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Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Félagsráðgjafi í 50% starfshlutfalli
Helstu verkefni og ábyrgð
Verkefni félagsráðgjafa taka til almennrar félags- og velferðarþjónustu, auk barnaverndarmála. Félagsráðgjafi veitir einstaklingum og fjölskyldum félagslega ráðgjöf svo sem vegna félagslegra erfiðleika, uppeldis barna og unglinga, veikinda, fötlunar,
vímuefnaneyslu og umgengis- og skilnaðarmála, auk þess að sinna
vinnslu barnaverndarmála.
Hæfniskröfur
Starfsréttindi í félagsráðgjöf
PMTO grunnmenntun og/eða meðferðarmenntun er æskileg
Þekking og reynsla í vinnslu og meðferð mála með einstaklinga
og fjölskyldur
Þekking og reynsla í vinnslu barnaverndarmála
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Leikskólaráðgjafi í 50% starfshlutfalli
Helstu verkefni og ábyrgð
Leikskólaráðgjafi er leikskólastjórum og öðrum starfsmönnum
leikskóla til ráðgjafar og stuðnings um fagleg málefni, veitir ráðgjöf
vegna foreldrasamstarfs í leikskólum, er ráðgefandi í sérverkefnum, þróunarverkefnum og nýbreytnistarfi og miðlar þekkingu
og nýjungum á sviði leikskólafræða. Þá sinnir viðkomandi hlutverki
daggæslufulltrúa sveitarfélagsins og annast umsjón með almennum
uppeldisnámskeiðum.

Verkefnastjóri óskast til starfa
á skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Um er að ræða starf hjá byggingadeild skrifstofu framkvæmda og viðhalds. Byggingadeild sér um áætlanagerð, hönnun,
útboð, framkvæmd og eftirlit með stofnframkvæmdum ásamt viðhaldi fasteigna eignasjóðs. Meðal verkefna byggingadeildar
eru nýbyggingar, endurgerð og viðhald leik- og grunnskóla, íþróttamannvirkja og sundlauga, frístundaheimila, ýmissa
menningarstofnana og annarra stofnana og fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Skrifstofan er til húsa í Borgartúni 12-14 og
næsti yfirmaður er deildarstjóri byggingadeildar.
Starfssvið
s 6ERKEFNASTJØRN VI¡ NâFRAMKVMDIR OG VI¡HALD FASTEIGNA
s !¡STO¡ VI¡ GER¡ VI¡HALDSÉTLUNAR
s %FTIRFYLGNI VINNUÉTLUNAR VI¡HALDS OG NâFRAMKVMDA
varðandi verklegar framkvæmdir.
s %FTIRLIT ME¡ ÞTBO¡SVERKUM
s 3KRÉNING VI¡HALDSVERKEFNA OG KOSTNA¡ARSTÚ¡U ¤EIRRA Ó
verkbókhald.
s 3KRÉNING Ó EIGNAVEF 2EYKJAVÓKURBORGAR OG Ó &RAMKVMDASJÉ
s 6ERKBØKHALD YFIRFER¡ OG SAM¤YKKT REIKNINGA
s ÉTTTAKA Ó STJØRNUN VERKEFNA OG EFTIRFYLGNI ¤EIRRA
s 6ETTVANGSFER¡IR É VINNUSV¡I

Menntunar- og hæfniskröfur
s -ENNTUN Ó BYGGINGAVERKFR¡I E¡A BYGGINGARTKNIFR¡I
eða sambærileg menntun í tæknigreinum á háskólastigi.
s 3TARFSREYNSLA É SVI¡I BYGGINGAMÉLA
s -IKIL HFNI Ó MANNLEGUM SAMSKIPTUM
s 3KIPULAGSHFNI KOSTNA¡ARVITUND OG NÉKVMNI Ó
vinnubrögðum.
s &RUMKV¡I ÉR¡NI OG RÚGGSEMI TIL VERKA
s 'ETA TIL A¡ VINNA UNDIR ÉLAGI
s &RNI Ó NOTKUN É ALGENGUM HUGBÞNA¡I SEM TENGIST
skrifstofustörfum og góð þekking á Word og Excel.

Um er að ræða 100% starf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
2EYKJAVÓKURBORGAR OG HLUTA¡EIGANDI STÏTTARFÏLAGS .ÉNARI UPPLâSINGAR UM STARFI¡ VEITIR !GNAR 'U¡LAUGSSON DEILDARSTJØRI
byggingadeildar í síma 411-1111. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir laus störf
„Verkefnastjóri á byggingadeild“. Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst. Öllum umsækjendum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

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

JÓNSSON & LE’MACKS | SÍA

Grindavíkurbær auglýsir
spennandi störf sérfræðinga
laus til umsóknar á félagsþjónustu- og fræðslusviði:

Hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun, auk þekkingar og reynslu af leikskólastarfi
Viðbótarmenntun er nýtist í starfi er æskileg
Reynsla af stjórnun í leikskóla er æskileg
Þekking á uppbyggingarstefnunni er æskileg
PMTO grunnmenntun og/eða meðferðarmenntun er æskileg
Leiðbeinandaréttindi í Uppeldi sem virkar – Færni til framtíðar
er æskileg
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Sálfræðingur í 50% starfshlutfalli
Helstu verkefni og ábyrgð
Greining, ráðgjöf og eftirfylgni vegna nemenda í leik- og grunnskóla, forvarnarstarf í leik- og grunnskóla með áherslu á sjálfbærni
skólanna á lausn mála sem upp koma. Stuðningur við stjórnendur
og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna mála einstaklinga og
námshópa.

Vélvirki, vélfræðingur
eða bifvélavirki

Hæfniskröfur
Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
Þekking og reynsla við beitingu helstu greiningarprófa í skólum
Þekking á uppbyggingarstefnunni er æskileg
PMTO grunnmenntun og meðferðarmenntun er æskileg
Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Hæfni í mannlegum samskiptum og áhugi á teymisvinnu

Rio Tinto Alcan á Íslandi óskar eftir að ráða vélvirkja,
vélfræðing eða bifvélavirkja til að sinna fjölbreyttum
störfum á verkstæðum fyrirtækisins.

Félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindarvíkurbæjar heyrir undir
sviðsstjóra sviðssins. Þjónustan er innt af hendi í tveimur teymum,
annars vegar skólaþjónustuteymi og hins vegar félagsþjónustuteymi og er rík áhersla lögð á þverfaglegt samstarf á milli
teymanna. Auk þeirra starfa sem nú eru auglýst til umsóknar
starfa á sviðinu lögfræðingur, sálfræðingur, félagsráðgjafi og
talmeinafræðingur.

Starfssvið
» Viðhald og viðgerðir á framleiðsluog vélbúnaði
» Bilanagreining á framleiðslubúnaði
» Almenn viðgerðavinna
» Samskipti við framleiðsludeildir

Í Grindavík búa um 3.070 einstaklingar og er hlutfall barna um 27%
af íbúum. Í sveitarfélaginu eru tveir leikskólar og einn grunnskóli
og rekur sveitarfélagið eigin sérfræðiþjónustu fyrir skólana.
Þá rekur sveitarfélagið eigin félagsþjónustu og barnavernd en er
í samvinnu við önnur sveitarfélög á Suðurnesjum vegna þjónustu
við fatlað fólk.
Umsókn ásamt ferilskrá skal berast eigi síðar en 13. ágúst 2015 á
bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 62, 240 Grindavík.
Launakjör er samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttafélags
og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsækjandi þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störfin veita Nökkvi Már Jónsson,
sviðsstjóri (nmj@grindavik.is/420-1100) og Ingibjörg María
Guðmundsdóttir, sálfræðingur (ingamaria@grindavik.is/420-1100).

Nánari upplýsingar veitir Ágúst H.
Jóhannesson, verkstjóri aðalverkstæðis,
og Jóhann Samsonarson, verkstjóri
vinnuvélaverkstæðis, í síma 560 7000.

Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður
Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Menntunar- og hæfniskröfur
» Sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð
og hæfileiki til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking er kostur

Áhugasamir, vinsamlegast fyllið út
atvinnuumsókn á vef fyrirtækisins,
riotintoalcan.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. júlí 2015.
Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg
störf þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.
Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.
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Stígamót óska eftir
götukynnum í ágúst

MMR býður upp á alhliða þjónustu á sviði markaðsrannsókna og starfar fyrir leiðandi markaðsfyrirtæki, innlend sem erlend.
Við leitum nú að hæfileikaríkum sérfræðingum til að takast á við fjölbreytt rannsóknaverkefni í skemmtilegu starfsumhverfi.
Verkefni sérfræðinga eru meðal annars:
• Mótun og uppsetning rannsóknaverkefna
• Framsetning og kynning rannnsóknarniðurstaðna
• Samskipti við viðskiptamenn

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa mjög góða ritfærni og íslenskukunnáttu
• Háskólamenntun með áherslu á rannsóknaraðferðir félagsvísinda
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Áhugi eða þekking á SPSS eða Excel forritun kostu

Stígamót leita að duglegu og skemmtilegu fólki til þess að
taka að sér kynningarstörf og fjáröflun.
Um er að ræða hálft starf við götukynningar þar sem
starfsemi Stígamóta er kynnt og fólki boðið að verða styrktaraðilar. Vinnutíminn er eftir hádegi. Starfsmaðurinn þarf
að vera opinn, ábyrgur, kraftmikill og sjálfstæður.

Öllum umsækjendum er heitið fullum trúnaði.
Umsóknir sendist til Ólafs Þórs Gylfasonar, framkvæmdastjóra MMR, á olafur@mmr.is
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til 10. ágúst.
Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá á
steinunn@stigamot.is sem fyrst, en fresturinn rennur út
26. júlí. Nánari upplýsingar fást í s. 562-6868.

MMR / Markaðs- og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32 / 108 Reykjavík
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www.lyfja.is

Kaupfélag Steingrímsfjarðar auglýsir laust til umsóknar
starf verslunarstjóra í verslun félagsins á Norðurfirði
frá 1. september 2015. Verslunarstjóri ber ábyrgð á og
stýrir daglegum rekstri verslunarinnar.

Staðgengill lyfsala
á Egilsstöðum

Helstu verkefni:
• Innkaup
• Vörumóttaka
• Sala og póstafgreiðsla
• Dagleg stjórnun
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum
lyfjafræðingi í stöðu staðgengils lyfsala.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem
hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.
Auk þess ber hann sem staðgengill lyfsala faglega ábyrgð
á rekstri lyfjabúðarinnar, annast daglegan rekstur og
umsýslu í fjarveru lyfsala og sér til þess að unnið sé
samkvæmt lögum og reglugerðum um lyfsöluleyﬁ og
samkvæmt þeim rekstrarlegu markmiðum sem Lyfja setur.
Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir
metnaðarfullan lyfjafræðing.

Verslunarstjóri óskast
í Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður
og gott vinnuumhverﬁ.
Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði, gilt starfsleyﬁ og a.m.k. þriggja ára
starfsreynsla. Stjórnunarhæﬁleikar, rík þjónustulund og hæfni
í mannlegum samskiptum. Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð
vinnubrögð.

Hæfni og þekking:
• Menntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verslunarstörfum æskileg.
• Góð almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði, nákvæmni og góð skipulagshæfni
• Rík þjónustulund og góð samskiptahæfni
Frekari upplýsingar gefur kaupfélagsstjóri í síma
455 3100 eða á netfanginu jon@ksholm.is.

Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 3. ágúst n.k. Farið verður með allar
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Sækja má um
starﬁð á heimasíðu okkar www.lyfja.is

Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skila á skrifstofu
Kaupfélags Steingrímsfjarðar, Höfðatúni 4,
510 Hólmavík.

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 og með 23. júlí næstkomandi.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar

Mannverk óskar eftir
öflugu starfsfólki
Verkefnastjóri byggingaframkvæmda

Bókari

Mannverk óskar eftir að ráða reynslumikinn verkefnastjóra sem er tilbúinn að takast á við
krefjandi verkefni og skemmtilegar áskoranir með góðri liðsheild.
Helstu verkefni
• Fagleg og fjárhagsleg yfirumsjón með byggingaframkvæmdum
• Undirbúningur og stjórnun verkefna
• Hönnunarrýni og samræming
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Kostnaðareftirlit
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingaverkfræði eða tæknifræði
• Mikil og farsæl starfsreynsla af verkefnastjórnun byggingaframkvæmda
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð, menntun í verkefnastjórnun kostur
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Áreiðanlegur og talnaglöggur einstaklingur óskast til starfa við bókhald og almenn
skrifstofustörf með góðri liðsheild.
Helstu verkefni eru
• Bókun fylgiskjala
• Afstemming bókhalds
• Önnur almenn skrifstofustörf
Hæfniskröfur
• Haldgóð reynsla á færslu bókhalds
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnhildur Helgadóttir mannauðsstjóri
(ragnhildur@mannverk.is) í síma 771-1104. Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
mannverk@mannverk.is. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og
þeim svarað. Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015.

Mannverk ehf. var stofnað á vordögum 2012. Fyrirtækið sérhæfir sig í þróunarverkefnum, stýriverktöku, verkefna- , hönnunar- og byggingastjórnun ásamt almennri framkvæmdaráðgjöf.
Mannverk er ábyrgt og framsækið fyrirtæki og leggur áherslu á öfluga liðsheild. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess www.mannverk.is
Mannverk ehf | Bæjarlind 14-16 | 201 Kópavogi | Sími 519-7100 | www.mannverk.is

VANTAR ÞIG VINNU?
OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!
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.

Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs Sjúkrahússins á Akureyri
Staða framkvæmdastjóra lyflækningasviðs við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) er laus til umsóknar.
Staðan veitist frá og með 1. október nk. eða eftir samkomulagi.
Lyflækningasvið
Undir lyflækningasvið heyra barnalækningar, geðlækningar,
lyflækningar, endurhæfingarlækningar, öldrunarlækningar, barnadeild,
geðdeild, lyflækningadeild, almenn göngudeild, Kristnesspítali og
sjúkrahúspótek. Lyfjanefnd og næringarteymi heyra til sviðsins auk
fagtengdrar verktakaþjónustu. Á sviðinu eru um 160 stöðugildi og
áætluð velta um 2.100 mkr.

Menntunar og hæfniskröfur
Gerð er krafa um:
• próf í heilbrigðisvísindum og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi,
• leiðtogahæfni og getu til að hvetja aðra til árangurs,
• farsæla stjórnunar- og rekstrarreynslu,

STÖRF HJÁ GARÐABÆ
Álftanesskóli
• umsjónarkennari í 3. bekk
• grunnskólakennari á elsta stigi
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Ábyrgð
Framkvæmdastjórinn heyrir beint undir forstjóra og á sæti í framkvæmdastjórn. Hann ber fjárhagslega ábyrgð á rekstri sviðsins,
ábyrgð á starfsmönnum og faglega ábyrgð með þeim takmörkunum
sem greinir í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.
Næstu undirmenn framkvæmdastjóra eru forstöðumenn á
lyflækningasviði.
Mögulegt er að sinna klínískri eða akademískri vinnu með
framkvæmdastjórastarfinu.

• framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og miðlun
upplýsinga,
• frumkvæði og metnað til að ná árangri í starfi,
• reynslu af teymisvinnu og breytingastjórnum í heilbrigðisþjónustu.

SAk er sérgreinasjúkrahús, sem sinnir flestum greinum læknisfræðinnar fyrir íbúa Norður- og Austurlands. Þjónustusvæði sjúkrahússins nær frá
Blönduósi og að Neskaupsstað. Íbúafjöldi upptökusvæðisins er um 35.000 manns. Á ársgrundvelli eru gerðar 2.800 skurðaðgerðir á sjúkrahúsinu,
legudagar eru 29.000, dagdeildarkomur um 4.500, göngudeildarkomur lækna 13.400, komur á bráðamóttöku um 16.000 og sjúkraflug eru um 500.
Starfsmenn sjúkrahússins eru að jafnaði 580 í um 450 stöðugildum. Gildi SAk eru: Öryggi – samvinna – framsækni.
Unnið er að því að starfsemi sjúkrahússins fái alþjóðlega vottun. Samstarf er við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann
á Akureyri um menntun nema í heilbrigðisgreinum og um vísindarannsóknir.

Ráðið er í stöðuna til fimm ára. Starfskjör byggjast á kjarasamningum og lögum um starfsmenn ríkisins.
Nánari upplýsingar veitir Bjarni Jónasson forstjóri í síma 463-0100 eða/og í tölvupósti bjarnij@sak.is.
Ábyrgðarsvið stjórnenda og frekari upplýsingar um starfið eru á vef sjúkrahússins www.sak.is.
Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2015.

www.gardabaer.is

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði sem fæst á vef sjúkrahússins www.sak.is
Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af stjórnunarstörfum ásamt með upplýsingum um fræðilegar rannsóknir
og ritstörf, auk kennslustarfa eftir því sem við á. Starfsleyfi skulu einnig fylgja umsókn.
Stöðunefndir heilbrigðisstétta meta hæfni umsækjenda eftir því sem við á.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Akureyrarbær - Skipulagsstjóri
Akureyrarbær auglýsir eftir skipulagsstjóra (skipulags- og byggingarfulltrúi). Skipulagsstjóri er yfirmaður skipulagsdeildar og starfar skv. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
og 8. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010. Skipulagsdeild hefur á hendi daglega stjórnun skipulagsmála, umferðarmála, byggingamálefna, umhverfisskipulags og
landfræðilegs upplýsingarkerfis Akureyrarbæjar (LUKA).

Starfssvið:
• Umsjón og eftirlit með skipulags- og byggingarmálum í sveitarfélaginu
í samræmi við stefnu bæjarstjórnar hverju sinni
• Yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi á verksviði sínu
• Ábyrgð á daglegum rekstri skipulagsdeildar þ.m.t. starfsmannamálum
og fjármálum
• Áætlanagerð og stefnumótun í samstarfi við skipulagsnefnd
• Undirbúningur og eftirfylgni mála sem varða skipulagsnefnd
og situr fundi nefndarinnar
• Afgreiðsla byggingarmála skv. 9. gr. mannvirkjalaga og sér um útgáfu
framkvæmdaleyfa
• Innri og ytri samskipti s.s. við stofnanir ríkisins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Framhaldsmenntun á háskólastigi í arkitektúr eða verkfræði, eða sambærileg
menntun sem nýtist í starfi
• Uppfylla ákvæði 8. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 og hafa löggildingu
sem hönnuður sbr. 25. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010
• Uppfylla ákvæði 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
• Reynsla af starfi tengdu skipulags- og byggingarmálum er skilyrði
• Þekking á lögum og reglugerðum innan málaflokksins er skilyrði
• Þekking á byggingarlistastefnu Akureyrarbæjar og menntun og kunnátta
til þess að vinna samkvæmt henni er skilyrði
• Stjórnunarreynsla er æskileg
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga æskileg
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Góð almenn tölvukunnátta
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og
athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið. Akureyrarbær á í viðræðum við nágrannasveitarfélög um að veita þeim
þjónustu á sviði skipulags- og byggingarmála.
Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 4. ágúst nk.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is)
og Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) hjá Capacent ráðningum.

Bókari óskkastt
Óskum
Ósku
m eftir vönum bókara í 50% starf.
Reynsla af DK bókhaldskerfi er mik
ikililll kost
stur
ur.
Umsóknir sendist á netfangið
ð ellvar@
@glleip
ipni
nirr.is
is

Vaktstjóri og starfsmaður í sal í 100% starf.
Einnig starfsfólk í aukavinnu.
Ertu hress og skemmtileg/ur og langar að koma í liðið
okkar á Roadhouse? Við leitum að vaktstjóra og
starfsmanni í 100% starf. Unnið er á vöktum 2-2-3.
Vantar einnig fólk í kvöld- og helgarvinnu.
Áhugasamir hafi samband á dori@roadhouse.is

Starfsfólk óskast

Tækjamenn/Bílstjórar
Dráttarbílar Vélaleiga óska eftir að ráða vana tækjamenn / bílstjóra til starfa. Við leitum að hæfileikaríkum
einstaklingum með reynslu til starfa á gröfum og tækjum
ásamt akstri vörubifreiða.
Hæfniskröfur
• Vinnuvélaréttindi / meirapróf.
• Reynsla við stjórn vinnuvéla
• Geta unnið sjálfstætt.
• Íslenskukunnátta skilyrði.
• Hreint sakavottorð
• Ferilskrá
Tekið er á móti umsóknum rafrænt á
atvinna@drattarbilar.is einnig er mjög æskilegt að
viðkomandi skili ferilskrá með umsókn.
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Veitingastaðurinn Bombay Bazaar í
Kópavogi auglýsir eftir starfsfólki í vinnu
bæði í fullt starf og hluta starf.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem
allra fyrst. Endilega sendið umsókn á
bombaybazaar200@gmail.com

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir starfsfólki
í mötuneyti og þingvörslu.

VANTAR STÝRIMANN
TIL AFLEYSINGA
Dögun ehf. leitar að stýrimann til afleysinga í nokkrar
veiðiferðir á rækjuskipið RÖST SK-17.
Leitað er að stýrimanni með reynslu af togveiðum,
helst á rækju

VERKSTÆÐISMÓTTAKA

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með
upplýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til:
oskar@dogun.is og olafur@dogun.is.

Starfsmaður í verkstæðismóttöku óskast til starfa hjá
Kletti-sölu og þjónustu ehf.

Nánari upplýsingar veita Sigurður Friðriksson
í síma 897-7989 eða Óskar Garðarsson í síma 892-1586.

Tölvukunnátta og góð tök á ensku er nauðsynleg.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.
Fyrirtækið stundar rækjuvinnslu og útgerð,
og er með aðsetur á Sauðárkróki.

Fjölskyldudeild Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðumann
félagsþjónustu. Um nýtt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið stör 1. september 2015 eða eftir samkomulagi.
Helstu verkefni:
• Stjórnar og ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem félagsþjónustan
veitir og er yfirmaður þeirra sérfræðinga sem vinna í málaflokknum
• Ber ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlanagerð Fjölskyldudeildar
hvað varðar félagsþjónustuna í samvinnu við framkvæmdastjóra
• Vinnur að samþættingu þjónustu
• Sér um ársskýrslugerð og vinnur að ýmsum forvarnar- og
þróunarverkefnum
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu mála sem félagsráðgjafi
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í félagsráðgjöf og viðeigandi starfsleyfi á Íslandi.
• Nauðsynlegt er að hafa a.m.k 3 -5 ára reynslu sem félagsráðgjafi.
Reynsla af starfi í félagsþjónustu er kostur.
• Stjórnunarreynsla er æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt.
• Sveigjanleiki og góð hæfni í mannlegum samskiptum er
nauðsynleg.
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og
að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist
starfinu.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 4. ágúst 2015.

Starfið felst meðal annars í móttöku verkefna inn á
verkstæði og frágang þeirra við verklok.
Reynsla og þekking á vörumerkjum Kletts eða sambærilegum er nauðsynleg.
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Forstöðumaður
félagsþjónustu

Sjá nánar á starfatorg.is.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Símonarson
Þjónustustjóri í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Bókasafn

· Deildarstjóri upplýsinga- og tæknimála á
Bókasafn Kópavogs
Grunnskólar

· Umsjónarkennari á yngsta stig í
Kársnesskóla
Velferðarsvið

· Félagsráðgjafi hjá Barnavernd
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

Kópavogsbær
kopavogur.is
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HAGKAUP
Kælivirkjar, vélvirkjar,
vélstjóri eða rafvirki
Vegna mikilla anna ætlar Ísfrost ehf að fjölga mönnum á verkstæði
sínu í Reykjavík. Leitað er eftir vönum kælivirkjum, vélvirkjum,
vélstjórum eða rafvirkjum. Einnig kemur til greina að ráða duglega
menn án réttinda. Leitað er að mönnum í framtíðarstörf hjá ört
vaxandi fyrirtæki.
Ísfrost ehf er rúmlega 20 ára gamalt fyrirtæki, sérhæft í sölu,
uppsetningu og þjónustu á kæli og frystibúnaði til iðnaðarnota.
Fyrirtækið er einnig löggiltur rafverktaki.
Okkur langar að bjóða þér að slást í hópinn. Við viljum gjarnan að
þú sért hress, duglegur, sjálfstæður og þjónustulundaður.
Æskilegt er að þú sért með iðnmenntun, þokkalega fær á tölvu og
skiljir íslensku. Reynsla af faginu er kostur en ekki skilyrði.
Þar sem kæli- og frystitæki snerta nánast öll svið sem hægt er að
hugsa sér, er um fjölbreytt og skemmtilegt starf að ræða.
Góð laun í boði fyrir fyrir ábyrga, heiðarlega og áhugasama aðila.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn í síma 899 8898
eða á steini@isfrost.is

EIÐISTORGI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði,
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.
Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks,
um 850 manns í 500 stöðugildum.

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmenn. Um er að ræða
100% störf í dag- og næturvinnu í Hagkaup Eiðistorgi
• Við leitum að fólki til starfa sem hefur áhuga á að vaxa og
dafna með okkur.
• Hagkaup leggur mikla áherslu á þjónustulund, áreiðanleika
og frumkvæði.
• Umsækjandi þarf að hafa náð 18 ára aldri.
Allar nánari upplýsingar veitir Enric Teitsson verslunarstjóri á
staðnum eða í síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent
póst á nesverslunarstjori@hagkaup.is

Vinsamlega skal skilið umsóknum fyrir 25. júlí næstkomandi á
netfangið steini@isfrost.is eða til Ísfrost ehf að Funahöfða 7,
110 Reykjavík. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Borgarbyggð auglýsir:
Tölvuumsjónarmaður
Laust er til umsóknar 80% starf tölvuumsjónarmanns.
Brýnt er að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Tölvuumsjónarmaður sinnir daglegri notendaþjónustu og
kerﬁsstjórn í grunnskólum, leikskólum og öðrum stofnunum
sveitarfélagsins.

EFTIRLITSMAÐUR
Í LOFTHÆFI- OG
SKRÁSETNINGARDEILD

Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlitsmann í lofthæfiog skrásetningardeild. Starfið felst í skrásetningu loftfara,
lofthæfi þeirra og flugtæknilegra framleiðsluvara, vottun og
eftirliti með fyrirtækjum sem annast viðhald og viðhaldsstýringu
sem og þeim er annast kennslu flugvéltækna. Í starfinu
getur einnig falist mat á umsóknum og afgreiðsla skírteina
og tegundaáritana til flugvéltækna.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Krafist er menntunar flugvéltæknis með Part 66 skírteini eða
tæknilegs náms á háskólastigi sem tengist lofthæfi loftfara.
• A.m.k. fimm ára reynsla af viðhaldi eða viðhaldsstjórnun
loftfara hjá fyrirtæki skv. kröfum EASA, þekking á hönnun
loftfara og á EASA reglugerðum.
• Umsækjandi þarf að tileinka sér mjög öguð vinnubrögð, þ.m.t.
alþjóðlegar kröfur sem gilda í flugi.
• Mjög góð tök á íslensku og ensku er skilyrði sem og gott vald
á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.

• Umsjón og rekstur á Windows netþjónum ásamt umsýslu
með Ofﬁce365.
• Uppsetning á vél-, hug- og jaðarbúnaði.
• Umsjón með tölvum og öðrum vélbúnaði.
• Innkaup og ráðgjöf vegna vél- og hugbúnaðar.
• Samskipti við birgja og þjónustuaðila upplýsingatæknilausna.
• Stefnumótun og ráðgjöf á sviði upplýsingamála.
• Námskeið og fræðsluefni fyrir notendur.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða eða önnur menntun sem nýtist í starﬁ.
• Starfsreynsla á sviði upplýsingatækni.
• Góð þekking og reynsla við þróun og viðhald upplýsingakerfa.
• Góð þekking og reynsla á innleiðingu hugbúnaðar.
• Góð þekking á Microsoft Ofﬁce, Ofﬁce365 og leyﬁsmálum.
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfileika,
örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á flugstarfsemi. Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði, sjálfstæði
og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum
sínum og geta unnið undir miklu álagi. Í boði er áhugavert
og fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi sem reynir á faglega
hæfni og frumkvæði einstaklings.
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst 2015

Leikskólastjóri í Borgarbyggð
Laust er til umsóknar starf leikskólastjóra Andabæjar á
Hvanneyri. Starfshlutfall er 100% og brýnt er að viðkomandi
geti haﬁð störf í ágúst.
Leikskólastjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerð um
leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og
stefnu Borgarbyggðar. Leikskólastjóri veitir skólanum faglega
forstöðu og ber ábyrgð á rekstri skólans. Heimasíða skólans
www.andabaer.borgarbyggd.is.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun.
• Reynsla af stjórnun leikskóla.
• Færni í mannlegum samskiptum og þverfaglegu starﬁ.
• Sjálfstæð, skipulögð og öguð vinnubrögð.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starﬁ.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júlí fyrir stöðu
leikskólastjóra og 31. júlí fyrir stöðu tölvuumsjónarmanns.
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið
kolﬁnna@borgarbyggd.is. Með umsókn skal fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Borgarbyggðar hvetur sveitarfélagið karla jafnt sem konur til þess að sækja um störﬁn.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun
samgöngumála með um 140 starfsmenn.
Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum,
sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum
samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit
er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu.
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna
á www.samgongustofa.is.

Samgöngustofa
Ármúli 2
108 Reykjavík
Sími: 480 6000

Hægt er að sækja um starfið
ð rafrænt
á www.samgongustofa.is/s
s/storf
Samgöngustofa hvetur
tur jafn
jafnt konur sem karla til að sækja
um þessa stöðu.
Nánari upplýsingar veitir
eitir Ómar
Ó
Þór Edvardsson,
Edvardsson deildarstjó
eildarstjóri
lofthæfi- og skrásetningardeildar,
gardeildar, í síma
sí
480 6000.
Öllum umsóknum verður svarað þeg
þegar
gar ák
ákvörðun
örðun um ráð
ráðnin
ðningu
hefur verið tekin. Samgöngustofa
stof áskilur sér rétt til þess að
hafna öllum umsóknum. Umsóknir
ir gilda í a.m.k.
m.k. sex mánuði
mánu
ef staða losnar á ný. Starfskjör eru
u í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
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MeistaraMúr ehf

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur
Sjúkraþjálfari
Verkefnastjóri á dag- og göngud.
Læknaritari/móttökuritari
Hjúkrunarfræðingur í skólahjúk.
Verkefnastjóri í bráðahjúkrun
Héraðs- og varahéraðssaksóknari
Ræsting
Ljósmóðir
Yfirlæknir og heilsugæslulæknar
Heilbrigðisritari
Ræstingastjóri
Framkvæmdastjóri
Eftirlitsmaður
Aðjúnkt
Sérfræðingur í gagnasöfnun
Eftirlitsdýralæknir
Aðstoðarskólameistari
Framhaldsskólakennari
Táknmálstúlkur
Starfsmaður í aðhlynningu
Sjúkraliðar
Sjúkraliði
Starfsmenn í aðhlynningu
Þingverðir
Byggingartæknifræðingur
Framkvæmdastjóri

Heilsugæslan á Akureyri, HSN
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Heilsugæslan á Akureyri, HSN
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Innanríkisráðuneytið
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
LSH, Krabbameinslækningadeild
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkrahúsið á Akureyri
Samgöngustofa
Háskólinn á Akureyri, Lagadeild
Hagstofa Íslands
Matvælastofnun
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Alþingi
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Akureyri
Patreksfjörður
Húsavík
Reykjavík
Akureyri
Húsavík
Reykjavík
Akranes
Borgarnes
Akranes
Reykjavík
Akureyri
Akureyri
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Reykjavík
Grundarfjörður
Ólafsfjörður
Reykjavík
Selfoss
Selfoss
Selfoss
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

201507/737
201507/736
201507/735
201507/734
201507/733
201507/732
201507/731
201507/730
201507/729
201507/728
201507/727
201507/726
201507/725
201507/724
201507/723
201507/722
201507/721
201507/720
201507/719
201507/718
201507/717
201507/716
201507/715
201507/714
201507/713
201507/712
201507/711
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Óskum eftir múrurum og
ﬂísalagningarmönnum
Einungis vanir menn koma til greina
+
S: 866-6291/824-0824
meistaramur@meistaramur.is

HLUTASTÖRF
SKÓLAFÓLK OG ELDRI BORGARAR

Hlutastörf í boði, einkum milli kl. 15.30 - 18
og um helgar:
Starfsfólk í verslun.
Leitað er að einstaklingum 20 ára eða eldri.
Samviskusemi, þjónustulund og metnaður.
Reynsla af sölustörfum æskileg.

Starfsfólk á kassa, 50 -100%
starfshlutfall.
Reynsla, metnaður, samsviskusemi og
þjónustulund.

Umsóknir ásamt ferilsskrá óskast sendar
á netfangið: sala@murbudin.is
Öllum umsóknum svarað.

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

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

Fasteignamarkaðurinn ehf.
- lögg. fasteignasali
Fasteignamarkaðurinn ehf., sem er ein elsta og rótgrónasta fasteignasala
landsins, óskar eftir að ráða til starfa löggiltan fasteignasala til að sinna sölu
fasteigna og ýmsu öðru er viðkemur daglegum rekstri fasteignasölu.
Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu af sölu fasteigna.

Starf kirkjuvarðar í Seljakirkju
laust til umsóknar
Seljakirkja í Reykjavík óskar eftir að ráða kirkjuvörð í
70% starfshlutfall frá og með 24. ágúst nk.
Óskað er eftir ábyrgum og jákvæðum einstaklingi sem
hefur áhuga á starﬁ kirkjunnar. Starfslýsingu má ﬁnna
á seljakirkja.is og allar frekari upplýsingar má fá hjá
sóknarpresti olafur.borgthorsson@kirkjan.is.
Umsóknir skulu berast til seljakirkja@kirkjan.is.
Umsóknarfrestur er til 24. júlí.

Mjög góð föst mánaðarlaun í boði fyrir réttan aðila auk mögulegrar
árangurstengingar.

Árbæjarkirkja
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf umsækjenda sendist
á netfangið gtj@fastmark.is fyrir 20. júlí n.k. Farið verður með allar umsóknir
sem trúnaðarmál.

Árbæjarsókn auglýsir starf í kærleiksþjónustu frá og með 24. ágúst 2015
Starfssvið
• Umsjón og skipulagning með starﬁ eldri borgara
• Vinaheimsóknir
Þekking og reynsla
• Vera jákvæður, þjónustulundaður og góður í
samskiptum við aldraða
• Skipulagður, vandvirkur og nákvæmur
• Menntun og/eða reynsla sem getur nýst vel í starﬁ
Nánari upplýsingar gefur Kristín í s. 587-2405 milli kl. 9 – 12.

sími: 511 1144

Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015.
Umsókn og ferilskrá sendist á arbaejarkirkja@arbaejarkirkja.is
eða í pósti á Árbæjarkirkja, v/Rofabæ, 110 Reykjavík.
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ATVINNA
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“

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Starfsfólk óskast
Veitingastaðurinn Bombay Bazaar í
Kópavogi auglýsir eftir starfsfólki í vinnu
bæði í fullt starf og hluta starf.
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem
allra fyrst. Endilega sendið umsókn á
bombaybazaar200@gmail.com

VERKSTÆÐISMAÐUR
VÖRUBÍLAVIÐGERÐIR
Bifvélavirkja, vélvirkja eða starfsmann
með reynslu af vörubílaviðgerðum vantar
til starfa á vörubílaverkstæði Kletts.
Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og
öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

Yfirlæknir Heilsugæslustöðvarinnar á Akranesi

Áhugasamir hafi samband við
Svein Símonarson í síma 825 5752
eða svsi@klettur.is

Laus er til umsóknar staða yfirlæknis Heilsugæslustöðvarinnar á Akranesi.
Sérfræðimenntun í heimilislækningum er skilyrði ásamt
staðgóðri reynslu af stjórnunarlegum verkefnum. Vaktskylda
fylgir starfinu svo og þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum
sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Leitað er að áhugasömum einstaklingi sem er reiðubúinn að
takast á við endurskipulag og þróun nútímalegrar þjónustu á
heilsugæslusviði þar sem leiðarljós er lýðheilsa og forvarnir.

Stöður heilsugæslulækna
Lausar eru til umsóknar stöður heilsugæslulækna við
Heilsugæslustöðina á Akranesi Sérfræðimenntun í heimilislækningum er æskileg eða staðgóð reynsla af læknisstörfum á heilsugæsluviði. Vaktskylda fylgir starfinu svo og þátttaka kennslu heilbrigðisstétta.
Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði.
Áskilinn er réttur til að hafna umsóknum frá einstaklingum
sem ekki teljast uppfylla framangreind skilyrði.
Umsóknareyðublað er að finna á heimasíðu Embættis
landlæknis, www.landlaeknir.is undir flipanum útgefið efni.
Umsóknarfrestur um störfin er til 15. ágúst 2015.
Upplýsingar gefa: Þórir Bergmundsson, framkvæmdastjóri
lækninga, s. 432 1000, netfang thorir.bergmundsson@hve.is
og Guðjón S. Brjánsson, forstjóri í s. 432 1010,
netfang gudjon.brjansson@hve.is
Vakin er athygli á möguleika fyrir 2 – 3 áhugasama heilsugæslulækna að koma til starfa og fá tækifæri til að móta og
þróa starfsemina í ljósi ýmissa hugmynda um aukið samstarf við sveitarfélagið á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu.
Heilsugæslustöðin er hluti af Heilbrigðisstofnun Vesturlands sem tók til starfa
1. janúar 2010 og samanstendur að auki af starfsstöðvum í Borgarnesi,
Stykkishólmi, Grundarfirði, Ólafsvík, Búðardal, Hólmavík og Hvammstanga.
Þjónustusvæði heilsugæslustöðvarinnar er Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit og íbúafjöldi er um 7,600. Á stöðinni starfa 4-5 heilsugæslulæknar
auk 7 hjúkrunarfræðinga í ungbarna- og mæðravernd, heimahjúkrun,
skólahjúkrun, heilsueflandi móttöku og öðrum almennum og sérstökum
verkefnum. Næringarfræðingur, sálfræðingar og iðjuþjálfi starfa í tengslum
við heilsugæslustöðina. Við stöðina er starfar sérhæft teymi fagfólks við
greiningu hegðunar- og þroskafrávika barna.
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Samskiptastjóri
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ØTLBTUÓGVMMUTUBSG4UBSm§GFMVSÓTÏSZUSJPHJOOSJ
VQQMâTJOHBNJ§MVO WJ§CVS§BTUKØSOVO ÞUHÈGVNÈM3BOOÓT
PH¢FJSSBTKØ§BPHWFSLFGOBTFN3BOOÓTIFGVSVNTKØO
NF§4BNTLJQUBTUKØSJNVOFJOOJHIBMEBVUBOVNGS§TMV
NÈMTUBSGTNBOOBPHWJOOBB§NBOOBV§TUFOHEVN
WFSLFGOVNÓTBNTUBSmWJ§TWJ§TTUKØSBSFLTUSBSTWJ§T
Verkefnastjóri menntasjóða
ØTLBTUÓGVMMUTUBSG4UBSm§GFMVSÓTÏSVNTKØONF§JOO
MFOEVNNFOOUBTKØ§VNTTVNTKØONF§VNTØLOBSPH
ÞUIMVUVOBSGFSMJ TLJQVMBHOJOHVGVOEBPHSÈ§TUFGOBTFN
PH¢ÈUUUÚLVÓÚ§SVLZOOJOHBSTUBSm NJLMVNTBNTLJQUVN
WJ§WJ§TLJQUBWJOJ TUKØSOJSTKØ§BPHTUBSGTGØMLTUPGOVOBS
JOOBS4UBSGTNB§VS¢BSGB§WFSBSFJ§VCÞJOOB§TJOOB
Ú§SVN¢FJNTUÚSGVNTFN¢BSGOBTUÞSMBVTOBS
Upplýsingastofa og móttaka
4UBSGTNB§VSØTLBTUÓGVMMUTUBSGTFNTLJQUJTUÈNJMMJ
VNTKØOBSNF§6QQMâTJOHBTUPGVVNOÈNFSMFOEJT
PHIÏSMFOEJTPHBMNFOOSBTUBSGBÓNØUUÚLV3BOOÓT
BVLâNJTLPOBSB§TUP§BSTUBSGB4UBSm§GFMVSÓTÏSNJLJM
TBNTLJQUJWJ§WJ§TLJQUBWJOJPHTUBSGTGØMLTUPGOVOBSJOOBS
PHÓFJOIWFSKVNNMJWJ§FSMFOEBTBNTUBSGTB§JMB
Matráður
ØTLBTUÓTUBSGÓVNTKØONF§NÚUVOFZUJ3BOOÓT
4UBSm§GFMVSÓTÏSNBUTFME CBLTUVSPHB§ÞUCÞBWFJUJOHBS
GZSJSGVOEJ VQQ¢WPUUPHGSÈHBOHÈTBNUÚ§SVNUJMGBMMBOEJ
TUÚSGVN7J§MFJUVNB§KÈLW§VNPHIVHNZOEBSÓLVN
FJOTUBLMJOHJTFNIFGVSÈOHKVBGNBUTFME FSMJQVS
ÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN TOZSUJMFHVS SÚTLVSPHNF§
HØ§B¢KØOVTUVMVOE
Umsóknarfrestur er til kl. 16:00, mánudaginn
12. ágúst 2015
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUÚSmOFSB§mOOBÈIFJNBTÓ§V
3BOOÓTFO¢BSTLBMKBGOGSBNUTLKBVNTUÚSmO 
XXXSBOOJTJTTUBSGTFNJMBVTTUPSG6NTØLOTLBMGZMHKB
GFSJMTLSÈ LZOOJOHBSCSÏG
PHQSØGTLÓSUFJOJ
Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

Frítt
rítt húsnæði og fæði á vinnutíma.
vinnutíma
ma
a
Umsóknir ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælendur
sendist á netfangið gamlafjosid@gamlafjosid.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bókari óskast
Enor ehf. er framsækið endurskoðunarfyrirtæki sem
vegna aukinna umsvifa óskar eftir öﬂugum og
skipulögðum bókara til starfa á skrifstofu félagsins í
Reykjavík. Viðkomandi þarf að hafa góða reynslu á
bókhaldi.
Starfssvið:
• Færsla bókhalds, reikningagerð og launavinnsla.
• Almennar afstemmingar á bókhaldi.
• Skil á skýrslum, skilagreinum og öðrum gögnum til
skattayﬁrvalda sem og annarra.
• Önnur störf tengd bókhaldi og uppgjörsvinnu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð reynsla og þekking á bókhaldi er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta á bókhaldsforritum æskileg.
• Góð færni í Excel og almenn tölvufærni er skilyrði.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
Óskað er eftir að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Björn Óli s: 430-1800.
Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt
ferilskrá á netfangið bjorn@enor.is.
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Bústaðavegur, hjólastígur.
Hörgsland - Stjörnugróf 2015, útboð 13568
Djúpavogshreppur auglýsir eftirfarandi störf:

Djúpavogsskóli – grunnskóli

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

Íþrótta- og sundkennsla, samtals 18 stundir á viku og
smíðakennsla 8 stundir á viku, samtals 100% starf.
Æskilegast að viðkomandi geti kennt allt saman en það er
þó ekki skilyrði.
Skólaliði um 60% starf, vinnutími 8:00 – 13:00.
Aðstoð inni í bekkjum, gæsla o.ﬂ.
Skólaliði um 50% starf, vinnutími 12:00 – 16:00.
Aðstoð við skólamötuneyti og gæsla í lengdri viðveru.

Innkaupadeild

Djúpavogsskóli – leikskóli
Deildarstjóri á yngri deild, 100% starf.
Leikskólakennarar, 3 x 100% störf
Stuðningsfulltrúi með fötluðu barni, 100% starf
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2015 og sendast umsóknir
vegna grunn- og leikskóla á skolastjori@djupivogur.is

Djúpavogshreppur / Umf. Neisti
Djúpavogshreppur, í samstarﬁ við Umf. Neista, auglýsir
starf íþrótta- og æskulýðsfulltrúa. Leitað er eftir öﬂugum
einstaklingi sem er tilbúinn að stýra metnaðarfullu og lifandi
æskulýðs- og íþróttastarﬁ á Djúpavogi. Viðkomandi hefur
yﬁrumsjón með starﬁ Umf. Neista s.s. þjálfun, foreldra- og
sjálfboðaliðastarﬁ, fjármálum, heimasíðu, mótshaldi og
öðru sem lýtur að starfsemi félagsins í samvinnu við stjórn
þess. Þá hefur viðkomandi yﬁrumsjón með æskulýðsstarﬁ í
sveitarfélaginu í samvinnu við Djúpavogsskóla og sveitarstjórn. Um er að ræða 100% starf frá og með 15. ágúst.
Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2015.
Allar nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri og skal skila
umsóknum ásamt meðmælum og ferilskrá á skrifstofu
Djúpavogshrepps, Bakka 1 , 765 Djúpavogi, í eða senda á
netfangið sveitarstjori@djupivogur.is

HLJÓÐVARNIR VIÐ
SILFURTÚN

ÚTBOÐ
Garðabær óskar eftir tilboðum í
ofangreint verk.
HELSTU VERKÞÆTTIR ERU:
• Tilflutningur á jarðvegi innan svæðis: 880 m³
• Hljóðgirðing:
515 m
• Grasþakning:
4.650 m²
Verkinu skal vera lokið 27. nóvember 2015.
Útboðsgögn verða afhent á vef Garðabæjar
frá og með þriðjudeginum 21. júlí 2015.
Skila skal tilboðum til Bæjarskrifstofa
Garðabæjar fyrir kl. 13:00 þriðjudaginn
11. ágúst 2015 þar sem þau verða opnuð á
fyrrgreindum tíma.

www.gardabaer.is

Breyting á deiliskipulagi lóðar
Norðuráls hf. á Grundartanga
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar samþykkti þann 15. júlí 2015 að
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðar Norðuráls hf.
á Grundartanga frá 1997 samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010. Breytingin felst fyrst og fremst í því að uppfæra
upplýsingar á deiliskipulagsuppdrætti í samræmi við þau mannvirki og þá starfsemi sem fram fer á svæðinu en töluverðar
breytingar hafa orðið á mannvirkjum frá því sem fram kemur
á gildandi deiliskipulagi frá árinu 1997. Samhliða þessari
breytingu á deiliskipulagi verður sótt um starfsleyfi fyrir 350.000
tonna ársframleiðslu.
Tillaga liggur frammi á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar að
Innrimel 3. Tillöguna má einni sjá á heimasíðu sveitarfélagsins, www.hvalfjardarsveit.is frá 17. júlí til og með 3. september
2015.
Athugasemdir við tillögu breytingar deiliskipulags skulu vera
skriflegar og berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 3. september
2015 á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða
á netfangið skipulag@hvalfjardarsveit.is.
Skipulags- og umhverfisfulltrúi Hvalfjarðarsveitar

Tækni- og umhverfissvið

Útboð AKR-01
Akraneslína 1 og Andakílslína 1
66 kV jarðstrengur og vatnslögn
Jarðvinna og lagning
Landsnet óskar eftir tilboðum í verk
sem lýst er í útboðsgögnum AKR-01.
Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu og lagningu tveggja 66 kV
háspennustrengja sem samanstanda af þremur einleiðurum,
annars vegar frá staurastæðu 215 í Andakílslínu 1 við Akranesveg,
Akranesi, til tengingar í nýju tengivirki við Smiðjuvelli 24, Akranesi,
alls um 1.260 m og hins vegar frá tengistað Akraneslínu 1 við
Akrafjallsveg til tengingar í áður nefndu tengivirki, alls um 1.370 m,
ásamt jarðvinnu og lögn 280 mm kaldavatnslagnar fyrir Orkuveitu
Reykjavíkur alls um 500 m.
Helstu verkliðir eru:
Gröftur, söndun og yfirfylling
Skurðgröftur
Útlögn á 66 kV strengjum í skurði og rör
Lagning fjarskiptarörs
Lagning kaldavatnslagnar
Frágangur yfirborðs

2.600 m
4.400 m3
7.900 m
2.600 m
500 m
5.000 m²

Víða eru þveranir á lögnum, vegum og skurðum á strengleiðinni.
Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2015.
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Landsnets,
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 21. júlí 2015.
Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík
fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 13. ágúst 2015 þar sem þau verða
opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
SORPA bs., Gylfaﬂöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir eftir
þátttakendum í opið útboð:

Þjónusta við grenndarstöðvar fyrir
pappírsefni, plast og gler.
Nr. 071502
Samningstími er 6 ár, frá 1. febrúar 2016 til 31. janúar
2022, með möguleika á framlengingu í allt að 2 ár.
Verkefnið felst í eftirfarandi verkþáttum:
• Útvegun heppilegra gáma
• Reglubundin tæming gáma og losun þeirra í Gufunesi
og Álfsnesi
• Viðhald gáma
• Þrif á grenndarstöðvum
• Gagnaskráningu
Helstu magntölur eru:
• Heildargámafjöldi er 235 stk
• Líklegt magn endurvinnsluefna er 1.700 tonn/ár
Afhending útboðsgagna verður á bílavoginni við
móttökustöð SORPU bs. í Gufunesi, 112 Reykjavík, frá
þriðjudeginum 21. júlí, gegn kr. 10.000.- gjaldi.
Tilboð skulu hafa borist á skrifstofu SORPU bs. Gylfaﬂöt
5, 112 Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 1. september
2015 kl. 11:00 og verða þau opnuð þar í viðurvist þeirra
bjóðenda sem þess óska.

FORVAL
SORPA bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, auglýsir eftir þátttakendum í samkeppnisviðræður:

Waste Treatment Plant in Álfsnes –
Solution for the treatment of Household
Municipal Solid Waste
(Gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi –
Lausn fyrir meðhöndlun á heimilisúrgangi)
Nr. 071501
Verkefnið felst í útvegun tæknilausnar vegna fyrirhugaðrar gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi.
Óskað er eftir lausn sem getur meðhöndlað um 36.000
tonn af heimilisúrgangi.
Þátttakendur sem óska eftir forvalsgögnum geta sent
fyrirspurn á netfangið sorpa-071501@mannvit.is, merkt
„Gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi - Forval“, ásamt nafni
og netfangi.
Forvalið er auglýst á evrópska efnahagssvæðinu.
Þátttökutilkynningar skulu hafa borist á skrifstofu SORPU
bs. Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn
27. ágúst 2015 kl. 10:00

Borg fasteignasala
Síðumúla 23
108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir
Löggiltur
Fasteignasali
777 2882

4
herb.

Brandur
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali
897 1401

Gunnlaugur
Þráinsson
Aðstoðarmaður
fasteignsala
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
Fasteignasali
848 4806

Sigurður Fannar Hildur
Ingimar
Guðmundsson Birkisdóttir
Ingimarsson
Aðstoðarmaður Aðstoðarmaður Hrl.
fasteignsala
fasteignsala
519 5501
897 5930
663 4539

96,9
96
96,
m2.

OPIÐ
HÚS

2
herb.

Þórunn
Sigurðardóttir
Aðstoðarmaður
fasteignsala
778 7707

Vilborg G.
Hansen
Löggiltur
Fasteignasali
853 7030

Stefán Páll
Jónsson
Aðstoðarmaður
fasteignsala
781 5151

519 5500

Úlfar Þór
Davíðsson
Löggiltur
Fasteignasali
897 9030

53
3
m2.

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali
864 8808

8
herb..
herb

Jóhanna
Sigurðardóttir
Löggiltur
Fasteignasali
662 1166

Gísli Elí
Guðnason
Aðstoðarmaður
fasteignsala
698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður
fasteignsala
820 6478

Birgitta
g
Ásgrímsdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignsala
695 2893

320,7
m2.

Opið hús mánudaginn 20. júlí 17.30-18.00

Leifsgata 24

Garðastræti 21 - LAUS STRAX

Víðigrund 45 - 200 Kópavogur

96,9 fermetra 4ja herbergja íbúð á 2. hæð
við Leifsgötu í Reykjavík. Íbúðin skiptist í
forstofu hol, þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús
og baðherbergi. Sameiginlegt þvottahús á
jarðhæð. Verð 36,9m 4ja herb

Falleg 2ja herbergja, 53 fermetra íbúð á annari
hæð í endurbyggðu húsi við Garðastræti í
Reykjavík íbúðin skiptist í alrými-eldhús,
svefnherbergi, baðherbergi og sérgeymslu. Hús
endurbyggt í gamla stílnum.

Glæsilegt einbýlishús að Víðigrund 45, á
mótum Kópavogs og Fossvogsdals, á einum
veðursælasta stað höfuðborgarsvæðisins.
Húsið er 320,7 fermetrar á tveimur hæðum
og tvöfaldur sérstæður bílskúr.

Verð: 36.900.000
OPIÐ
HÚS

4
herb
b.

Brandur
Fasteignasali

897 1401

97
m2.

Verð: 31.900.000
OPIÐ
HÚS

3-4
3-4
4
herb
her
rb.
rb.

Brandur
Fasteignasali

897 1401

95-141
9
95m2.

Verð: 89.900.000
OPIÐ
HÚS

3
herb.

Opið hús þriðjudaginn 21. júlí kl 17:30 – 18:00

Opið hús mánudaginn 20. júlí kl. 18:00-18:30

Holtsgata 13

Holtsvegur 23-25 - AÐEINS 5 ÍBÚÐIR EFTIR!

Mávahlíð 6

Björt og falleg íbúð í litlu fjölbýlishúsi í Vesturbæ
Reykjavíkur. Laus við kaupsamning. Íbúðin hefur
3 svefnherbergi, rúmgott eldhús og bjarta og
góða stofu með útgengi út á svalir mót suðri.
Lokaður og skjólgóður bakgarður.

Sölusýning á glæsilegum 3ra-4ra herbergja
íbúðum Með bílageymslu, íbúðinar skilast
fullbúnum án gólfefna. Íbúðinar eru frá 95141 m2 með góðum svölum.
Aðeins 5 íbúðir eftir!

80,8 Fermetra 3jaherbergja íbúð með
sérinngangi á jarðhæð við Mávahlíð 6. Íbúðinn
skiptist í forstofu,hol,eldhús, tvö rúmgóð
svefnherbergi, stofu,baðherbergi og geymslu
ásamt sameignlegu þvottahúsi í sameign.

Verð: 36.900.000

Fasteignasali

777 2882

183
83,5
m2.

Verð frá: 37.200.000
4-5
he
herb
er .
erb.

99
m2.

Gísli Elí
Aðstoðarmaður
fasteignsala

698 5222

3

Verð: 27.300.000
OPIÐ
HÚS

Baðher
h
herb
e ergi

844 6447

80,8
m2.

Opið hús þriðjudaginn 21. júlí kl. 17.00-17.30

Þóra

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður
fasteignsala

Gísli Elí
Aðstoðarmaður
fasteignsala

698 5222

Einbýlishús

Opið hús mánudaginn 20. júlí kl 17:30 - 18:00

Lindarbraut 31
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við
Lindarbraut á seltjarnarnesi. Þrjú svefnherbergi
eru í húsinu. Búið er að endurnýja húsið að hluta. 36
fm bílskúr. Fallegur garður. Húsið stendur á 1000
fm eignalóð. Gott fjölskylduhús á eftirsóttum stað.

Verð: 62.500.000
OPIÐ
HÚS

Úlfarsbraut 50-56

Stórglæsilegt sumarhús í landi Miðness/Grímsnes

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

Fasteignasali

85 hektara stórglæsilegt sumarhús með 14 fm. gestahúsi
- pöllum og veröndum og heitum potti. Húsið stendur á
gróinni eignarlóð með hlöðnum steinstíg frá bílastæði að
húsinu og timburveröndum og steinhleðsluveggjum sem
skapa einstakt umhverﬁ og skjól umhverﬁs heitan pott.
Húsið sjálft hefur verið nánast algjörlega endurnýjað er
með hjónasvítu með sér baðherbergi auk 2 rúmgóðra
herbergja og auka baðherbergis með sturtu. Eldhús er
Þóra
glæsilegt með eyju með gaseldavél, stórri borðstofu og
fallegri, opinni stofu með kamínu.
Fasteignasali

777 2882

Verð: 49.000.000

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

Þóra

777 2882

4
herb.

Úlfar Þór
Fasteignasali

897 9030

100,1
m2.

Opið hús miðvikudaginn 22. júlí kl 17:30 - 18:00

Mávahlíð 3
Vel skipulögð 4ra 100,1 fm herbergja neðri
sérhæð í fallegu húsi við Mávahlíð í Reykjavík.
Íbúðin nýlega tekin í gegn. M.a annars eldhús,
gólfefni og baðherbergi. Þrjú svefnherbergi.
lóðin verið drenuð.

Verð: 42.900.000

Þóra
Fasteignasali
777 2882
Úlfar Þór
Fasteignasali
897 9030

OPIÐ HÚS

Þorrasalir 13-15

20. júlí 18:00 – 18:30

Lindarbraut 31

203 KÓPAVOGUR

170 SELTJARNARNES

STÆRÐ: 104,3 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

STÆRÐ: 166 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

4

5

Nokkrar útsýnisíbúðir eftir í glæsilegu húsi við golfvöll Garðabæjar og
Kópavogs. Íbúðirnar skilast fullbúnar
án gólfefna með bílastæði í kjallara.
Stutt er í afhendingu.

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð á 1000fm lóð að
Lindarbraut Seltjarnarnesi. Búið að
endurnýja töluvert. Fallegur garður,
rúmgóður 36 fm bílskúr með gluggum
og hurð út í garð.

39.100.000

62.500.000

Heyrumst

Heyrumst

Kristján Þórir Hauksson
696 1122
kristjan@fastlind.is

699 3702
gunnar@fastlind.is

ÚS

O

699 5008
hannes@fastlind.is

Jötnagarðsás 38

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

H
PIÐ

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

Sölufulltrúi

699 5008
hannes@fastlind.is

WWW.FASTMOS.IS

Hannes Steindórsson

Gunnar Valsson

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

Sölufulltrúi

Heyrumst

Heyrumst

Hannes Steindórsson

Fallegt Sumarhús

Fallegt 54,4 fermetra sumarhús
við Jötnagarðsás 38 Munaðarnesi,
Borgarﬁrði.
Eignin stendurá 4.000 fm
leigulóð en einnig fylgir eigninni
leigulóðarréttur að tveimur
aðliggjandi lóðum nr. 39 og 40 og er
því samtals stærð lóðar um 12.000
fm.

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30

2
herb.

54,4
m2.

Svefnloft

14.9
millj.

Ánanaust 15, íbúð 306 - 101 Reykjavík
Glæsileg 93 m2, 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi við Ánanaust
15 - 101 Reykjavík. Glæsilegt útsýni til Snæfellsness, út á sjó og til
Esjunnar. Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, hol, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Sérgeymsla er á hæðinni. V. 35,9 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Héðinn
Fasteignasali

848 4806

534 1020

Blaðberinn
bíður þín

ÍYTSH9L`RQH]xR^^^QVM\YPZ

GÓÐ STAÐSETNING OG
GOTT AÐGENGI

Háaleitisbraut
111
endaíbúð í Sigvaldahúsi m bílskúr
Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir

Endaíbúð á þriðju hæð

sölufulltrúi

Íbúðin að stærð 141,1 m²

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Bílskúr að stærð 32,5 m²

TIL LEIGU
:xó\TSP9L`RQH]xR
:RYPMZ[VM\OZU¤óP
:[¤YóZHT[HSZ\TMT
(SSHYUmUHYP\WWSûZPUNHY]LP[PY!
5HNVWUDUIUÈÐLQJXU
3NNPS[\YSLPN\TPóSHYP
3NNPS[\YSLPN\TPóSHYP
3NNPS[\YMHZ[LPNUHZHSP
3NNPS[\YMHZ[LPNUHZHSP

Hönnun eftir Sigvalda nýtur sín vel
Endurnýjað baðherbergi

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.

ÔSHM\Y1}OHUUZZVU
Helgi
Már Karlsson




VSHM\Y'QVM\YPZ
OTR'QVM\YPZ

44,9 millj.

Blaðberinn...

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Húsnæðið skiptist í móttöku, 8-9
lokaðar skrifstofur, 2 fundarherbergi, eldhús-/kaffistofu
/ZU¤óPóZRPW[PZ[xT}[[R\
SVRHóHYZRYPMZ[VM\YM\UKHYOLYILYNPLSKOZRHMMPZ[VM\VNZU`Y[PUN\
og snyrtingu. Dúkur á gólfum. Hægt er að skipta húsnæðinu upp í 2 einingar.
5¤NIxSHZ[¤óP3H\Z[MYmTHYZ

- með þér alla leið -

Virðisaukaskattur leggst við leigufjárhæð
leigufjárhæð. Laust strax!

Einarsnes 58

Fjárfestingatækifæ

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Lyngmói 12 og 14
Selfoss

ri

Austurvegur
Selfoss

Rúmgott og reisulegt 221 fm
parhús á einni hæð

Húsið skilast fokhelt að innan og
fullbúið að utan

69,0 millj.

Mikið uppgert einbýli við Húsið er með mikla
Einarsnes í Skerjafirðinum útleigumöguleika en í dag er rekin
heimagisting þar með
4 útleiguherbergjum
194,4 fm - 10 herbergja
Nánari upplýsingar veitir
Góð lóð með möguleika
Gunnar S. Jónsson
á tveimur gestahúsum
löggiltur fasteignasali
Heitur pottur
sími: 899 5856

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson

Heil húseign í alfaraleið á Selfossi
Þrjár sér íbúðir + 106 fm bílskúr = 445 fm
Spennandi tækifæri fyrir fjárfesta
Miklir tekjumöguleikar,
getur hentað í langtíma
eða skammtíma leigu / gistiheimili
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus
til afhendingar

hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

gunnar@miklaborg.is

Verð:

79,9 millj.

Frábært skipulag, stórt alrými, fjögur
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

svefnherbergi og tvö baðherbergi
Lóð og innkeyrsla skilast fullfrágengin

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Inntaksgjöld eru greidd
Húsin eru tilbúin til afhendingar

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

29,8 millj.

Vönduð og fagleg þjónusta. Hringdu

Ástþór Reynir
Löggiltur fasteignasali

núna!

Senter

Gunnar Sverrir

899 6753
8

8
8622001
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

SPARIBAUKUR!!
MINI ONE. Árg 7/2013, ek 19 Þ.KM,
bensín, 6 gírar. TILBOÐ 2.990þ
Rnr.100868.Góðir lánamöguleikar
75-80% í allt að 84 manuði.

SKODA Octavia ambiente combi
4x4. Árgerð 2012, ekinn 66 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. Verð 3.950.000.TILBOÐ
3.690.000.- Rnr.286751.

M.BENZ E 200 ngt metan. Árgerð
2009, ekinn 55 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. TILBOÐ
3.590.000.- Rnr.336116.

ALLT AÐ MILLJÓN KRÓNA
AFSLÁTTUR
Á NÝJUM SÝNINGARHJÓLUM. Ýmsar
gerðir til, sjón er sögu ríkari. EKKI
MISSA AF ÞESSU.

Dodge Rumble Bee Ram 5.7 Hemi
Magnum 9/2004 ek 107þús. 500HP
frábært eintak Ásett verð 3.490.000.-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is
Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær
Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

Toyota Corolla 1.6 Sport 8/2004
ek127þús. Spoiler kit flottur bíll
TILBOÐSVERÐ 990.000.-

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar
sem þú getur keypt eða selt bíl á
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu
þér málið. www.bilauppbod.is Sími
522-4610.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2012,
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.850.000. Rnr.240646. Tilboð kr:
3.350.000,-

DODGE Avenger. Árgerð 2008,
ekinn 129 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 1.690.000.TILBOÐ 1.390.000.Rnr.372874.

TOYOTA Land cruiser 200 vx.
Árgerð 2009, ekinn 97 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 7.990.000. TILBOÐ
7.290.000.- Rnr.380992.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270
Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað
á laugard.
www.100bilar.is
SUZUKI Kizashi 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 22 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000.TILBOÐ 3.490.000.Rnr.371892.

MERCEDES BENZ M ml350. Árgerð
2003, ekinn 160 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 1.690.000.- TILBOÐ
1.290.000. Rnr.410063.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

LEXUS Is250. Árgerð 2009, ekinn
73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.790.000. TILBOÐ 3.390.000.Rnr.372606.

MERCEDES-BENZ A 180 CDI. Árgerð
2014, ekinn 30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.790.000. Rnr.991354.

BMW 520D M-SPORT F1 2014 ek
3 þkm, sjsk Hlaðinn aukabúnaði M-Sport - Alcantara sport innrétting
- Þessi er rosalegur, er á staðnum.
Tilboðsverð 8900 þús, raðnr 119425.

Save the Children á Íslandi

Nýtt Kymco 700 EFI. Tveggja manna
götuskráð með dráttarkúlu og spili.
Verð kr. 2.290.000. Icehobby Tæki sími
462-4600 eða 893-7917

Icehobby - Tæki
Draupnisgötu 6, 603 Akureyri
Sími: 462 4600
http://www.icehobby.is

til sölu

KYNNINGARVERÐ 1.990ÞÚS
Niewiadow hjólhýsin hafa verið frábær
og traustur ferðafélagi Íslendinga
í áratugi! Frábært kynningarverð á
nýjum hjólhýsum aðeins 1.990þ.!!!
Skipti möguleg. Allt að 80% lán
mögulegt. Rnr.126608. Erum með
hjólhýsin á staðnum tilbúin til
afhendingar. Til sýnis og sölu á Bílalíf
s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

MERCEDES BENZ M ml320 cdi (122).
Árgerð 2008, ekinn 101 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 4.790.000.TILBOÐ
4.290.000.- Rnr.381230.

KIA cee‘d EX 1.6 dísel sjálfsk.. Árgerð
2014, ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000. Rnr.161401. 6 ár eftir
af verksmiðjuábyrgð.

Vantar bíla á skrá og á staðinn
! Yfir 20 ára traust þjónusta,
markaðsþekking og vönduð
vinnubrögð ! Löggiltur bifreiðasali.
Verið velkomin, Kveðja Ási

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 554 6700
Hagstæð sölulaun ! 2,9 %
www.bílagallerí.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
BMW X5 4.0d e70 . Árgerð 2013,
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
13.890.000. Rnr.141595. Mikið af
aukahlutum.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Bátar á sjó og vötn

NÝ SENDING
SUBARU Forester lux ii plus. Árgerð
2014, ekinn 37 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 5.450.000.TILBOÐ
5.090.000.- Rnr.390115.

vantar bíla á skrá

Vegna mikillar sölu er komin
ný sending af Terhi bátum.

til sölu

Club car golfbílar
ﬁar á me›al n‡tt model Terhi 445.
Vinsamlega leitið upplýsinga hjá sölumönnum okkar.

Verð frá 990.000.-

19019 ehf • sími 893 3393 Gunnsteinn • www.19019.is

Til sjávar og sveita í 75 ár

www.velasalan.is
S. 520 0000, Dugguvogi 4, 104 Reykjavík

