður 
á Skagaströnd. 

Hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa  masters- eða doktorsgráðu í 
fiskifræði, líffræði eða skildum greinum náttúruvísinda. 
Viðkomandi þarf að geta starfað sjáfstætt en jafnframt   
hafa yfirburða hæfileika til samstarfs með öðrum.  
Öguð og skipuleg vinnubrögð eru jafnframt skilyrði.

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl nk.  

Umsóknir með ýtarlegum upplýsingum um menntun,  
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf.,   
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd eða á eftirfarandi  
netfang: halldor@biopol.is 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór G. Ólafsson, BioPol ehf. (halldor@biopol.is),  
símar 452-2977 eða 896-7977.
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GRETTISGÖTU 87 • Rétt við Hlemm • 105 Reykjavík 

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir Bílamálara og Bílasmiði,  

eða starfsmönnum á verkstæði.

Upplýsingar í síma: 893 7277

Hjúkrunarheimili

Eir og Skjól hjúkrunarheimili og  
dótturfélög þess óska eftir að ráða 
framkvæmdastjóra fjármálasviðs. 

Staðan heyrir undir forstjóra. 

Starfssvið       
• Yfirumsjón og ábyrgð á fjármálastjórn fyrirtækisins
• Dagleg stjórnun sviðsins 
• Undirbúningur og gerð fjárhags- og greiðsluáætlana 
• Ábyrgð á færslu bókhalds og gerð ársreiknings 
• Umsjón með launamálum, reikningagerð  
 og innheimtumálum    
• Samvinna og samskipti við stjórnvöld og stofnanir 
• Aðkoma að verklegum framkvæmdum   
• Sæti í framkvæmdastjórn    
 
Menntunar – hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórn
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar-  
 og fjárhagsáætlana
• Þekking á bygginga- og fasteignamarkaði
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknafrestur er 20. apríl 2015.
  
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Rúnar Sigurjónsson 
srs@eir.is. 

Umsóknum má skila rafrænt á edda@eir.is eða á skrifstofu 
Eirar, Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl nk.

Sótt er um á siminn.is. Fyrirspurnum skal beint til Brynhildar Halldórsdóttur  
á netfangið brynhildur@siminn.is.

Kraftmikill sölustjóri

fyrirtækjamarkaðar

Langar þig að ganga til liðs við öflugt söluteymi Símans?

Hlutverk sölustjóra er að bjóða nýjum og núverandi 
viðskiptavinum lausnir sem Síminn býður upp á hverju 
sinni. Sölustjóri er leiðandi aðili í tilboðs- og útboðsgerð á 
fyrirtækjamarkaði. 

Menntun og reynsla 

• Háskólapróf sem nýtist í starfi æskilegt

• Reynsla af sölu á fyrirtækjamarkaði æskileg 

• Þekking á íslensku viðskiptalífi skilyrði 

• Þekking á fjarskipta- og upplýsingatæknilausnum æskileg

Mikilvægir eiginleikar sölustjóra

•  Kraftur og frumkvæði 

•  Metnaður og kappsemi

•  Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til hópvinnu

•  Hæfni til að byggja upp og viðhalda tengslum

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni 
til að efla og viðhalda sölumenningu Símans.  
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Móttökustjóri
Flughótelið við Leifsstöð  óskar að ráða móttökustjóra

Starfsvið: 
• Umsjón með móttöku, kynningarmálum,
 samskipti við viðskiptamenn og bókunarfyrirtæki.
• Sölu, markaðstörf og áætlanagerð.

Hæfniskröfur: 
• Menntun á sviði viðskipta eða reynsla í  
 ferðamannaþjónustu. 
• Þekking á heimasíðugerð, bókhaldskerfum eins og DK,  
 Excel og bókunarforitum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. Góð samskiptahæfni 
 og reglusemi.

Vinsamlega sendið ferilskrá og upplýsingar á nefang:
santon@mi.is.

TNT hraðflutningar leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum 
einstaklingi með þekkingu á innflutningi í sumarafleysingar.
TNT hraðflutningar er alhliða flutningsfyrirtæki sem sérhæfir  sig í 
hraðflutningum milli landa, ásamt tengdri þjónustu.

Hæfniskröfur
• Þekking á Navision kostur
• Reynsla af flutningastarfsemi kostur en ekki skilyrði
• Lipurð í samskiptum
• Frumkvæði
• Rík þjónustulund
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Góð ensku- og tölvukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Agnar Þorláksson, sími 580 1015, agnart@tnt.is
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015.

Umsóknum skal skilað til TNT, Stórhöfða 32, 110 Reykjavík eða í netfangið 
agnart@tnt.is. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á TNT.is 

Vegna aukinna verkefna leitar BSI á Íslandi  
eftir skoðunarmanni á rafmagnssviði.

Meðal verkefna sviðsins eru:

Að skoða virki með málspennu:
• Yfir 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
• Til og með 1000  V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.

Hæfniskröfur:
• Skipulögð og öguð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af skoðunarstörfum kostur.

Allar upplýsingar eru með höndlaðar sem trúnaðarupplýsingar.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu BSI  www.bsiaislandi.is

Skoðunarmaður á rafmagnssviði

Skipholti 50c/ 105 Reykjavík

Næg verkefni framundan fyrir duglega einstaklinga.

Upplýsingar í síma: 6613700 eða hafnarsport@simnet.is

Vantar vana mótasmiði  

Frábært sumarstarf: 

Hópstjóri götukynninga 
hjá UN Women

Landsnefnd UN Women á Íslandi leitar að kraftmiklum 
einstak lingi til að leiða hóp götukynna sem sinnir fjáröflunar- 
og kynningarstarfi fyrir samtökin á höfuðborgarsvæðinu í 
sumar. 

Starfslýsing
• Yfirumsjón með störfum götukynna
• Sinna ýmsum verkefnum tengdum götukynningum  
 á skrifstofu
• Kynna starfsemi UN Women með götukynningum og bjóða  
 fólki að gerast styrktaraðilar

Hæfniskröfur
• Umsækjandi þarf að vera samviskusamur, áreiðanlegur og  
 sjálfstæður í vinnubrögðum
• Umsækjandi þarf að vera opinn, kraftmikill og sannfærandi
• Reynsla af almennum skrifstofustörfum og vinnu með Excel  
 er kostur
• Áhugi og þekking á jafnréttismálum og málstað UN Women  
 er kostur 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á snaedis@unwomen.is 
merktar Hópstjóri. Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl. 
Nánari upplýsingar veitir Snædís í síma 552 6200.

UN Women á Íslandi treystir á frjáls framlög í fjáröflun sinni og er því verk-
efni  götukynna mikilvægur hlekkur í fjáröflun samtakanna. Framlög til UN 
Women renna í verkefni sem stuðla að jafnrétti og valdeflingu kvenna.  

Leikskólinn Stekkjarás auglýsir 
eftir aðstoðarleikskólastjóra

Leikskólinn Stekkjarás er 8 deilda leikskóli með um 180  
nemendur. Hann starfar eftir starfsaðferðum Reggio Emilia. 
Áhersla er lögð á skapandi starf, útinám og læsishvetjandi 
umhverfi og er starfið í stöðugri þróun. Einkunnarorð leik-
skólans eru „hugmyndir barnsins eru verkefni dagsins“. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Aðstoðarleikskólastjóri vinnur að og ber ábyrgð á,  
 ásamt leikskólastjóra, daglegri stjórnun og skipulagningu  
 starfsins og að unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og  
 skólanámskrá leikskólans
• Aðstoðarleikskólastjóri er aðstoðarmaður  
 leikskólastjóra og staðgengill hans

Hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun æskileg
• Stjórnunarreynsla í leikskóla æskileg
• Færni í samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Alda Agnes Sveins-
dóttir, leikskólastjóri, í síma 517 5920 eða 664 5862.

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl nk. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja greinargóð starfsferils-
skrá og kynningarbréf. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um starfið á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar  
www.hafnarfjordur.is  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félags stjórnenda leikskóla.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Göngudeild húð- og kynsjúkdóma

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Meðferðir húðsjúkdóma (t.d. sára-,
ljósa- og lyfjameðferðir)

• Fræðsla til sjúklinga, aðstandenda
og annars heilbrigðisstarfsfólks um
húð og húðmeðferðir

• Greining, meðferð og fræðsla vegna
kynsjúkdóma

Hæfni

• Faglegur metnaður og ábyrgð 

• Hæfni og áhugi á teymis-
og verkefnavinnu

• Sjálfstæði, frumkvæði og 
lausnamiðuð nálgun

• Jákvætt viðhorf og samskipta-

Starfshlutfall er 80% og laun eru 
samkvæmt kjarasamningi.

landspitali.is, undir „Laus störf“. 
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 
Náms- og starfsferilskrá skal 
fylgja umsókn, ásamt afriti af 

Umsóknarfrestur er 
til og með 27. apríl 2015.

Nánari upplýsingar veita 
Emma Björg Magnúsdóttir, 
deildarstjóri (emmabm@
landspitali.is, 825 5029) og 
Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir,

landspitali.is 824 5480).
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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  

Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur vantar 
starfsmann með ríka þjónustulund og góða 
samskiptafærni í fjölbreytt og áhugavert starf 
á efnarannsóknarstofu OR.  

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Almenn umsjón rannsóknarstofu 

• Efnagreiningar á vatni og gufu

• Móttaka, skráning og varðveisla sýna

• Undirbúningur og sending sýna 
   á rannsóknarstofur

• Úrvinnsla á mælingum

• Tilfallandi aðstoð við sýnatökur 

Menntunar- og hæfnikröfur
• B.S. próf í raunvísindum 

• Reynsla af vinnu á rannsóknastofu 

• Sjálfstæði og agi í vinnubrögðum

Þú sækir um á ráðningavef 
Orkuveitunnar: starf.or.is

Umsóknarfrestur er til og með 
20. apríl  2015.

Hvetjum bæði konur og karla 
til að sækja um starfið.

Sérfræðingur 
á rannsóknarstofu

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

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil-
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, skilvirka 
verkferla, ábyrgan rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost.

SKRIFSTOFUMAÐUR/ 
HEILBRIGÐISRITARI

Samfélagsgeðteymi

Helstu verkefni og ábyrgð 

• Almenn skrifstofustörf, s.s. 
símsvörun og upplýsingagjöf

• Vörupantanir, skráning og 
röðun gagna

• Umsjón með biðlista
• Gagnavinnsla í tölvukerfum 

Landspítala
• Móttaka skjólstæðinga og 

aðstandenda sem koma á
Reynimel í viðtöl

lagi. Samfélagsgeðteymið er fjölfaglegt og meginverkefni þess er að sinna einstaklingum 
með alvarlega geðsjúkdóma sem þarfnast margskonar stuðnings í samfélaginu.

Hæfni

• Sjálfstæði og víðsýni
• Hæfni til að starfa í teymi
• Faglegur metnaður og ábyrgð

• Jákvætt viðhorf og öryggi
í samskiptum

• Heilbrigðisritaramenntun æskileg

Starfshlutfall er 50-70% og laun eru
skv. kjarasamningi fjármálaráðherra 
og viðkomandi stéttarfélags. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Umsóknarfrestur er til
og með 27. apríl 2015.

landspitali.is, undir „Laus 
störf“. Öllum umsóknum
verður svarað. Umsókn fylgi 
náms- og starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar veitir 
Guðbjörg Sveinsdóttir,
deildarstjóri (gudbsvei@
landspitali.is, 543  4647).

SKRIFSTOFUSTJÓRI/
LÆKNARITARI

Sérgreinar í blóðlækningum 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Umsjón með rekstri skrifstofu
• Upplýsingagjöf og samskipti við 

t.a.m. sjúklinga og starfsmenn

• Aðstoð við skipulagningu kennslu 
og vísindastarfa

• Þátttaka og þróun í upplýsinga-

• Ýmis verkefni tengd klínískri
skráningu og skjalastjórnun

Hæfni

• Faglegur metnaður og ábyrgð

• Mjög góð kunnátta í íslensku,
ensku og einu Norðurlandamáli

• Góð tölvukunnátta, skipulögð,

haldgóða reynslu

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

Umsóknarfrestur er til
og með 27. apríl 2015.

landspitali.is, undir „Laus 
störf“. Öllum umsóknum
verður svarað. Náms- og
starfsferilskrá skal fylgja
með umsókn.

Nánari upplýsingar veita 
Sigrún Edda Reykdal, 

landspitali.is, 543 1000),
Þórdís Ágústa Ingólfsdóttir, 

landspitali.is, 543 9106).

sími: 511 1144



| ATVINNA | 

Nánari upplýsingar:

Menntunar- og hæfniskröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun og stjórnun. 
• Viðbótarnám er kostur. 
• Góð þekking og reynsla  
 af Rai mælitækinu. 
• Frumkvæði og metnaður í starfi. 
• Jákvæðni og framúrskarandi  
 samskiptahæfileikar.

Allar nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð fást á www.hrafnista.is 

Aðstoðardeildarstjóri

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA REYKJAVÍK HAFNARFIRÐI KÓPAVOGI REYKJANESBÆ

Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunar- og hvíldar- 
innlagardeild Hrafnistu í Reykjavík er laus til umsóknar:
Starfs- og ábyrgðarsvið aðstoðardeildarstjóra er að hafa faglega, stjórnunarlega og 
rekstrarlega ábyrgð á daglegum rekstri á deildinni. Hann sér um að framfylgja stefnu 
og markmiðum Hrafnistu í starfsemi sem og í þeirri þjónustu sem boðin er. 

Staðan er laus frá 1. maí 2015 eða skv. samkomulagi. Starfshlutfall 80-100%.

Upplýsingar veitir og umsóknir skulu berast til Sigrúnar Stefánsdóttur forstöðumanns 
Hrafnistu í Reykjavík fyrir 22. apríl á netfangið sigrun.stefansdottir@hrafnista.is,  
sími: 664 9400. Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá ásamt afritum  
af prófskírteinum.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Dal

· Sérkennslustjóri í leikskólann Dal

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

Velferðarsviði 

· Liðveitendur fyrir fatlaða konu

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 

Sölumaður og Lagerstjóri
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann 
í verslun okkar. Einnig óskum við eftir að ráða lagerstjóra. 
Leitum að stundvísum, áreiðanlegum og þjónustulund- 
uðum einstaklingum sem vilja vinna með góðri liðsheild. 
Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi þurfa að geta 
hafið störf sem fyrst.

Sölumaður 
Helstu verkefni: 
• Sala á rafbúnaði o.fl.  til rafverktaka, rafvirkja 
 og fyrirtækja. 
• Ráðgjöf til rafverktaka, rafvirkja, verkfræðistofa,  
 o.fl. varðandi val á búnaði.
• Tilboðsgerð
• Halda kynningar fyrir mismunandi hópa varðandi 
 það nýjasta sem er að gerast á sviði rafbúnaðar.

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

Lagerstjóri
Helstu verkefni: 
• Verkstjórn á lager
• Umsjón og skipulagning vörumóttöku 
• Umsjón með birgðum; talningar og utanumhald
• Rík ábyrgð í að halda vöruhúsi í röð og reglu 

Menntun og hæfniskröfur:
• Menntun sem tengist birgðahaldi og stjórnun er kostur. 
• Góð tölvukunnátta er skilyrði og reynsla af sölu- 
 og birgðakerfum æskileg og þá sérstaklega kunnátta 
 á Microsoft Dynamics Nav. 
• Reynsla af lagerstörfum og birgðahaldi nauðsynleg
• Góðir skipulags- stjórnunar- og samskiptahæfileikar
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Góð ensku kunnátta
• Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni  
 í spennandi umhverfi.

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði 
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og 
leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum 
hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 35 starfsmenn við 
sölu- lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf. 

Nánari upplýsingar veita Þórður í síma 5756617 og Hannes 
í síma 575 6631. Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudeginum 15. apríl

Verkefni og ábyrgð:
• Dagleg umsýsla löginnheimtu
• Móttaka og ráðgjöf til viðskiptavina
• Gerð stefna, greiðsluáskorana og 

umsjón með uppgjöri mála
• Þátttaka í innleiðingu á nýju 

• Mót hjá sýslumönnum og dómstólum

Menntun og hæfni:
• Meistaranám í lögfræði

• Góð almenn tölvukunnátta
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Metnaður, frumkvæði og geta til að 

vinna sjálfstætt

reynslu af innheimtu ásamt þekkingu 

Umsóknir skal senda á umsokn@inkasso.is 
fyrir 19. apríl nk. 

umsókn. Umsóknir verða meðhöndlaðar 
sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 

Inkasso löginnheimta ehf. 
vill ráða lögfræðing til starfa

RÆ R
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Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir garðyrkjufræðingum til starfa hjá skrifstofu reksturs og 
umhirðu. 

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

Hæfniskröfur

eða sambærileg menntun. 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð

og margt fleira. 

með og vinna að ræktun og uppeldi plantna bæði í 

 

efnivið sem hefur aðlagast íslenskum aðstæðum. 

HæfniskröfurHelstu verkefni og ábyrgð

lausráðinna og sjálfboðaliða.

Ræktunarstöðinni.

skráningu plöntuframleiðslu stöðvarinnar.

aðstoðar

atli.marel.vokes@reykjavik.is
hjalti.johannes.gudmundsson@reykjavik.is

audur.jonsdottir2@reykjavik.is

26. april

stéttarfélags. 

www.reykjavik.is
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Garðyrkjumenntaður verkstjóri óskast til starfa hjá Ræktunarstöð í Fossvogi 

Garðyrkjufræðingar óskast hjá verkbækistöðvum I og II og í Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Garðyrkjufræðingar óskast 

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Motus ehf. er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 140 

starfsmenn á 12 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins.

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Þjónustufulltrúi Fruminnheimta
Motus leitar að starfsmanni í starf þjónustufulltrúa í
Fruminnheimtu á Fyrirtækjasvið.

Starfið felst í almennri vinnslu mála í Fruminnheimtu, s.s skráningu, gagnavinnslu, 
upplýsingagjöf auk samskipta við innri og ytri viðskiptavini.

Viðkomandi þarf að vera töluglöggur, skipulagður og með ríka þjónustulund sem 
og nákvæmur í starfi og með framúrskarandi samskiptahæfileika.

Reynsla af skrifstofu- eða bankastörfum og þekking á Microsoft CRM er æskileg.

Um er að ræða 100% starf á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík.

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi
starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. 
Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða
upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir, starfsmannastjóri 
Motus, í síma 440 7122. Vinsamlegast sækið um á heimasíðu okkar, 
www.motus.is. Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl 2015. 
Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum sem eru 
tilbúnir til að leggja sig alla fram í starfi. 

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir 
alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju. 
Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar 
í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT 
Á SPJALD SÖGUNNAR

BIRGÐAVÖRÐUR 
Starf birgðavarðar er laust til umsóknar. 
Um er að ræða 100% stöðu og þarf viðkomandi 
að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

• Taka á móti vörum 

• Fara yfir reikninga og pantanir 

• Afgreiða innanhússpantanir 

• Skrá pantanir og rekstarvörur inn í birgðakerfi

Menntun og hæfni:

• Góð tölvukunnátta, Navision kunnátta er kostur

• Skilningur á bókhaldi

• Íslensku- og enskukunnátta

• Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, 
starfsmannastjóri, í síma 525 9803. 
Umsóknarfrestur er til 20. apríl 2015 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn 
á netfangið: anna.jonsdottir@radissonblu.com.
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www.gardabaer.is

BÓKASAFN GARÐABÆJAR

FORSTÖÐUMAÐUR

Helstu verkefni:Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Garðabæjar, www.gardabaer.is. 

Bókasafn Garðabæjar er nútíma safn sem er með starfsemi á tveimur stöðum í bænum, á  
Garðatorgi þar sem aðalsafnið er og í Álftanesskóla. 

Starf sálfræðings
við meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga

að Stuðlum er laus til umsóknar.

Laust er til umsóknar starf sálfræðings á Stuðlum.  
Starfshlutfall er 100% . Ráðið er í starfið til eins árs til að 
byrja með, með möguleika á framlengingu. Stuðlar starfa á 
grundvelli barnaverndarlaga og reglugerðar um  
Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 
12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t. vímuefnavanda. 

Starfsvið
Meðal verkefna sálfræðings er:
• Greining og meðferð unglinga og vinna með   
 fjölskyldum þeirra.
• Gerð og framkvæmd meðferðaráætlana.
• Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarnef  
 ndir og skóla sem og samvinna við ýmsar   
 aðrar stofnanir.
• Ráðgjöf og handleiðsla við starfsfólk Stuðla   
 sem og við aðrar meðferðarstofnanir.
• Þátttaka í almennri stefnumótun.
• Þátttaka í ART (agression replacement train  
 ing) og notkun áhugahvetjandi samtals (moti  
 vational interviewing) 

Persónulegir eiginleikar
• Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, 
 svo sem góða samstarfshæfni og jákvæð   
 viðhorf til skjólstæðinga.
Hæfnikröfur:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking og reynsla á meðferð og greiningu   
 unglinga er æskileg.
• Þekking og færni í hugrænni atferlismeðferð.
• Frumkvæði í starfi og skipulagshæfileikar.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í   
 teymi. 

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á 
hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru  
samkvæmt kjarasamningi Barnaverndarstofu við  
Sálfræðingafélag Íslands. 
Umsóknarfrestur er til 25. april nk. og þarf 
umsækjandi helst að geta hafið störf í byrjun ágúst.

Umsókn ásamt náms- og starfsferilsskrá berist til  
Stuðla - meðferðarstöðvar ríkisins fyrir unglinga,  
Fossaleyni 17, 112 Reykjavík. 

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson forstöðumaður 
netfang: funi@bvs.is

Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík

www.studlar.is mru@studlar.is

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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Starfsmenn óskast
Steypustöðin ehf. óskar eftir duglegum starfskröftum sem 
allra fyrst í eftirfarandi störf:

Sölumaður í Hafnarfirði:
• Viðkomandi verður að hafa frumkvæði, vera vel  
 skipulagður og hafa góða hæfni í mannlegum  
 samskiptum.
• Reynsla af sölustörfum og einhver tölvuþekking  
 er nauðsynleg.

Helluverksmiðja í Hafnarfirði:
• Hraustur og athugull starfsmaður í framleiðslu og  
 eftirlit í nýlegri og vel útbúinni verksmiðju.
• Um framtíðarstörf er um að ræða.

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2015

Umsókum skal skilað til Kjartans Salómonssonar 
stöðvarstjóra í Hafnarfirði á netfangið 
kjartan@steypustodin.is eða í síma: 4 400 554.

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

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lektor í tannholsfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201504/395
Lektor HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201504/394
Lektor í greiningu HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201504/393
Starfsmaður í uppl.tæknideild Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201504/392
Sjúkraliðar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/391
Sjúkraliði Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/390
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/389
Verkefnisstjóri HÍ, skjalasafn Reykjavík 201504/388
Lektor HÍ, Félagsvísindasvið Reykjavík 201504/387
Lektor í kennslufræði HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201504/386
Lektor í kennslufræði HÍ, Menntavísindasvið Reykjavík 201504/385
Aðjúnkt HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201504/384
Verslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin  Blönduós 201504/383
Lögfræðingur á Réttindasviði Tryggingastofnun Reykjavík 201504/382
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafjörður 201504/381
Móttökuritari Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201504/380
Skrifstofustjóri/læknaritari LSH, blóðlækningar Reykjavík 201504/379
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201504/378
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201504/377
Barna- og unglingageðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/376
Myndgreiningalæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/375
Sérfræðingur í öldrunarlækn. Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/374
Geðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/373
Skurðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/372
Húð- og kynsjúkdómalæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/371
Lyflæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/370
Bæklunarskurðlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/369
Sérnámsstöður í heilsug.hjúkrun Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201504/368
Hjúkrunarfr. í starfsm.heilsuvernd Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201504/367
Svæfinga- og gjörgæslulæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/366
Sérfræðingur í barnalækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/365
Sérfr. í hagspá og greiningum Hagstofa Íslands Reykjavík 201504/364
Skrifstofumaður/heilbrigðisritari LSH, samfélagsgeðteymi Reykjavík 201504/363
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngud. húð- og kynsjúkdóma Reykjavík 201504/362
Sérfræðilæknir í taugalækningum LSH, taugalækningar Reykjavík 201504/361
Hjúkrunarfræð. við heimahjúkrun Heilsugæslan Fjörður Hafnarfjörður 201504/360
Ráðgjafi Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201504/359
Móttökuritari Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201504/358
Matartæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201504/357
Lektor í listgreinum HA, hug- og félagsvísindasvið Akureyri 201504/356
Kennarar í rafiðngreinum Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201503/255
Sérhæfður starfsmaður LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201504/355
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Austurlandi Egilsstaðir 201504/354
Læknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201504/353
Dómritari Héraðsdómur Norðurlands eystra Akureyri 201504/352

Vefsíðugerð og myndvinnsla
Vefari óskast í fullt starf

Extreme Iceland er ört stækkandi ferðaskrifstofa og  
ferðaskipuleggjandi sem sér um sölu og framkvæmd  
á margskonar ferðum um land allt.

Við leitum að alhliða heimasíðu snillingi til að hjálpa 
okkur með viðhald og lagfæringar á okkar aðal vef  
(extremeiceland.is) sem og uppsetningu og viðhald  
á nýjum vefsíðum.

Lagfæringar á mobile og tablet útgáfu vefsins er meðal 
verkefna. Aðstoð við online markaðssetningu er einnig 
meðal verkefna.

Aðstoð með uppsetningu og viðhald á bókunarkerfum 
okkar fellur einnig undir starfslýsingu, sem og allt sem 
snýr að viðhaldi og umsjón vefsins.

Nauðsynlegar kröfur:
• HTML og CSS kunnátta
• Grunnþekking í myndvinnslu
• Færni í útlitshönnun vefsetra
• Öguð og sjálfstæð vinnubrögð

Æskilegar kröfur:
• Reynsla af Joomla vefumsjónarkerfinu er kostur
• JavaScript
• HTML5
• Reynsla af svipuðu starfi
• Færni í online markaðssetningu og leitarvélabestun
• Reynsla af Google Analytics
• Reynsla af Google Adwords

Starfsstöð er í höfuðstöðvum okkar í Vatnagörðum 12,  
104 Reykjavík.

ATH: Einungis er tekið við umsóknum í gegnum email.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á:  
steinar@extremeiceland.is

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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 Sími 575 0000  ¬  www.sindri.is
Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Við leitum að sölumanni og verslunarstjóra í verslanir Sindra 
á höfuðborgarsvæðinu við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. 
Starfið felur í sér tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini.  

 

Sindri er verslunar- og þjónustu- 
fyrirtæki á sviði byggingalausna, 
festingarvara, véla og verkfæra. 
Fyrirtækið var stofnað árið 1933 
og er hluti af Johan Rönning sem 
rekur, auk Sindra, verslunar- og 
þjónustufyrirtækin Johan Rönning 
og Hebron.

Hjá félaginu starfa 72 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykja- 
nesbæ, á Akureyri og Selfossi. 

Johan Rönning hf. er góður og 
eftirsóttur vinnustaður. 

Hæfniskröfur 
¬ Reynsla af sölustörfum 
¬ Rík þjónustulund 
¬ Frumkvæði 
¬ Öguð vinnubrögð 

Sölumaður og 
verslunarstjóri

Upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Páll Hrafnkelsson í síma 575 0000 
eða kph@sindri.is. 

Starfslýsing 
¬ Sala og þjónusta við viðskiptavini 
¬ Tilboðsgerð og ráðgjöf 

Umsóknum skal skilað fyrir 13. apríl. 

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
LAUGAVEGI 114     
150 REYKJAVÍK     

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: www.sjukra.is/starf. 
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru hvött til þess að sækja 
um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Benedikt Benediktsson, deildarstjóri rekstrar og 
upplýsingatækni í síma 515-0000 eða í tölvupósti: benedikt.benediktsson@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttar-
félags og fjármálaráðherra. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl 2015

Helstu verkefni:
• Samskipti við þjónustu- og hýsingaraðila upplýsinga-  
 tæknirekstrar SÍ, vegna reksturs tölvukerfa og  
 tækniumhverfis, notendaþjónustu og annarra   
 verkefna
• Umsjón með kerfum sem snúa að rekstri 
 stofnunarinnar
• Umsjón með notendabúnaði, bæði vél- og hugbúnaði
• Aðgangsstjórnun
• Kostnaðareftirlit og áætlanagerð
• Ýmis önnur verkefni sem snúa að upplýsingatækni- 
 rekstri stofnunarinnar

Menntun og hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Tæknimenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Jákvætt viðmót, þjónustulund og samskiptahæfni
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Starfsmaður óskast í 
upplýsingatæknideild

www.sjukra.is 
Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða starfsmann í fullt starf í 
upplýsingatæknideild  stofnunarinnar.

Upplýsingatæknideild tilheyrir Fjármála- og rekstrarsviði Sjúkratrygginga. 
Hlutverk deildarinnar er að sjá um upplýsingatæknirekstur stofnunarinnar auk 
almenns rekstrar. Öll tölvukerfi stofnunarinnar eru rekin hjá þjónustuaðilum en 
breytingar á rekstrarfyrirkomulagi standa nú yfir.

sími: 511 1144

Smíðavinna og hellulagnir
Óskum ef tir að ráða duglegan og vandvirkan 

starfsmann í hellulagnir, smíðavinnu og fleira.
Umsóknir ásamt ferilskrám sendist á  

gardasmidi@gardasmidi.is.
www.gardasmidi.is

101 Hótel auglýsir eftir starfsmanni í gestamóttöku hótelsins 

Helstu verkefni 
• Móttöku gesta og önnur verkefni sem tilheyra móttöku hótelsins 

Þarf að geta hafið störf sem fyrst 

Hæfniskröfur 
• Reynsla af störfum í gestamóttöku er skilyrði
• Reynsla af Navision 
• Góð tölvukunnátta 
• Íslenska/enska skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur 
• Snyrtimennska og stundvísi 
• Sveigjanleiki í starfi 
• Reyklaus 

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á job@101hotel.is 
merkt „101 Hótel Gestamóttaka“ 

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl 2015

Gestamóttka  
á dag- og næturvöktum

101 Hotel - Hverfisgata 10, - 101 Reykjavik – Iceland  
Tel: +354 580-0101 | 101hotel@101hotel.is 

 

Ölduselsskóli – Deildarstjóri sérkennslu
Ölduselsskóli óskar eftir að ráða deildastjóra sérkennslu frá 
og með hausti 2015
Um er að ræða 100% starf.

Deildarstjóri sérkennslu er faglegur verkstjóri í sér- og 
stuðningskennslu í skólanum og sinnir öðrum verkefnum er 
varða sérkennslu í samráði við skólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Sérkennaramenntun 
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum í grunnskóla 
• Framúrskarandi lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 
• Stundvísi

Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri 
borkur.vigthorsson@reykjavik.is og/eða í síma 664 8366.
Umsóknum skal skilað á vef Reykjavíkurborgar  
http://reykjavik.is/laus-storf í síðasta lagi 20. apríl.

Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um 460 
talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, þar 
sem lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi og 
starfi, leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum  og 
umhverfinu. 
Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum.  
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar. 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut 
kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 

margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Bakarí kaffihús
Óskar eftir að raða vakstjóra með kunnáttu í smur- og 
súpugerð.

Vinnutími 6:30 til 13:00 virka daga.  Ekki yngri en 25 ára. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Vinsamlegast sendið á sveinsbakari@sveinsbakari.is

Sölumaður
atvinnuhúsnæðis og sumarhúsa

Rótgróin og framsækin fasteignasala óskar eftir  
sölumönnum til starfa, annars vegar með sérsvið sölu og leigu 
atvinnuhúsnæðis og hins vegar með sérsvið sölu sumarhúsa. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi upplýsingar til  
box@frett.is merkt ,,Sölumaður-1304“

Þjónustufulltrúi
Póstdreifing leitar að þjónustufulltrúa  
til starfa á dreifingardeild. 
Í starfinu felst meðal annars: 
• Símsvörun og móttaka ábendinga  
 vegna dreifingar 
• Úthringikannanir 
• Samskipti við blaðbera 
• Bréfaflokkun og pökkun á dreifingarefni 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Viðkomandi einstaklingur verður að búa yfir: 
• Mikilli þjónustulund 
• Góðri almennri tölvuþekkingu 
• Jákvæðni og drifkrafti 

Vinnutími er 13-18 virka daga og annan hvorn laugardag frá 
7-12. Viðkomandi þarf að hefja störf sem fyrst. Allar nánari 
upplýsingar um starfið gefur Dagný Ragnarsdóttir, 
deildarstjóri dreifingardeildar í síma 585 8330. 
Umsóknir skulu berast fyrir 15.apríl næstkomandi á 
netfangið dagny@postdreifing.is

Póstdreifing ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | www.postdreifing.is | s: 585 8300

Póstdreifing býður upp á víðtæka þjónustu á sviði blaða, tímarita, fjölpósts og 
vörudreifingar. Póstdreifing keppir að því að vera í forystu á sviði dreifingar 
með því að bjóða víðtæka og áreiðanlega þjónustu á góðu verði. 

HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN · FAXAFENI 7
REYKJAVÍK · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

SÖLUMAÐUR OG
VIÐGERÐARMAÐUR
Í SPORTVÖRUVERSLUN.

Umsóknarfrestur er til og með 17. apríl. 
Umsóknir merktar „Umsókn“ 

sendist á  mogens@gap.is

STARFSSVIÐ VIÐGERÐARMAÐUR.
Viðgerðir,þjónusta og stillingar á reiðhjólum einnig
almenn tilfallandi störf í verslun og á lager.
Við leitum að góðum viðgerðarmanni.

STARFSSVIÐ SÖLUMAÐUR
Almenn sala á reiðhjólum og sportvörum sem
verslunin býður uppá. Tilfallandi störf í verslun,
lager og verkstæði.
 
Við leitum að öflugum sölumanni með áhuga
á reiðhjólum og almennri líkamsrækt. 
Viðkomandi þarf að vera jákvæður og fljótur
að tileinka sér nýjungar.

G.Á.P. óskar eftir sölumanni í reiðhjóla og
sportvöruverslun sína að  Faxafeni 7.
Einnig viðgerðarmanni á verkstæði
 
 

Vegna aukinna umsvifa leitum við hjá Vexti ráðgjöf eftir reynslumiklum 
sérfræðingi á sviði mannauðsráðgjafar og stjórnunar. 

Helstu verkefni:
• Öflun verkefna og ráðgjöf
• Þátttaka í þróun þjónustuþátta og verkferla
• Ráðgjöf á sviði vinnuréttar
• Þjálfun og kynning fyrir stjórnendur
• Gerð og úrvinnsla kannana

Hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi, s.s. á sviði mannauðsstjórnunar, 
 stjórnsýslufræða eða viðskiptafræða
• Reynsla af ráðgjöf, s.s. öflun og vinnsla verkefna
• Reynsla af verkefnastjórnun 
• Reynsla af meðhöndlun tölfræðilegra gagna
• Hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Fagleg og öguð vinnubrögð
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Frumkvæði, seigla og metnaður til að ná árangri

Umsóknarfrestur er til og með 27. apríl. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsóknargögn á 
voxturradgjof@voxturradgjof.is

Nánari upplýsingar veita Ágústa H. Gústafsdóttir (agusta@voxturradgjof.is) 
og Sverrir Hjálmarsson (sverrir@voxturradgjof.is). 

Vöxtur ráðgjöf er ungt og grósku- 

mikið fyrirtæki sem starfar á 

sviði mannauðs- og stjórnunar-

ráðgjafar. Sérsvið okkar eru 

stofnanir ríkisins.

Við hjá Vexti bjóðum upp á 

árangursdrifið starfsumhverfi 

sem einkennist af nýsköpun,  

metnaði og vilja til faglegra 

verka. Við leggjum áherslu á 

hreinskiptin samskipti og fögnum 

fjölbreytileika.

Hjá okkur færð þú tækifæri til að 

taka þátt í framtíðaruppbyggingu 

og mótun Vaxtar ráðgjafar.

Ef þú þrífst á áskorunum og 

fjölbreyttum verkefnum í faglegu 

og krefjandi umhverfi þá viljum 

við heyra í þér.

Vöxtur ráðgjöf 
óskar eftir sérfræðingi

Birgisson ehf. óskar eftir að ráða lagermann til starfa á vörulager fyrirtækisins í Skútuvogi. Umsækjandi þarf að 
hafa góða þjónustulund og glaðlega og fágaða  framkomu. Góð laun í boði.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á: egill@birgisson.is - Merkt: Framtíðarstarf, lager
Hæfniskröfur:
 Iðnmenntun eða sambærileg menntun
 Tölvukunnátta æskileg
 Þekking á byggingavörum, gott verkvit og skipulagshæfileikar 
 Snyrtimennska, reglusemi og stundvísi

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

Birgisson ehf. óskar eftir að ráða sölumann með glaðlega og fágaða framkomu og framúrskarandi þjónustulund.
Í boði er skemmtilegt og krefjandi sölustarf í sérverslun okkar Ármúla 8. Góð laun í boði.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á: egill@birgisson.is - Merkt: Framtíðarstarf, sala
Hæfniskröfur:
 Stúdentspróf og/eða iðnmenntun
 Góð íslensku- og enskukunnátta
 Reynsla í sölumennsku og áhugi á innanhúshönnun æskileg
 Góð almenn tölvukunnátta (Word, Excel)
 Snyrtimennska, reglusemi og stundvísi

Birgisson óskar eftir starfsfólki
SÖLUMAÐUR

LAGERMAÐUR

Birgisson ehf. er sérverslun með parket, flísar, loftefni og hurðir. 
Við leggjum áherslu á að bjóða gæða vörur á samkeppnishæfu  
verði sem hafa reynst vel við íslenskar aðstæður.
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Óskum eftir Bílamálara 
eða vönum manni í bílamálun.

Verður að geta starfað sjálfstætt

Upplýsingar í síma 564 0606 
eða bilastod@simnet.is

RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR

KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.

Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum 
og rennistigum

Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

Stöður sérfræðinga
Hafrannsóknastofnun auglýsir þrjár stöður sérfræðinga. 
Um er að ræða eina stöðu sérfræðings í uppsjávarfiskum 
með áherslu á bergmálsmælingar og stofnmat, og tvær 
stöður sérfræðinga í botnfiskum með áherslu á líffræði og 
stofnmat. Störfin eru fjölbreytt og krefjandi framtíðarstörf 
þar sem umsækjendum er ætlað að stýra rannsóknum á 
ofangreindum sviðum. Starfsstöð er í Reykjavík.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða doktorspróf í fiskifræði/sjávarlíffræði
• Reynsla af rannsóknavinnu og stofnstærðarútreikningum
• Reynsla af notkun gagnagrunna og gagnaúrvinnslu
• Góð þekking í tölfræði og stærðfræði
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð í starfi
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu
• Gott vald á íslensku og ensku og hæfni til að 
   miðla upplýsingum

Um er að ræða fullt starf og eru laun samkvæmt kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl n.k. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og nöfnum tveggja meðmælenda skal senda 
á póstfangið hafro@hafro.is. 
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um störfin.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur S. Ástþórsson 
(osa@hafro.is, sími 5752000), aðstoðarforstjóri rannsókna.

Hafrannsóknastofnun er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og 
fiskirannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsam-
lega nýtingu og verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar teng-
ist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. 
Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi sjávarlífvera, tvö rannsókna 
skip og hefur að jafnaði um 140-150 starfsmenn í þjónustu sinni.

Haf- og fiskirannsóknir í þágu þjóðar

Hjúkrunarheimili

Eir og Skjól hjúkrunarheimili og  
dótturfélög þess óska eftir að ráða 
framkvæmdastjóra fjármálasviðs. 

Staðan heyrir undir forstjóra. 

Starfssvið       
• Yfirumsjón og ábyrgð á fjármálastjórn fyrirtækisins
• Dagleg stjórnun sviðsins 
• Undirbúningur og gerð fjárhags- og greiðsluáætlana 
• Ábyrgð á færslu bókhalds og gerð ársreiknings 
• Umsjón með launamálum, reikningagerð  
 og innheimtumálum    
• Samvinna og samskipti við stjórnvöld og stofnanir 
• Aðkoma að verklegum framkvæmdum   
• Sæti í framkvæmdastjórn    
 
Menntunar – hæfniskröfur
• Reynsla af rekstri og fjármálastjórn
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á stefnumótandi áætlanagerð og gerð rekstrar-  
 og fjárhagsáætlana
• Þekking á bygginga- og fasteignamarkaði
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknafrestur er 20. apríl 2015.
  
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Rúnar Sigurjónsson 
srs@eir.is. 

Umsóknum má skila rafrænt á edda@eir.is eða á skrifstofu 
Eirar, Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.

Steypumót fyrir krana
Mjög lítið notuð PREFORM kranamót til sölu ásamt I bitum, 

steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Skipting mótana er í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 14 stk. flekar 300x48, 2 stk. 300x30 flekar, 

út- og innhorn, vinnupallafestingar og fleira.

Mótin hafa aðeins verið notuð við steypu  
á þremur einbýlishúsum.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

ÓSKAST TIL LEIGU
Varðveislu- og rannsóknarsetur þjóðminja

Fullbúnar öryggisgeymslur
óskast til leigu fyrir Þjóðminjasafn Íslands 

15858 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu 
húsnæði fyrir öryggisgeymslur Þjóðminjasafns Íslands. 
Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins. Miðað er við 
að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 20 ára með 
möguleika á áframhaldandi leigu, fullbúið til notkunar, með 
öryggis- og tæknikerfum, föstum innréttingum og hillu-
kerfum samkvæmt kröfum húslýsingar. Einnig verði búið 
að ganga frá lóð. Um er að ræða öryggisgeymslur fyrir 
verðmætan og viðkvæman safnkost, einnig skilgreindar 
sem varðveisluhús – öryggisgeymslur. 

Gerð er krafa um gott aðgengi fyrir flutninga- og gámabíla, 
að lágmarki 10 bílastæði á lóð og geymslusvæði fyrir 4 
gáma. Staðsetning skal vera sem næst þjónustu- og varð-
veisluhúsi að Vesturvör 16-20 Kópavogi, að hámarki 20 km 
fjarlægð í loftlínu. 
Húsrýmisþörf er áætluð um 4.500 m² brúttó miðað við 4,5 
m lofthæð. Í húsnæðinu verður geymslurými, skrifstofur, 
hleðslurými fyrir flutninga- og gámabíla, verkstæði, vinnu-
aðstaða fyrir móttöku, hreinsun,  pökkun gripa, rannsóknir 
o.fl. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður 
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is, Húslýsing fyrir öryggisgeymslur Þjóð-
minja safns Íslands, janúar 2015. 

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leigu-
verðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starf-
semi, öryggis safnkosts, afhendingatíma, staðsetningu, 
aðkomu og bílastæðum.

Kynningarfundur um fyrirkomulag og varðveislu safnkosts 
verður haldinn miðvikudaginn 22. apríl 2015 kl. 11.00 - 12.00 
í sal Þjóðminjasafns Íslands að Suðurgötu 41, Reykjavík. Að 
kynningarfundi loknum verður áhugasömum aðilum gefinn 
kostur á að kynna sér safnkost sem flytja á í hið nýja hús-
næði. Sérfræðingar  Þjóðminjasafns Íslands veita leiðsögn 
á eftirtöldum stöðum sama dag:
- Bygggörðum 7, Seltjarnarnesi, kl. 12:30 - 13:00
- Dugguvogi 12, Reykjavík, kl. 13:15 - 13:45
- Vesturvör 14, Kópavogi, kl. 14:00 - 14:30 
- Vesturvör 16-20, Kópavogi, kl. 14:30 - 15:00 

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 15858 skulu sendar á 
netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á 
vef Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út mánudaginn  
4. maí 2015, en svarfrestur er til og með föstudagsins 8. maí 
2015. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og stað-
setning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkis-
kaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 15:00 
miðvikudaginn 13. maí 2015.

Merkja skal tilboðin; nr. 15858 – Leiga á húsnæði fyrir 
örygg isgreymslur Þjóðminjasafns Íslands
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin 
lögum um opinber innkaup nr. 84/2007, sbr.  a. lið 1. mgr. 
6. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftir-
farandi upplýsingar um:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu, 
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Upplýsingar um aðra starfsemi í byggingunni ef við á  
 með tilliti til öryggissjónarmiða og um starfsemi í  
 nálægum byggingum - með tilliti til öryggissjónarmiða. 

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



Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2015-2016

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, 
skv.reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið  
26. ágúst 2015 til 30. ágúst 2016. 
 
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð
er að finna á heimasíðu Jónshúss:
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð). 
 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist
skrifstofu Alþingis eigi síðar en 
þriðjudaginn 21. apríl nk.

Tilboð óskast !
Til sölu er rekstur/vandað innbú 
www.supersub.is + 10 ára leiga.

Tækifæri fyrir fólk með nýjar hugmyndir.
Leyfi fyrir hamborgaragrilli/strompi  

og möguleiki að skipta húsnæðinu í tvo staði.
Frekari upplýsingar í síma 892 0807 

Sveinspróf í rafiðngreinum fara fram
            í maí og júní 2015.
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2015.

Nemar í skóla hafi samband við
deildarstjóra í viðkomandi skóla.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð
liggja frammi hjá:

Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins,
Stórhöfða 27, 110 Reykjavík,

Sími 580 5253.

Einnig er hægt að nálgast
umsóknareyðublöðin á heimasíðu

Fræðsluskrifstofunnar,
veffang http://www.rafnam.is

Ath. Greiða þarf gjald fyrir útgáfu
sveinsbréfs kr. 8.300.

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
             11. apríl 2015

      Sveinspróf
í rafiðngreinum

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps kt. 420106-1300, Húna-

völlum, 541 Blönduós, leitar hér með eftir tilboðum í 

akstur grunnskólabarna í Húnavatnshreppi. Boðinn er 

út samningur um skólaakstur fyrir skólaárin 2015/2016, 

2016/2017 og 2017/2018.

Útboðsgögn liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins og 

eru afhent þar.

Í úboðsgögnunum er skilgreint það aksturskerfi sem 

áætlað er að aka eftir á skólaárinu 2015/2016, 2016/2017  

og 2017/2018. Um er að ræða fimm akstursleiðir og er 

óskað eftir tilboðum í hverja leið fyrir sig.

Tilboðum ásamt þeim gögnum sem beðið er um í 

útboðslýsingunni skal skila á skrifstofu Húnavatnshrepps 

eigi síðar en kl. 11:00, 2. júní 2015 og verða tilboðin 

þá opnuð. Bjóðendum er heimilt að vera viðstaddir. 

Sveitarstjórn áskilur sér allt að 15 daga frest til að vinna úr 

tilboðunum. 

Húnavatnshreppi 9. apríl 2015

Einar Kristján Jónsson  

Sveitarstjóri

Húnavatnshreppur

Útboð

hunavatnshreppur.is

Skólaakstur í Húnavatnshreppi

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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ÚTBOÐ
Útboð nr 041502

Gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi
Jarðvinna

 
Verkið felst í grefti og fyllingu, tilfærslu malarhauga, 
hörpun fyllingarefna og þjöppun og frágangi fyllinga fyrir 
Gas- og jarðgerðarstöð á Álfsnesi. 
Helstu magntölur eru: 
• Gröftur í lausum jarðvegi: 9.600 m3
• Flutningur og þjöppun fyllingarefna innan svæðis: 
  104.000 m3
• Hörpun fyllingarefna: 42.000 m3

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt 
útboð eins og lýst er í ÍST 30 grein 1.2.2

ÚTBOÐSYFIRLIT
• Kynningarfundur 20.04.2015, kl 14:00.  
• Opnunartími tilboða 28.04.2015, kl 14:00.  
• Lok framkvæmdatíma 31.08.2015 
• Opnunarstaður tilboða  SORPA bs,
   Gylfaflöt 5,
  112, Reykjavík

Útboðsgögn verða afhent hjá SORPU bs, Gylfaflöt 5, 112 
Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 14.04.2015.

ÚTBOÐ
Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu) 

Stækkun verknámsaðstöðu 
Útboð nr. 15823 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningarmála-
ráðuneytisins og þeirra sveitarfélaga á Suðurlandi sem aðild 
eiga að skólanum, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við 
byggingu nýrrar viðbyggingar við núverandi verknámshús FSu, 
ásamt  
endurbótum á því húsi. Viðbyggingin er um 1.700 m2, en endur-
bætur eru á um 1.150 m2 húsnæði.   

Helstu magntölur eru: 
Mótafletir um  2.900 m²
Steinsteypa um  600 m³
Þakflötur um  1.600 m²
Léttir innveggir um  1.400 m²
Steyptir veggfl. inni um  500 m²

Vettvangsskoðun verður haldin miðvikudaginn 22. apríl 2015  
kl. 14:00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15. október 2016. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með miðvikudeginum 15. 
apríl 2015. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðvikudaginn 
29. apríl 2015, klukkan 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska. 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sandskipti 2015, hverfi 2 og 3, útboð nr. 13464.

• Sandskipti 2015, hverfi 4 og 5, útboð nr. 13465.

• Dráttarvél, útboð nr. 13393.

• Götusalt 2015 – 2018, EES útboð nr. 13466
 Nánari upplýsingar er að finna á 
 www.reykjavik.is/utbod 

ÚTBOÐ
Heilsugæslustöð í Mývatnssveit - 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

ÚTBOÐ NR. 15825  
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. velferðarráðuneytisins, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við að byggja nýja heilsugæslustöð fyrir 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands í Reykjahlíð í Mývatnssveit.  Húsið 
er um 240 m2 með um 30 m2 opnu bílskýli.   

Húsið er timburhús á steyptum sökkli með kraftsperruþaki. Veggir 
úti og þakkantar eru klæddir með sléttri trefjaplötuklæðningu og 
þak með lituðu bárustáli. Gluggar eru álklæddir timburgluggar. Að 
innan eru léttir veggir og loft gifsklætt og dúkur og flísar á gólfum.   

Helstu magntölur eru: 
Mótafletir (Sökkulmót)   130 m²
Steinsteypa  40 m³
Þakflötur  320 m²
Klæðning útveggja  260 m²
Klæðning og léttir innveggir  310 m²
Loftaklæðningar  220 m²

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. febrúar 2016. 
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 14. apríl 
2015. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum miðvikudaginn  
29. apríl 2015, kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem  
þess óska. 

 

MATVÍS 
Aðalfundur MATVÍS verður haldinn miðvikudaginn  
15. apríl nk. Kl. 15.30 að Stórhöfða 31.

Dagskrá 

Venjuleg aðalfundarstörf

Lagabreytingar

Ársfundur
Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka 

Íslands boðar til ársfundar  
þriðjudaginn 28. apríl 2015 kl. 17.00  

í húsnæði LSR, Engjateigi 11  
(gengið inn að vestanverðu). 

Dagskrá:
Skýrsla stjórnar. 

Önnur hefðbundin ársfundarmál.
 

Allir sjóðfélagar eiga rétt á setu á ársfundi með málfrelsi  
og tillögurétti. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. 

Stjórnin.
ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

BJARTAHLÍÐ 2 – 270 MOS.
Opið hús mánudaginn 13. apríl kl. 18:00-18:30
-4 herb. 132,4 fm. endaraðhús með bílskúr. 
-Vel skipulagt og gott hús . 
-Sólpallur og stór garður.
-Húsið er á  rólegum og eftirsóttum stað.
- V. 44.9.- millj.

NJÁLSGATA 112 – 105 Rvk.
Opið hús mánudaginn 13. apríl frá 17:00 – 17:30
-Falleg  íbúð 88,9 fm. á 1. hæð.
-Öll tekin í gegn og endurnýjuð.
-Björt opin stofa og eldhús.
-Sérinngangur.
-Frábær staðsetning.
- V. 35.9.- millj.

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

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Eiríkur Svanur 
Sigfússon  

löggiltur fasteignasali,  
sími 862 3377

Opið hús laugardaginn 11. apríl  kl. 16 - 16:30   

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

OPIÐ HÚS

Glæsileg 135,3 m² 3ja herbergja endaíbúð (sjávarmegin) á 2. hæð í
lyftuhúsi, ásamt sér stæði í bílgeymslu. Íbúðin er austan til í húsinu,
þ.e. nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 m², tvær geymslur 7,6 m² og
7,4 m², samtals 135,3 m². Innréttingar og skápar úr hnotu frá AXIS,
hvítar sprautulakkaðar hurðir, eikar parket. Yfirbyggðar suður svalir frá
borðstofu, frábært útsýni. Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti, sér stilling í
hverju rými. Verð: 46,5 millj. Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum, sími 862 3377.

Norðurbakki 13c, Hfj.– íbúð 0207

Sportbar - 250 manns í sæti

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

Rúnar S. Gíslason hdl.,
Lögg. fasteignasali

Óskar Traustason
Fyrirtækjaráðgjafi
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Nýtt
 í sölu

Arðsamur rekstur sem hefur verið 
rekinn á sömu kennitölu og af sömu 
fjöl  skyldu í ára raðir. Úttekt hefur verið 
gerð á rekstri sem hægt er að sann-
reyna. Engar íbúðir í næsta nágrenni. 
Unnt að hafa opið til kl. 6 á morgn anna. 
Sport bar, poolborð, 14 spila kassar sem 
gera meira en standa undir leigu, sem 
þýð ir tekjur af fyrsta bjór. Eld hús, þar 

sem hægt er að útbúa pizzur og hamborgara. Sæti fyrir allt að 250 manns. Ónýttir 
mögu  leikar liggja meðal annars í lengri opnunartíma um helgar og meiri matsölu.

Verð tilboð. Unnt er að setja sölulegar eignir upp í. Sérstaklega strandveiðibát.
Allar nánari upplýsingar gefur Óskar Thorberg, MBA fyrirtækjaráðgjafi

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

Nú er tækifærið!

RAFVIRKJAR og VÉLVIRKJAR

KONE ehf. óskar eftir rafvirkja eða vélvirkja til starfa.

Helstu verkefni eru þjónustueftirlit og viðgerðir á lyftum 
og rennistigum

Sveinspróf í rafvirkjun eða vélvirkjun er skilyrði. 

Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal senda á koneisland@kone.com

11. apríl 2015  LAUGARDAGUR20



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

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

Gvendargeisli 132
OPIÐ HÚS SUNNUD. KL. 15.00 TIL 15.45

Freyjugata 15 
OPIÐ HÚS SUNNUD KL. 16.30 TIL 17

Einstaklega fallegt og bjart raðhús ásamt bílskúr á eftirsót-
tum stað í Grafarholtinu. Þrjú svefnherbergi, bókaherbergi 
og mjög stórt alrými með eldhúsi, stofu og borðstofu. 
Stærð 168,9fm. V. 51,5m. Uppl. Gylfi S. 822-0700.

Glæsileg og töluvert endurnýjuð tveggja herbergja íbúð 
á 2. hæð í mikið endurnýjuðu húsi á vinsælum stað í 101 
Reykjavík. Íbúðin er björt og með glugga á tveimur hliðum.  
Frábær staðsetning. Stærð 53,5fm. V. 24,5m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Melabraut 11, Seltjarnarnesi

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

OPIÐ HÚS SUNNUD. 12.APRÍL.2015 FRÁ KL. 13:30 - 14.00. 
Glæsileg og björt hæð í fallegu þríbýlishúsi á góðum stað á Seltjarn-
arnesi. Útsýni er til sjávar og Snæfellsjökuls. Innrétting í eldhúsi 
hefur verið endurbætt. Inn af eldhúsi er þvottahús. Borðstofa og 
stofa eru samliggjandi bjartar og með útgengi út á góðar suður 
svalir, mikið og fallegt útsýni. Eikarparket er í stofu, borðstofu og á 
gangi. Þrjú svefnherbergi. Bað hefur verið endurnýjað með bæði 
baðkari og sturtu.Eigninni fylgir bílskúrsréttur.
Í alla staði glæsileg eign á þessum vinsæla stað. V-51,9 m.
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Tjarnargata 4

OPIÐ HÚS

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

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

Víðihlíð - 105 Reykjavík
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. 

Rofabær - 110 Reykjavík
Falleg og björt 2ja herbergja, 64 
fm íbúð á 1. hæð í góðu fjöl-
býlishúsi við Rofabæ.
Íbúðin hefur nær öll verið nýlega 
endurnýjuð, þ.m.t. gólfefni, eld-
hús og baðherbergi.
Góð staðsetning, leikskóli, 
grunnskóli, íþróttasvæði Fylkis 
og sundlaug í næsta nágrenni. 
Stutt í fallegar gönguleiðir og 
útivistarsvæði. 

Bólstaðarhlíð - 105 
Reykjavík
Falleg og vel skipulögð 4.her-
bergja íbúð á 1.hæð í fjölbýlis-
húsi við Bólstaðarhlíð, samtals 
93,7 fm. Íbúðin skiptist í 3 svefn-
herbergi, fataskápar í tveimur 
herbergjum. Flísalagt baðher-
bergi með sturtuklefa, eldhús, 
borðstofa og stofa með útgengi 
á vestursvalir. Íbúðin hentar vel 
til útleigu. Laus fljótlega.  
Verð 28,9 millj.

Kirkjustétt – 113 Reykjavík
Mjög falleg 121,5 fm, 5 herbergja 
íbúð (stofa og 4 svefnherbergi) 
á 3. hæð (efstu) í góðu fjölbýlis-
húsi ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í anddyri með 
innb. fataskap, stóra og bjarta 
stofu með útgengt á svalir, 
eldhús með góðum innrétt-
ingum, fjögur svefnherbergi 
með fataskápum, baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf, þvottahús 
í íbúð.  Stæði í bílageymslu fylgir.

Borgarleynir – 801 Selfoss
75,7 fm sumarbústaður á afar 
fallegum og eftirsóttum stað í 
landi Miðengis í Grímsnesi. Bú-
staðurinn skiptist í í þrjú svefn-
herbergi, eldhús með góðum 
innréttingum og tækjum sem er 
opið við stóra stofu, baðherbergi 
með sturtuklefa og tengt fyrir 
þvottavél. Pergo parket á stofu 
og herbergjum, flísar á eldhúsi 
og baðherbergi. Stór timbur-
verönd með miklu útsýni. Geymsluskúr. 5.500 fm eignarland. 

Víðihlíð 

Einarsnes - Skerjafirði / 101 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús í gamla stílnum við Einarsnes í Skerjafirði.
Heimagisting er rekin í hluta hússins, góðir tekjumöguleikar í langtíma og/
eða skammtímaleigu. Aðalhæð skiptist í tvær setustofur, borðstofu, eld-
hús og gestasalerni/þvottahús. Efri hæð skiptist í þrjú góð svefnherbergi 
og baðherbergi. Kjallari skiptist í tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, 
þvottahús og geymslu. Útihús sem var byggt árið 2004 skiptist í tvö svefn-
herbergi og baðherbergi. Húsið var flutt úr Skuggahverfinu í Reykjavík í 
Skerjafjörðinn árið 2002 og hefur mikið verið endurnýjað. 
Verð: 83,5 millj.

Einarsnes

Ásvallagata 15 – 101 Reykjavík
Íbúðin verður sýnd sunnudaginn 12. apríl milli kl. 14:00 og 14:45
Mjög falleg samtals 92,9 fm íbúð á 2. hæð  í góðu steinhúsi á þessum 
eftirsótta stað við Ásvallagötu í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvær stórar og 
bjartar stofur sem er skipt með fallegum tvöföldum fulninga rennihurðum, 
rúmgtt svefnherbergi með innb. fataskáp, baðherbergi flísalagt og eldhús 
með eldri innréttingum. Nýlegur linoleumdúkur á gólfum. Í kjallara er 15 
fm íbúðarherbergi. 
Verð 37,5 millj.

Ásvallagata 15 

OPIÐ HÚS

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 41,8 millj.

Strandvegur 

 
 

  

SKIPHOLT 44 - SÉRHÆÐ
Til sölu falleg, vel skipulögð sérhæð 4-5 herb. á kyrrlátum stað 
við opið svæði neðan við Háteigskirkju og Tækniskólann. Eignin 
skiptist í forstofu, eldhús með fallegri hvítri innréttingu og granít 
á borðum. Stofu, borðstofu, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi með 
góðu skápaplássi. Baðherbergi með hvítri innréttingu. Herbergi 
á jarðhæð sem skráð er sem geymsla. Tvennar svalir, þvottahús 
og bílskúr. Virkilega vel staðsett og falleg eign með sérinngangi 
í rólegum botnlanga. Stutt í alla helstu þjónustu, m.a. skóla og 
leikskóla. VERÐ 46,9 m 

Atvinnueign - Síðumúla 13 - 577 5500 - www.atvinnueign.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur 
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN

13. APRÍL KL. 17:30-18:00

gsm: 898 5599 
halldor@atvinnueign.is



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

Lindargata 35
101 REYKJAVÍK

Mjög falleg og vönduð tveggja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð, ásamt stæði í bílageymslu.
Sprautulakkaðar innréttingar, eikar plankapar-
ket, myndavéladyrasími.

STÆRÐ: 73,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

Hagamelur
107 REYKJAVÍK

Vel skipulögð 2ja herb. íbúð með sérinngangi í 
fallegu litlu fjölbýlishúsi við Hagamel. Mögulegt 
að bæta við herbergi til viðbótar. Húsið var 
sprunguviðgert og málað árið 2013. 

STÆRÐ: 70,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

28.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Akurvellir 1
221 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög falleg 3ja herb. íbúð á 3 hæð í nýlegu 4ra 
hæða lyftuhúsi við Akurvelli í Hfj. Parket og 

fjótlega. 

STÆRÐ: 91,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

25.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

Álfaborgir 17
112 REYKJAVÍK

Björt og fjölskylduvæn, fjögurra herbergja 
endaíbúð með sérinngangi af svölum. Íbúð 
merkt 02-03. Nálægð við skóla, leikskóla og alla 
helstu þjónustu. Sérmerkt bílastæði.

STÆRÐ: 96,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

29.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Eyjabakki 8
109 REYKJAVÍK

Snyrtileg 4ra herbergja íbúð á 1.hæð. Göngufæri 

stutt í leikskóla.

STÆRÐ: 95,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

25.800.000
Heyrumst
Stefán   892 9966

Helgubraut 3
200 KÓPAVOGUR

Parhús með 55 fm aukaíbúð á mjög góðum stað 
við Helgubraut 3 í Kópavogi.
Fimm Svefnherbergi, þrjú baðherbergi, þrjár 
stofur.

STÆRÐ: 263 fm PARHÚS      HERB: 8

52.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

+
Þorrasalir
201 KÓPAVOGUR

Nýjar útsýnisíbúðir í fallegu 

lyftuhúsi ásamt stæðum í 
bílageymslu.

Sér inngangur af svölum. Eignin 
stendur við 18 holu golfvöll GKG 
og stutt er í alla helstu þjónustu. 
Afhending ágúst 2015

þjónustu.

Vandaðar innréttingar, hurðir og 
raftæki: Ítalskar innréttingar frá 
INN-X. Blöndunartæki frá Tengi, 
Ringo hurðir frá Birgissyni. Eld-
hústæki frá Electrolux.

Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna en 

34.5-48.200.000

STÆRÐ: 93-126 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

OPIÐ HÚS    11. apríl 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    11. apríl 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS    12. apríl 15:30 – 16:00

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is



NÝTT - Opið hús að Þorrasölum 9 (íb 403) í Kópavogi 
Laugardaginn 11. apríl milli kl 16:00 og 16:30 
108,7 ferm  |  4ra herb  |  fmr 33.900.000   | verð 42.900.000   

Opið hús að Ásakór 15 (íb 601) í Kópavogi 
Laugardaginn 11. apríl milli kl 17:00 og 17:30 
139,7 ferm  |  4ra herb  |  fmr 36.050.000 | verð 37.500.000   

NÝTT - Verslunin Lí l í upphafi sem staðse  er á frábærum stað við Skólavörðus g í miðbæ Reykjavíkur  

Mjög góð umboð eins og GOKI, BERGSTEIN s gvélin, LIVIE OG LUCA skórnir, HABA, LILLIPUTIENS og TEDDYKOMPANIET  og mikil 
tækifæri í netsölu á heimasíðu. FRÁBÆRT VIÐSKIPTATÆKIFÆRI, TÆKIFÆRI SEM ÞÚ MÁTT EKKI LÁTA FRAMHJÁ ÞÉR FARA. 

NÝTT  - Opið hús að Árskógum 6 (íb 403) í Reykjavík  
Sunnudaginn 12. apríl milli kl 14:00 og 14:30 
95,1 ferm  |  3ja herb  |  fmr 27.650.000 | verð 36.900.000   

Opið hús að Huldubraut 46 í Kópavogi 
Sunnudaginn 12. apríl milli kl 17:30 og 18:00  
330,4 ferm  |  10 herb  |  fmr 90.550.000 | verð 89.900.000   

Bókið skoðun - Furuás 6 í Garðabæ 
Vandað og vel skipulagt einbýli á frábærum stað í barnvænu hverfi 
225,7 ferm  |  5 herb  |  fmr 67.100.000   | Tilboð óskast 

NÝTT Á SKRÁ    Opið hús að Akrakór 2 og 4 í Kópavogi þriðjudaginn 14. apríl milli kl  17:30 og 18:00  

Vel skipulagt parhús með mikilli lo hæð á tveimur hæðum með bílskúr en húsið skilst rúmlega fokhelt eða e ir samkomulagi. 
198,6 ferm  |  5 herb  |  fmr 34.250.000   | verð 41.900.000   

Bókið skoðun - Fellsmúli 22  (íb 301) í Reykjavík 
Björt og rúmgóð fimm herbergja endaíbúð miðsvæðis í Reykjavík 
121 ferm  |  5 herb  |  fmr 29.000.000   | verð 32.900.000   

Opið hús að Austurkór 109 - 115 í Kópavogi laugard. 11. apríl milli kl 18:00 og 18:30 & þriðjud. 14. apríl milli kl 18:30 og 19:00 

Vel skipulagt raðhús með mikilli lo hæð á einni hæð með bílskúr en húsið skilst fullbúið án gólfefna og gró öfnuð lóð. 
188,9 ferm  |  4 herb  |  fmr 33.800.000   | verð 55.800.000   

60 ára 
og eldri 



| ATVINNA | 

Íragerði 12A, Stokkseyri
- Hús með sjávarútsýni -

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801 
steindor@log.is • www.log.is

Um er að ræða 75,9 fm. einbýlis- 
hús en þar af er 23,4 fm. efri hæð.  
Húsið er timburhús, byggt árið 
1991, klætt með standandi 
timburklæðningu en litað járn er á 
þaki. Að innan er húsið eitt svefn-
herbergi, stofa, borðstofa, eldhús, baðherbergi og forstofa.  
Stigi liggur upp á efri hæðina úr forstofu.  Húsið stendur á  
sjávarlóð og er frábært útsýni út á hafið í hjónaherberginu. 
Skipti möguleg á íbúð í Reykjavík. Verð 24.0 millj.

baðherbergi og forstofa

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Hraunhamar kynnir: Sérlega fallegt vel innréttað parhús 
rétt við miðbæ Hafnarfjarðar, í göngufæri við miðbæinn og 
suður höfnina. Húsið er á þremur hæðum, tvær hæðir og ris, 
samtals skráð 162,4 fm en þar af er bílskúr 25,6 fm. 4 svefn-
herbergi. Verð 47 millj. 
Hilmar Þór Bryde sölumaður verður á staðnum.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli með tvöföldum stórum 
bílskúr. Rúmgóð auka íbúð á neðri hæð með sérinngang. 
Húsið er samtals 420 fm. Húsið er nánast allt endurnýjað að 
utan sem innan frá 2009 þ.m.t. garðurinn. Fullbúin vönduð 
eign. Útsýni. Verð 99 millj. 
Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

Hraunhamar kynnir sérlega fallegt parhús með innbyggð-
um bílskúr samtals ca. 270 fm. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga. Jaðarlóð.  Glæsilegur garður með pöllum og trjám. 
Heitur pottur í garði. Hellulagt bílaplan með hita. Einstök 
staðsetning í Setberginu. Útsýni. Verð 51,5 millj. 
Helgi Jón sölustjóri verður á staðnum.

Suðurgata 82 - Hafnarfjörður - Parhús

Ásbúð 50 - Garðabær - Einbýli með aukaíbúð

Móberg 8  - Hafnarfjörður - Parhús 

Opið hús laugardaginn 11.apríl milli kl. 16 - 16.30

Opið hús sunnudaginn 12.april milli kl. 14 - 15.

Opið hús sunnudaginn 12.apríl milli kl. 15.30 - 16

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

Eiríkur Svanur 
Sigfússon  

löggiltur fasteignasali,  
sími 862 3377

Opið hús laugardaginn 11. apríl  kl. 16 - 16:30   

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

OPIÐ HÚS

Glæsileg 135,3 m² 3ja herbergja endaíbúð (sjávarmegin) á 2. hæð í
lyftuhúsi, ásamt sér stæði í bílgeymslu. Íbúðin er austan til í húsinu,
þ.e. nær miðbænum. Íbúðin sjálf er 120,3 m², tvær geymslur 7,6 m² og
7,4 m², samtals 135,3 m². Innréttingar og skápar úr hnotu frá AXIS,
hvítar sprautulakkaðar hurðir, eikar parket. Yfirbyggðar suður svalir frá
borðstofu, frábært útsýni. Innfelld lýsing í loftum, gólfhiti, sér stilling í
hverju rými. Verð: 46,5 millj. Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur 
fasteignasali verður á staðnum, sími 862 3377.

Norðurbakki 13c, Hfj.– íbúð 0207
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Borg fasteignasala
Síðumúli 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Úlfarsbraut 50-56

Ný og vel hönnuð raðhús í Úlfarsfellinu - stutt er í 
fallegar gönguleiðir í útivistarparadís.

Húsin eru hönnuð með sveigjanleika í huga þannig 
að mögulegt er að innrétta frá 3-5 svefnherbergja 
allt eftir þörfum fjölskyldunnar.

Húsin verða til afhendingar í júlí 2015 afhendast 
fullbúin að utan og bílaplan frágengið. 

Verð: 40.900.000

 183,5
m2.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Skipholt 7

Rúmgóð og björt íbúð á 3ju og  efstu hæð með 
svölum til suðurs.Rúmgott flísalagt eldhús með 
eikar innréttingu. Rúmgóð stofa með gluggum til 
suðurs, eikarparket, s-svalir úr stofu. Í dag eru því 
tvö rúmgóð herbergi með eikarparketi, voru áður 
þrjú. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, t.f.
þvottavél.  Sér geymsla 6,8 fm fylgir íbúðinni. Í 
lokuðum bakgarði eru sér bílastæði fyrir húsið, 
keyrt um rafknúna bílskúrshurð til að komast í 
bakgarðinn.

Verð: 39.900.000

3
herb.

 123,3
m2.

Opið hús mánudaginn  13. okt. kl. 18.30-19.00

OPIÐ
HÚS

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Austurkór 65 - 203 Kópavogu

Þetta eru nýjar vandaðar íbúðir á útsýnisstað, inngangur snýr í 
austur en stofa og svalir í vestur með stórkostlegu útsýni yfir 
höfuðborgina, Snæfellsnesið og fjallahringinn til norðurs. Sjón 
er sögu ríkari, verið velkomin.

- Tilbúnar til afhendingar strax -

Verð frá: 36.900.000

4
herb.

 115 - 
126m2.

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 12. APRÍL  KL 15.00 – 15.30

OPIÐ
HÚS

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þinghólsbraut 74

Funkishús á pöllum með útsýni til Keilis, Bessastaða 
og Snæfellsjökuls. Arkitektinn Hákon Hertervig lét 
byggja húsið fyrir sig og sína fjölskyldu árið 1963. 
Rúmgott forstofuherbergi með litlu fataherbergi 
innaf. Gestasalerni. Eldhús með eikar innréttingu 
borðkrók. Þvottahús, úr því er gengið út í afgirtan 
bakgarð. Borðstofa sem er opin og tengist 
stofurými, eikarparket á gólfum. Herbergi á miðhæð 
eru 4 auk herbergis á 1.hæð, samtals eru því 5 
herbergi í húsinu. 

Verð: 67.900.000

7
herb.

 242,2
m2.

Opið hús sunnudaginn 12. apríl kl 15.00-15.30

OPIÐ
HÚS

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Langahlíð 21

Opið hús mánudaginn 13. apríl kl 17.30-18.00

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð með aukaherbergi 
í risi.  Laus til afhendingar við kaupsamning.
Stór stofa með fallegum gluggum sem vísa til 
vesturs með útsýni yfir Klambratún. Úr stofu er 
gengið út á svalir til vesturs. 

Verð: 28.500.000

4-5
herb.

288,2 
m2.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Grýtubakki 8

Opið hús mánudaginn 13. apríl kl . 17.30-18.00

Björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Grýtubakka.
Stofa og eldhús eru í opnu alrými samtengt eldhúsi 
með glugga og svalir mót vestri.
Eldhús er með hvítri innréttingu. Svalir mót vestri. 
Stofan er opin og björt með góðum gluggum.

Verð: 23.900.000

3
herb.

85,8
m2.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Verð: 74.900.000

Ólafsgeisli 109
Einstaklega fallegt og vel skipulagt einbýlishús 
á frábærum stað við Ólafsgeisla, rétt fyrir ofan 
Grafarholts golfvöllinn. Húsið er á tveimur 
hæðum alls 239 m2 með innbyggðum 35 m2 
bílskúr.

7
herb.

239 
m2.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Verð: 89.900.000

Kaldalind 11
Borg Fasteignasala kynnir einstaklega vel 
staðsett og vandað einbýlishus a tveimur 
haðum með miklu utsýni. Eignin er samtals 
235 fm. og skiptist i ibuðarhluta 202,4 fm. 
og 32,4 fm. bilskur.

5
herb.

235
m2.

Jóhanna
Sölumaður
 662 1166

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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 

Gísli Elí 
Guðnason
Sölumaður

 698-5222

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg 
G. Hansen      
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

Opið hús þriðjudaginn 14. apríl kl 18.00-18.30



Brandur
Sölumaður
 897 1401

Huldubraut
300 fermetra og að auki óskráð rými í kjallara 
glæsilegt einbýlishús á sjávarlóð við Huldubraut 
í Kópavogi. Húsið skiptist eftirfarandi á 2 hæð: 
Forstofa, stofa, borðstofa, eldhús, hjónherbergi 
með sérbaðherbergi og fataherbergi.

Verð: 95.000.000

300
m2.

Verð: 97.500.000 Verð: 39.500.000

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Mýrargata
Glæsileg þakíbúð-penthouse við Mýrargötu íbúð á 
efstu hæð með tvennum svölum. Íbúðin er til 
afhendingar strax, fullbúin án gólfefna með 
vönduðum sérsmíðuðum innréttingum, hvítar í eld-
húsi en eik á baðherbergjum, skápum og innihurðum.

4-5
herb.

150
m2.

Brandur
Sölumaður
 897 1401

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.

4
herb.

89,4
m2. Bílskúr

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Melbær 18

Opið hús sunndaginn 12. apríl  kl 15:00-15:30

Mikið endurnýjað  og fallegt, vel skipulagt 275 
fermetra raðhús í Melbæ í Árbænum.

Verð: 59.800.000 

OPIÐ
HÚS

7
herb.

275
m2.

Gunnlaugur
Sölumaður
 844 6447

Melabraut 11

Opið hús sunnudaginn 12. apríl kl. 13:30 – 14:00

 Einstaklega glæsileg sérhæð á efstu hæð í 
þríbýlishúsi að Melabraut 11, Seltjarnarnesi. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, stofa og borðstofa í alrými og 
útgengi út á suður svalir úr borðstofu og vestur svalir 
úr hjónaherbergi.

Verð: 51.900.000

4
herb.

142,2
m2.

Gísli Elí
Sölumaður
 698 5222

Vallakór 2b 
Björt 3herb íbúð í lyftuhúsi með stórum 
suðursvölum sér þvottahús innan eignar.
 Á góðum stað í kópavogi stutt í helstu 
þjónustu.

Verð: 28.500.000 

3
herb.

83,3 
m2.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús sunnudaginn 11. apríl kl 17:00 - 17:30 

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Langholtsvegur 109 - 111 Reykjavík
Verslunarhúsnæði við Langholtsveg í Reykjavík.
Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð eignarinnar 157,5
fm. Á húsnæðinu er 5 ára leigusamningur.
Leigutaki er verslun í góðum rekstri. Um er að
ræða snyrtilegt og bjart verslunarhúsnæði.

Verð: 33.900.000

157,5
m2.

LUNDUR

OPIÐ HÚS ???

Sérlega falleg íbúð með sér inngangi á eftirsóttum 
stað við Lund í Kópavogi. Íbúðin er 230 fm á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi.  Gólfefni íbúðar er 
fallegt beykiparket og vandaðar flísar.  Allar inn-
réttingar úr beyki.  Stæði í bílageymslu fylgir eigninni

Verð: 69.900.000

5
herb.

230
m2.

Stefán Páll
Sölumaður
 781 5151

Eyrargata Garðbær

Hringið og bókið skoðun

Einbýlishús á skemmtilegum stað við sjóinn á Eyra-
bakka. Fullkomið afdrep við sjóinn burt frá borginni á 
fallegum stað. 

Verð: 21.000.000

4-5
herb.

OPIÐ
HÚS

167,3  
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Ásvallagata 27

Opið hús mánudaginn 13. apríl kl 17:30 – 18:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja rishæð á 
eftirsóttum stað við Ásvallagötu í Reykjavík. 
Íbúðin er skráð 70,6 fm en er undir súð að hluta 
þannig að gólfflötur er þónokkuð stærri.  Búið 
að taka íbúðina í gegn að stórum hluta. 

Verð: 29.900.000 

OPIÐ
HÚS

3
herb.

70,6
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Framnesvegur 57

Opið hús sunnudaginn 12. apríl kl. 15:30 - 16:00

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í fjöl-
býlishúsi við Framnesveg í Reykjavík.  Íbúðin er alls 80,1 
fm. Íbúðin var endurnýjuð að stórum hluta árið 2013. 
Tvö svefnherbergi. Stofa, borðstofa og eldhús í björtu 
alrými.  Parket og flísar á gólfum. Svalir út frá stofum. 

Verð:29.900.000

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Grænahlíð 15

Opið hús sunnudaginn 12. apríl kl. 13:30 - 14:00

Sérlega björt og falleg neðri sérhæð á eftirsóttum stað 
við Grænuhlíð í Reykjavík.  Íbúðin er skráð 143 fm auk 
25,4 fm bílskúr sem búið er að innrétta sem herbergi 
með snyrtingu. Alls eru fermetrar 168,4.  Seljendur skoða 
skipti á minni eign í hlíðunum. 

Verð:59.500.000 

OPIÐ
HÚS

168,4
m2.

OPIÐ
HÚS

3
herb.

80,1
m2.



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Nánari upplýsingar á www.reitir.is  
og hjá Halldóri Jenssyni, forstöðumanni 
sölusviðs, í 840 2100 eða halldor@reitir.is

Grímsbær, skrifstofur á 2. hæð

Um 695 m2 skrifstofuhæð til leigu við Efstaland 26, með inngang við Bústaðaveg, í 
lengri eða skemmri tíma. Hæðin er björt með nokkrum skrifstofum, fundarherbergjum 
og opnu vinnurými. Ágætis eldhús og stórar suðursvalir. 

Í Grímsbæ er fjölbreytt þjónusta við höndina, næg bílastæði eru við húsið og góð aðkoma
er að skrifstofuhæðinni bakatil.

  •  


