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

Leikskólinn Skerjagarður

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar
á Íslandi. Hlutverk hennar
er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um
samhæﬁngu hagtalna,
stunda rannsóknir og stuðla
þannig að upplýstri umræðu
og faglegum ákvörðunum.

Við á Leikskólanum Skerjagarði, Bauganesi 13 í
Reykjavík, erum að leita að metnaðarfullum og
jákvæðum leikskólakennara eða leiðbeinanda, sem
hefur brennandi áhuga að starfa með börnum.
Framtíðarstarf í boði. Skerjagarður er lítill einkarekinn
leikskóli, þar sem frumkvæði og gleði eru í fyrirrúmi.
Umsókn og frekari upplýsingar sendist á netfangið
skerjagardur@skerjagardur.is.
eða í síma 8485213 Sóldís

Allar atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingur í gagnasöfnun
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild.
Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir
á vegum Hagstofunnar. Starﬁð felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við
undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna
sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar
starﬁð á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna
nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í
hagskýrslugerð.

Húsvörður
hjá Knattspyrnufélaginu Val

Hæfniskröfur

Knattspyrnufélagið Valur leitar af húsverði í vinnu aðra hverja helgi:
föstudag frá 16:00 til lokunar og laugardag og sunnudag (opnunartímar um helgar geﬁð upp síðar).
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Æskilegt væri að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Helstu verkefni eru m.a.:
• Umsjón hússins og afgreiðsla.
• Þrif á göngum, anddyrum, íþróttasölum (vél),
búningsklefum og ﬂeirra.
• Hafa umsjón með búningsklefum fyrir heimalið og
lið í heimsóknum.
• Hafa eftirlit með því að settum umgengnisreglum sé hlítt.
• Þvottur á fatnaði.
• Flest allt sem kemur að húsverði í stóru mannvirki.

Háskólapróf sem nýtist í starﬁ, framhaldsmenntun er kostur
Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg
Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg
Reynsla af gagnasöfnun er kostur
Góð ritfærni á íslensku og ensku
Góð samstarfs- og samskiptahæfni
Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.
Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í
sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Menntun og reynsla:
• Reynsla af húsvörslu er æskileg.
• Æskileg reynsla við ábyrgðastörf.
• Góð þjónustulund.

Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 105 Reykjavík
Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099
www.hagstofa.is

Vinsamlega sendið umsókn/ferilskrá og mynd á valur@valur.is fyrir
1. ágúst. Ætlast er til að umsækjandi sýni hreint sakavottorð.
Knattspyrnufélagið Valur, Laufásvegi Hlíðarendi 101 Reykjavík
www.valur.is
Húsvörður

Menningar- og ferðamálasvið

Slær hjartað fyrir Reykjavík?
Yfirverkstjóri
garðyrkjumála
Framkvæmdamiðstöð Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða
í stöðu yfirverkstjóra garðyrkjumála. Um er að ræða umfangsmikið og fjölbreytt 100% starf fyrir drífandi einstakling.
Á Framkvæmdamiðstöð starfa um 28 fastráðnir starfmenn
að jafnaði við hin ýmsu verk. Æskilegt að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst.
Helstu verkefni eru:
• Verkstjórn.
• Umhirða opinna svæða.
• Nýframkvæmdir.
• Jólaskreytingar.
• Aðstoð við vinnuskóla.
• Starfsmannamál.
• Samskipti við bæjarbúa og stofnanir.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Garðyrkjufræðingur af garðplöntubraut eða
skrúðgarðyrkjubraut.
• Sveinspróf í skrúðgarðyrkju kostur.
• Reynsla af verkstjórn/flokkstjórn.
• Góð þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Frumkvæði, stundvísi og samviskusemi.
• Jákvæðni, samstarfsvilji og sveigjanleiki.
• Góð almenn tölvukunnátta 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 14 ágúst 2015.

Við leitum að nýjum forstöðumanni Höfuðborgarstofu
með brennandi áhuga á að gera góða ferðamannaborg enn betri.
Höfuðborgarstofa ber ábyrgð verkefnum tengdum ferðamálum og vinnur að því að nýta sóknarfæri og styrkleika Reykjavíkur á
því sviði. Höfuðborgarstofa rekur fjölþætta upplýsingamiðlun fyrir ferðamenn og sér um framkvæmd stórra borgarhátíða ásamt
samráði og ráðgjöf við skipuleggjendur annarra viðburða í borginni.
Næstu 3 - 5 árin mun starfsemi Höfuðborgarstofu taka mið af nýrri aðgerðaáætlun Ferðamálastefnu Reykjavíkur. Þar eru sett í
forgang verkefni tengd innviðum, gæðum og skipulagi áfangastaðarins, móttaka gesta, samstarf og þróun ferðaþjónustu á
höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt er fyrirsjáanlegt að málefni miðborgarinnar munu í auknum mæli verða á ábyrgð Höfuðborgarstofu. Forstöðumaður mun því leiða framkvæmd nýrrar forgangsröðunar og þær breytingar á starfseminni sem hún kallar á.
Sjá nánar um starfsemi og stefnumótun: www.visitreykjavik.is og http://reykjavik.is/utgeﬁd-efni-menningar-og-ferdamalasvid

Ábyrgðarsvið forstöðumanns:
• Stjórnun, rekstur og stjórnsýsla stofnunarinnar.
• Fjármál, starfsmannamál og framkvæmd ákvarðana menningar- og ferðamálaráðs og
borgaryﬁrvalda sem að Höfuðborgarstofu snúa.
• Skipuleggur þjónustu stofnunarinnar og leiðir aðra faglega starfsemi hennar.

Starﬁð gerir kröfu um:
•
•
•
•
•
•
•
•

Menntun á háskólastigi sem nýtist í starﬁ. Framhaldsmenntun kostur.
A.m.k. 5 ára stjórnunarreynslu með áherslu á breytingastjórnun.
Leiðtogahæﬁleika, hugmyndaauðgi og mikla skipulagshæfni.
Haldbæra reynslu af áætlanagerð, fjármála- og verkefnisstjórnun.
Umtalsverða þekkingu og reynslu á vettvangi ferðamála og viðburða.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Mikla hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
Góða tungumálakunnáttu.

Umsókn skal gera grein fyrir hvernig umsækjandi mætir öllum ofangreindum kröfum. Jafnframt er óskað eftir greinargerð að
hámarki 2 A4 bls. þar sem umsækjandi lýsir hugmyndum sínum og áherslum fyrir Höfuðborgarstofu og ferðaþjónustu í Reykjavík.
Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi og skyldur
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg. Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf sem fyrst.
Næsti yﬁrmaður er sviðsstjóri Menningar- og ferðamálasviðs sem fer með framkvæmd menningar- og ferðamála hjá Reykjavíkurborg. Sviðinu tilheyra auk Höfuðborgarstofu, menningarstofnanir Reykjavíkurborgar: Borgarbókasafn Reykjavíkur - menningarhús, Borgarsögusafn Reykjavíkur og Listasafn Reykjavíkur.
Nánari upplýsingar veita: svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og berglind.olafsdottir@reykjavik.is auk þess sem vakin er
sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að ﬁnna á www.rvk.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk. Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

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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Spennandi störf hjá Sveitarfélaginu Hornafirði
Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag sem byggir á sjávarútvegi og ferðaþjónustu.
Öflugt menningar- og félagslíf er í sveitarfélaginu. Fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni.
Nýheimar þekkingarsetur er mennta- og fræðastofnun þar koma saman Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Náttúrustofa Suðausturlands,
Framhaldskóli, Hornafjarðarsöfn, Matís og Fræðslunet Suðurlands. Stuðningur við frumkvöðla t.d. FAB LAB smiðja er í Vöruhúsi.
Öll almenn þjónusta er til staðar í sveitarfélaginu og má þar nefna tónskóla, líkamsrækt, knatthús, sundlaug og heilbrigðisstofnun.
Samgöngur til Hafnar eru greiðar, beint flug og strætó.

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir starfsfólki
í mötuneyti og þingvörslu.

Sveitarfélagið leitar að öflugu starfsfólki sem vill starfa á skemmtilegum og fjölskylduvænum vinnustað
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UMHVERFISSTJÓRI FERÐAMÁLASTOFU

Elskar þú kaffi?

Ferðamálastofa óskar eftir að ráða umhverﬁsstjóra í 100% starf. Umhverﬁsstjóri heyrir
undir stjórnsýslu- og umhverﬁssvið, en starfstöð getur verið í Reykjavík eða á Akureyri.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Okkur vantar kröftuga og
lífsglaða einstaklinga til starfa á
kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.

Starfssvið m.a.:

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

• Mat á umsóknum og önnur fagleg þjónusta
Ferðamálastofu vegna Framkvæmdasjóðs
ferðamannastaða.
• Umsagnir um þingmál, skipulagsmál og önnur
erindi er varða starfssvið umhverﬁsstjóra.
• Verkefni sem tengjast ferðamannaleiðum,
t.d. göngu- og hjólaleiðum.
• Umsjón með útgáfu- og fræðslumálum
Ferðamálastofu er snerta umhverﬁs- og
skipulagsmál á sviði ferðaþjónustu.
• Ábyrgð á umhverﬁsstefnu Ferðamálastofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði skipulagsmála,
byggingaframkvæmda eða hönnunar áfangastaða.
• Framhaldsmenntun á sviði umhverﬁsmála
er æskileg.
• Reynsla af ferðaþjónustu- eða
útivistarframkvæmdum er æskileg.
• Reynsla af styrkúthlutunum og eftirfylgni við
styrkúthlutanir æskileg.

Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?

Leitað er að hæfum einstaklingi, karli eða konu,
sem hefur til að bera frumkvæði, sjálfstæði, hæfni í
mannlegum samskiptum, nákvæmni í vinnubrögðum
og forystu- og skipulagshæﬁleika.

Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum,
veitingum og sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.

Gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og hæfni
í framsetningu upplýsinga er skilyrði. Góð kunnátta
í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli er æskileg,
sem og góð tölvuþekking, bæði til öﬂunar og
úrvinnslu upplýsinga.

Hæfniskröfur:
Við leitum að brosandi og kraftmiklum
einstaklingum með áhuga á sölu og þjónustu
og brennandi ástríðu fyrir kaffi. Starfsmenn
munu fá starfsþjálfun og kennslu í fagi
kaffibarþjónsins.

Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Helena
Þ. Karlsdóttir, forstöðumaður stjórnsýslu- og
umhverﬁssviðs (helena@ferdamalastofa.is), en
upplýsingar um starfsemi Ferðamálastofu er að ﬁnna
á samskiptavef stofnunarinnar, www.ferdamalastofa.is.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Kaffitárs, www.kaffitar.is.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst.

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2015 og er óskað

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma 420 2722

eftir því að viðkomandi einstaklingur geti haﬁð störf
í september. Umsóknir með upplýsingum um
menntun og starfsferil skulu berast með tölvupósti á
upplysingar@ferdamalastofa.is eða á skrifstofu
Ferðamálastofu, Geirsgötu 9, 101 Reykjavík og
vera merktar “Umhverﬁsstjóri“. Ekki er um sérstök
umsóknareyðublöð að ræða, en öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um starﬁð hefur verið tekin.

PORT hönnun

2

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði
og ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð
og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að
koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar traustum
böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta
kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

kaffitar.is

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500
Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535-5510
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Ert þú jákvæður og drífandi einstaklingur
sem á auðvelt með mannleg samskipti í söluhvetjandi umhverfi?

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

Við hjá Cu2 erum að leita af hressum, ábyrgum og ráðagóðum einstakling í sölu- og markaðsstarf.
Starfið felst í þjónustu og sölu til núverandi viðskiptavina, öflun nýrra viðskiptavina, vörukynningum og ýmsum tilfallandi verkefnum.
Um er að ræða framtíðarstarf í 70 - 100% starfshlutfalli.
Hæfniskröfur:
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð

• Rík þjónustulund
• Stundvísi

• Frumkvæði
• Reynsla af sölu skilyrði

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ferilsskrá á thora@cu2.is fyrir 5. ágúst.
Fyrirspurnum verður eingöngu svarað í pósti. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Cu2 er traust og vaxandi fyrirtæki á heildsölu- og neytendamarkaði. Við leggjum áherslu á samstarf, framúrskarandi þjónustu og
vörugæði. Okkar markmið er að vera fyrsta val neytenda.

Upplýsingar veitir:
Lífland er framsækið þónustufyrirtæki við íslenskan landbúnað. Starfsemi fyrirtækisins
lýtur annars vegar að framleiðslu á fóðri og þjónustu tengdri landbúnaði, hestaíþróttum,
dýrahaldi og útivist og þjónustu við matvælageirann hins vegar.

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 4. ágúst nk.

Söluráðgjafi
Lífland óskar eftir að ráða öflugan og reyndan ráðgjafa í söluteymi fyrirtækisins.
Starfið er fjölbreytt, snýst um mannleg samskipti og krefst ferðalaga innanlands.
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

• Ráðgjöf og sala er varðar fóður, sáðvöru og aðrar
rekstrarvörur bænda
• Viðhald viðskiptasambanda og eftirlit með þjónustu
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Heimsóknir til bænda og annarra viðskiptavina

• Góðir söluhæfileikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Menntun sem nýtist í starfi er mikill kostur
• Starfsreynsla tengd landbúnaði æskileg
• Góð enskukunnátta, skilningur á Norðurlandamálum
og staðgóð tölvukunnáttu er æskileg

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Okkur vantar öflugan aðstoðarveitingastjóra
til starfa á Eldsmiðjunni, Suðurlandsbraut.
Viðkomandi þarf að búa yfir skipulagshæfni, eldmóð og félagslyndi.
Um er að ræða vaktavinnu og starfshlutfallið er 100%.
Ef þú hefur gaman af fólki og góðum mat, ert eldri en 25 ára og vilt vinna
hjá traustu og skemmtilegu fyrirtæki með einstakan starfsanda —
þá skaltu endilega sækja um.

Upplýsingar veitir Herwig á: hs@foodco.is eða á umsokn.foodco.is

3

4

25. júlí 2015 LAUGARDAGUR

| ATVINNA |

ÍSLENSKA SIA.IS ENN 75457 07/15
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facebook.com/enneinn

N1 vill
bæta við
fólki í öfluga
liðsheild

Starfsmenn til Noregs
Suðurverk óskar eftir að ráða vanan viðgerðamann,
bílstjóra og vélamann til Noregs tímabundið.
Upplýsingar veittar í síma 577-5700.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11
eða sendar á vef www.sudurverk.is.

N1 sér fólki og fyrirtækjum fyrir eldsneyti, rekstrarvörum, veitingum og afþreyingu á þjónustustöðvum
félagsins um allt land. Okkar hlutverk er að halda
samfélaginu á hreyfingu með persónulegri þjónustu
og markvissu vöruvali.

Í starfsemi N1 eru þrjú grunngildi höfð að leiðarljósi:
virðing, einfaldleiki og kraftur. Við erum með vel
staðsettar þjónustustöðvar og verslanir, fyrsta flokks
bílaþjónustu og öfluga fyrirtækjaþjónustu sem gerir N1
að sterkri heild.

Hluti af íslensku samfélagi

Áhugasamir sæki um starf á n1.is
VR-15-025
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STARFSMAÐUR
Í VARAHLUTAVERSLUN
Bernhard ehf óskar að ráða starfsmann í varahlutaverslun
við afgeiðslu á varahlutum fyrir Honda og Peugeot bifreiðar,
mótorhjól og smávélar. Óskað er eftir starfsmanni ekki yngri
en 25 ára með brennandi áhuga á bílum og hjólum, einnig þarf
starfsmaður að búa yfir haldgóðri tölvu- og enskukunnáttu.
Bernhard ehf býður uppá gott starfsumhverfi með
samheldnum hópi starfsmanna.
Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu Bernhard ehf eða
senda ferilskrá á netfangið halli@bernhard.is
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
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Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði óskar eftir að ráða
félagsráðgjafa til starfa í fullt starf. Um tímabundna
ráðningu er að ræða til 1. ágúst 2016. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Fjölskylduþjónustan ber ábyrgð á fjölbreyttri þjónustu við íbúa
Hafnarfjarðar þar sem leitast er við að tryggja fjárhagslegt og
félagslegt öryggi íbúanna. Hjá Fjölskylduþjónustunni er lögð
áhersla á heildstæða félagslega þjónustu og þverfaglega
vinnu.
Verkefni viðkomandi verða í málaflokkum sem falla undir
verksvið félagsþjónustu sveitarfélaga s.s. barnavernd,
málefnum fatlaðra, málefnum aldraðra, fjárhagsaðstoð,
almennri félagsráðgjöf o.fl.
Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
Fjölskylduþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda
Umsóknarfrestur er til og með 30. júlí n.k.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun liggur fyrir.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
Nánari upplýsingar veitir Ólína Birgisdóttir, deildarstjóri
olina@hafnarfjordur.is
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar,
jafnt sem konur, hvattir til að sækja um starfið.
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VERKSTJÓRI Í
VÉLSMIÐJU,VÉLVIRKI.
Skipasmíðastöð Njarðvíkur h.f. óskar að ráða verkstjóra í vélsmiðju sína. Hæfniskröfur eru iðnfræðingur eða meistararéttindi í vélvirkjun og reynsla af
skipaviðgerðum.
Einnig vantar okkur vélvirkja vanan skipaviðgerðum.
Áhugasamir hafi samband við Þráinn Jónsson
í síma 420 4801 eða thrainn@skn.is .

VINNA í „The Viking“
22 ára+sölufólk óskast í minjagripaverslunina
„The Viking“ Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.
Framtíðarstörf. Vaktavinna.
Kvöld og helgarvaktir, önnur hver helgi.
Hlutastörf möguleg.
Laghentur lagermaður með bílpróf óskast.
Þarf að tala íslensku.
Áhugasamir hafi samband.
Sendið umsókn og ferilskrá á netfangið:

Samskiptadeild

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
Við leitum eftir drífandi liðsmanni sem hefur næmt auga fyrir útliti og hönnun til að ganga
tOLè|ÀXJVWH\PLVVDPVNLSWDGHLOGDU+OXWYHUNVDPVNLSWDGHLOGDUHUDèVNLSXOHJJMDYLUND
upplýsingamiðlun um stefnu og starfsemi spítalans.
Helstu verkefni

Hæfnikröfur

• Útlitshönnun prent-, skjá- og
vefefnis fyrir Landspítala, m.a.
fræðslubæklinga, leiðbeininga og
vef- og starfsauglýsinga
• Þátttaka í mótun hönnunarstaðals
og ábyrgð á innleiðingu hans
• Framsetning upplýsinga á
myndrænu formi
• Glærugerð og aðstoð við
glærugerð
 8PVMyQ PHè SUHQWXQ |ÀXQ
tilboða og gæðaeftirlit
• Ársskýrslur Landspítala og
ýmissa starfseininga
• Auglýsingar fyrir starfsmannafélag Landspítala
• Sæti í samstarfshópi um uppbyggingu og þróun vefmála

• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og faglegur metnaður
• Góð hæfni í samskiptum og
geta til að starfa í teymi
• Reynsla í grafískri hönnun og
frágangi verkefna í prent
• Góð þekking á InDesign,
Photoshop, Illustrator, Edge
Animate, Acrobat Pro, Power
Point og Word
• Háskólapróf í grafískri hönnun
úr Listaháskóla Íslands eða
sambærilegt nám

Umsóknarfrestur er til
og með 3. ágúst 2015.
Starfshlutfall er 100% og laun skv.
kjarasamningi fjármálaráðherra
RJ VWpWWDUIpODJV 6yWW HU XP VWDU¿è
rafrænt á landspitali.is, undir
„Laus störf“. Öllum umsóknum
verður svarað. Tekið er mið af
jafnréttisstefnu LSH við ráðningar
á spítalanum. Umsókn fylgi námsog starfsferilskrá.
Nánar upplýsingar veitir Guðný
Helga Herbertsdóttir, deildarstjóri,
(gudnyh@landspitali.is, 825 3838).

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

gummi1945@gmail.com
„TheViking“ Minjagripaverslun
Laugavegi 1 og Hafnarstræti 1-3

Flóaskóli leitar af þroskaþjálfa
í 100% starfshlutfall
Starf í Flóaskóla grundvallast af því lífsviðhorfi að mæta
hverjum einstaklingi þar sem hann er svo hann fái tækifæri
til þess að vaxa og dafna og vera besta útgáfan af sjálfum
sér. Skólinn styðst við uppbyggingarstefnuna og vinnur eftir
Olweus áætlun gegn einelti. Í skólanum er góður starfsandi
og starfsfólk vinnur markvisst að skólaþróun og er því
Flóaskóli góður staður fyrir einstaklinga með áhuga á að
vinna áhugavert starf með börnum í góðum skóla.
Í Flóaskóla eru 93 nemendur í 1.-10. bekk. Flóaskóli er staðsettur á Villingaholti í Flóahreppi, (í u.þ.b. 15 mín. akstursfjarlægð frá Selfossi).
Helstu verkefni og ábyrgð
• Veitir fræðslu og ráðgjöf til starfsfólks skólans og
forráðamanna eins og þurfa þykir.
• Vinnur með og aðstoðar nemanda/nemendur við að ná
markmiðum sínum.
• Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs innan skólans.
• Vinnur í nánu samstarfi við foreldra, kennarar og annað
starfsfólk skólans er viðkemur nemanda/nemenda.
• Hefur umsjón með skipulagningu og framkvæmd á
sérhæfðum verkefnum og sérhæfðri þjálfun nemanda/
nemenda
Hæfniskröfur
• Réttindi sem þroskaþjálfi (önnur menntun sem nýtist
í starfi ef ekki fæst einstaklingur með réttindi sem
þroskaþjálfi)
• Reynsla af starfi með einhverfum börnum kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi
• Jákvæðni og áhugi
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitafélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Umsóknarfrestur 10.08.2015

ICELANDAIR HÓTEL REYKJAVÍK MARINA
LEITAR AÐ REYNDUM STARFSMANNI Í ELDHÚS
Hæfniskröfur
• Reynsla af starﬁ í mötuneyti eða sambærilegu starﬁ er skilyrði
• Menntun á sviði matreiðslu er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Snyrtimennska og stundvísi
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni

Starfssvið
• Undirbúningur og umsjón með veitingum á Kafﬁslipp
• Umsjón með mötuneyti starfsmanna
• Frágangur og þrif
• Önnur tilfallandi verkefni
Viðkomandi þarf að geta haﬁð störf í ágúst.
Sótt er um rafrænt á heimasíðu félagsins, www.icelandairhotels.is.
Umsóknarfrestur er til og með 31. júlí 2015.

Hjá Icelandair hótelum starfar
úrvalshópur með sameiginleg
markmið þar sem borin er virðing
fyrir gestum og samstarfsmönnum.
Icelandair hótelin leggja áherslu á
samvinnu, ábyrgð og frumkvæði í
starﬁ ásamt vilja til að takast á við
krefjandi verkefni.
Nýir starfsmenn fá vandaða
kynningu á fyrirtækinu og fara í
gegnum markvissa þjálfun til
þess að geta tekist á við störf sín
af öryggi. Unnið er að stöðugri
framþróun og starfsmönnum veitt
tækifæri til vaxtar og þroska í starﬁ.

Nánari upplýsingar um starﬁð veita:
Jóhannes Steinn Jóhannesson, yﬁrmatreiðslumaður: johannesj@icehotels.is
Björk Baldvinsdóttir, starfsmannastjóri: bjorkbal@icehotels.is
Flugleiðahótel reka tvær hótelkeðjur; Icelandair
Hotels og Hótel Eddu, samtals 21 hótel ásamt því
að reka Hilton Reykjavík Nordica og Canopy by
Hilton.

5

PIPAR\TBWA - SÍA - 153551

Starfsmaður þjónustudeild
Johan Rönning óskar eftir að ráða starfsmann í þjónustudeild fyrirtækisins
að Klettagörðum 25 Reykjavík. Þjónustudeild sér um alla umsýslu á vörum
félagsins gagnvart viðskiptavinum og útibúum. Um er að ræða framtíðarstarf
þar sem viðkomandi hefur möguleika á að vinna sig upp innan fyrirtækisins.
Starfið:
• Tiltekt og frágangur á pöntunum
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf innan
þjónustudeildar

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyrarvegi 67
Sími 4 800 600

Hæfniskröfur:
• Öguð og áreiðanleg vinnubrögð
• Rík þjónustulund
• Samskiptahæfni
• Lyftararéttindi kostur

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

Upplýsingar um starfið veitir
Hallur Vilhjálmsson þjónustustjóri
á hv@ronning.is.
Umsóknarfrestur er til og með
6. ágúst.
Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933.
Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og
rekur jafnframt verslunar- og þjónustufyrirtækin
Sindra og Hebron.
Hjá félaginu starfa 75 starfsmenn í Reykjavík,
Hafnarfirði, Selfossi, Fjarðarbyggð, Reykjanesbæ
og á Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins eru að
Klettagörðum 25 í Reykjavík.
Johan Rönning hf. er þekkt sem góður
og eftirsóttur vinnustaður.

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

www.ronning.is
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Galdrastál - Málmiðnaðarmaður
Óskum eftir að ráða vanan TIG og MIG suðumann í
smíði og uppsetningu á framleiðsluvörum okkar.
Umsóknir sendist á galdrastal@gmail.com.
Einnig er hægt að fá uppl. í síma 869-8595, Sigurður.

VIÐ LEITUM AÐ

VERKEFNASTJÓRA

UMF Stjarnan leitar að öflugum og
kraftmiklum verkefnastjóra í fullt starf.
HÆFNI OG EIGINLEIKAR
— Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
— Jákvæðni og þjónustulund.
— Öguð og sjálfstæð vinnubrögð.
— Áhugi á því að vinna með fólki.
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Þjónu
ustufullltrúi - fulllt starff

MEÐAL VERKEFNA
— Samskipti við bæjaryfirvöld, skóla og ýmis
íþróttasambönd.
— Fulltrúi Stjörnunnar í eineltis- og forvarnarmálum.

Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til starfa á þjónustuborði. Vinnutími er frá 11:00 - 18:30
alla virka daga. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, skipulagshæfileika og góða alhliða
tölvukunnáttu. Þarf að geta unnið undir álagi
tölvukunnáttu
álagi. Þekking á Navision er kostur
kostur.

Helgarstarf
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til afgreiðslu- og þjónustustarfa um helgar. Leggjum
áherslu á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að skila árangri í starfi.
Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi - halldor@ilva.is / 842-4931.
Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverﬁ og góða starfsþjálfun.
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is

— Annast og bera ábyrgð á iðkendaskráningakerfinu Nóra.
— Starfa með fjölmörgum sjálfboðaliðum félagsins
og veita víðtæka þjónustu til deilda félagsins.

Umsókn með ferilskrá berist til
johannes@stjarnan.is fyrir 5. ágúst nk.
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson
framkvæmdastjóri UMF Stjörnunnar í síma 661 9707.

Brammer er leiðandi dreifingaraðili í Evrópu á vörum fyrir iðnaðarviðhald, viðgerðir, enduruppgerðir og þjónustu.
Meðal helstu vara eru legur, vélrænar skiptingar, loftþrýstikerfi, vökvaþrýstikerfi og verkfæri ásamt heilsu- og öryggisbúnaðar. En eitt af helstu einkennum Brammer er að skoða
birgðakerfi í heild og finna út sparnaðarleiðir fyrir fyrirtæki. Brammer kom til landsins árið 2005 vegna uppbyggingar Fjarðaáls á Reyðarfirði. Árið 2010 var ákveðið að fara í frekari
fjárfestingar og byggja upp íslenskt fyrirtæki. Reynslan af samvinnu Alcoa og Brammer hérlendis hefur verið nýtt í verkefnum í flestum verksmiðjum Alcoa í Evrópu.

Rekstrarstjóri Brammer á Austurlandi
Starfssvið
• Ábyrgð á daglegum rekstri starfsstöðvarinnar, þ.m.t.
starfsmannamálum
• Mikil samskipti og þjónusta við viðskiptavini
• Mikil samskipti við aðrar deildir fyrirtækisins
• Þróun og endurbætur á ferlum
• Samskipti við birgja
• Mikil greiningarvinna í excel
• Áætlanagerð og stefnumótun í samstarfi við næsta yfirmann

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Haldbær stjórnunarreynsla
• Reynsla af mannaforráðum
• Reynsla og skilningur á starfssemi vöruhúsa
• Mikið frumkvæði og geta til að finna lausnir
• Mikil þjónustulund og góð samskiptahæfni
• Mjög góð excelkunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af störfum í alþjóðlegu umhverfi æskileg

Búseta á Austurlandi er skilyrði. Upplýsingar veitir Marías Ben. Kristjánsson, malli@starfsfolk.is.
Umsóknir óskast fylltar út á www.starfsfolk.is. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið
Starfshlutfall
Fullt starf.

Dagsetning ráðningar
Sem fyrst eftir samkomulagi

Umsóknarfrestur er til og með 9. ágúst 2015
www.brammer.is • www.starfsfolk.is

er ný ráðningarskrifstofa
og starfsmannamiðlun sem hefur tekið til starfa.
Við erum á Facebook.
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Starfsmaður óskast
Flugvirki
Maintenance Manager
Herbergisþernur
Houskeeping staff
101 hótel óskar eftir að ráða herbergisþernur. Framtíðarstarf.
Unnið er kl. 8-16.30, eftir 2-2-3 vaktakerfi, ásamt u.þ.b.einni kvöldvakt í viku. Starfshlutfall er 80%, en aukavaktir bjóðast á sumrin og
á álagstímum.
Gerðar eru eftirfarandi kröfur:
• Enskukunnátta.
• Jákvæð framkoma
• Þjónustulund
• Samstarfsgleði
• Viðkomandi þarf að vera reyklaus
Áhugasamir sendi umsókn á job@101hotel.is fyrir 10. ágúst n.k.
Vinsamlegast takið fram um hvaða starf er sótt.
101 hotel Wishes to hire housekeeping staff, permanently.
Housekeeping staff work from 8-16.30, with a 2-2-3 shift pattern,
as well as ca. one evening shift per week. This is 80% position,
but extra shifts are available during busy times.
The following demands are made:
• Basic English
• Positive attitude
• Responsibility
• Cooperative
• Non-smokers only
Those interested should send an application to job@101hotel.is
before 10. august. Please state which job you are applying for.

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

Leikskólinn Aðalþing

óskar að ráða
háskólamenntað fólk
til starfa
Aðalþing er einkarekinn leikskóli
í Kópavogi, sem leggur áherslu á
margskonar þróunarstarf
og skemmtilega nýbreytni.
Við leitum að starfsfólki með
margvíslega háskólamenntun,
t.d. á sviði félags- eða
heilbrigðisvísinda og listgreina.
Karlar jafnt sem konur eru
sérstaklega hvattir til að sækja um
starf með okkur en nú þegar er
hátt hlutfall karlmanna
starfandi við skólann.
Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri í
síma 7703553 eða á netfanginu hordur@adalthing.is
Nánari upplýsingar um starfið í Aðalþingi
er að finna á heimasíðu skólans www.adalthing.is

AviJet er breskt fyrirtæki með starfsstöð á Reykjavíkurflugvelli og sérhæfir sig í rekstri á einkaþotum. Óskað er
eftir tæknistjóra til að sjá um þotuflota fyrirtækisins og
framkvæmdir á viðhaldi þeirra. Starfið krefst reglulegra
ferðalaga erlendis.
Umsóknir sendist á jobs@avijet.is

í ca. 50% starf á bókhaldsskrifstofu

<WWNQYLOM}ZRHYLM[PYÅ\N\TZ[HYMZTHUUP
[PSZ[HYMHOQmMtSHNPU\]PóRVTHUKPôHYMHó
OHMHN}óHYL`UZS\mI}ROHSKPSH\UH]PUUZS\
VN\WWNQY\TLPUZ[HRSPUNHVNM`YPY[¤RQH
mYZYLPRUPUN\TVNZRH[[MYHT[S\T
Góð reynsla og þekking skilyrði.
îHYMHóNL[HOHÄóZ[YMZLTM`YZ[
Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn ásamt
ferilskrá á sigrun@uppgjor.is

Bókhaldsskrifstofa

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

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður í flutningaþjónustu
Íhlaupamaður
Starfsmaður í vaktavinnu
Starfsmaður í rúmaþjónustu
Starfsmaður í vörumóttöku
Starfsmaður í flutninga
Deildarstjóri
Yfirmatráður
Starfsfólk í aðhlynningu
Framhaldsskólakennari
Sjúkraliði
Aðstoðarfólk í umönnun
Starfsmaður í mötuneyti
Verkefnastjóri á dag- og göngud.
Verkefnastjóri í bráðahjúkrun

Heilsugæslan
Heilsugæslan
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Flutninga- og símaþjónusta
LSH, Göngudeild mæðraverndar
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Sólvangur, hjúkrunarheimili
Flensborgarskólinn
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands

Garðabær
Garðabær
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Hvammstangi
Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Seyðisfjörður
Seyðisfjörður
Akranes
Húsavík
Húsavík

201507/752
201507/751
201507/750
201507/749
201507/748
201507/747
201507/746
201507/745
201507/744
201507/743
201507/742
201507/741
201507/740
201507/739
201507/738
201507/735
201507/732

Kvenna- og barnasvið

DEILDARSTJÓRI
Leitað er eftir kraftmiklum leiðtoga í starf deildarstjóra göngudeildar mæðraverndar og
IyVWXUJUHLQLQJDU'HLOGDUVWMyULHU\¿UPDèXUOMyVP èUDìMyQXVWXiGHLOGVWMyUQDUGDJOHJXP
rekstri og er leiðandi um ljósmóður- og hjúkrunarfræðileg málefni.
Helstu verkefni og ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 17. ágúst 2015.

• Deildarstjóri ber faglega og fjárhagslega ábyrgð
ásamt starfsmannaábyrgð í samræmi við
ábyrgðarsvið stjórnenda á Landspítala.

6WDU¿è YHLWLVW WLO  iUD IUi  RNWyEHU 
HèD HIWLU VDPNRPXODJL 1 VWL \¿UPDèXU HU
IUDPNY PGDVWMyUL NYHQQD RJ EDUQDVYLèV
/DXQ HUX VNY NMDUDVDPQLQJL IMiUPiODUièKHUUD
RJ VWpWWDUIpODJV 6yWW HU XP VWDU¿è UDIU QW
i ODQGVSLWDOLLV XQGLU Ä/DXV VW|UI³ gOOXP
XPVyNQXP YHUèXU VYDUDè 7HNLè HU PLè DI
jafnréttisstefnu við ráðningar á spítalanum.
8PVyNQ I\OJL YRWWIHVWDU XSSOêVLQJDU XP QiP
I\UUL VW|UI NHQQVOX RJ YtVLQGDYLQQX

Hæfnikröfur
 /HLèWRJDK ¿OHLNDU K IQL WLO Dè VWDUID t WH\PL
RJ IUDP~UVNDUDQGL VDPVNLSWDK IQL
 )DJOHJXU PHWQDèXU RJ VNLSXO|Jè YLQQXEU|Jè
 6WMyUQXQDUUH\QVOD HU VNLOHJ
 $PN  iUD VWDUIVUH\QVOD VHP OMyVPyèLU
 /MyVPyèXU RJ KM~NUXQDUIU èLPHQQWXQ
 )UDPKDOGVQiP t OMyVPyèXU RJHèD
KM~NUXQDUIU èL HU VNLOHJW

1iQDUL XSSOêVLQJDU YHLWD -yQ +LOPDU )ULèULNVVRQ
IUDPNY PGDVWMyUL (jhf@landspitali.is, 825 3586)
RJ $QQD 'DJQê 6PLWK PDQQDXèVUièJMD¿
(annads@landspitali.is, 825 3675).

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

LEIKSKÓLINN
AÐALÞING

7

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leyfishafar óskast
Vegna mikilla vaxandi verkefna og samninga óskar leigubílastöðin
Taxi Service ehf eftir leyfishöfum til samstarfs í leigubíla- og
akstursþjónustu á vegum fyrirtækisins. Fyrirtækið leitar leyfishafa
sem áhuga hafa á að starfa með metnaðarfullu fyrirtæki í uppbyggingu akstursþjónustu í hvívetna og að tileinka sér nýjustu
tækni í leigubílaakstri, þjónustu og siðareglum sem fyrirtækið
hefur sett sér. Taxi Service ehf hefur hafið samstarf með danska
hugbúnaðarfyrirtækinu drivr í þróun og uppsetningu hugbúnaðar
og stýrikerfis fyrir Taxa Service ehf til að tryggja hámarks þjónustuhraða, einföldun og hagkvæmni fyrir notendur leigubílaþjónustu í formi app þjónustu, hugbúnaðar og bókunarkerfis fyrir
smáa sem og stóra notendur akstursþjónustu.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á taxiservice@taxiservice.is eða á
Daða Hreinsson framkvæmdastjóra fyrirtækisins í síma 660-4566
frá mánudeginum 27. júlí næstkomandi.

taxiserviceiceland.com
+354 5885500

App fyrir leigubíla

Flataskóli
• starfsmaður í mötuneyti starfsmanna
• stuðningsfulltrúi
Hofsstaðaskóli
• stuðningsfulltrúi
• skólaliði

Hamrar hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ
Óskum eftir starfsfólki við umönnun á Hömrum
hjúkrunarheimili Mosfellsbæ.

Sjálandsskóli
• stuðningur og aðstoð
• starfsmenn í tómstundaheimili

Um er að ræða fastar stöður við umönnun auk
tímabundinna aﬂeysinga.

Álftanesskóli
• kennarastaða á elsta stigi
• umsjónarkennari í 3. bekk

Nánari upplýsingar veita:
Fríða Pálmadóttir deildarstjóri Hömrum
í síma 560 2090 og
Sigríður Jóna Kjartansdóttir verkefnastjóri hjúkrunar
í síma 522 5700.

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is

Umsóknir má einnig senda rafrænt á:
frida@eir.is og sigridur@eir.is
www.gardabaer.is

Hjúkrunarheimili og öryggisíbúðir
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík
Sími: 522 5700



Elskar þú kaffi?

Spennandi störf
hjá Kópavogsbæ

Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?
Okkur vantar kröftuga og
lífsglaða einstaklinga til starfa á
kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.
Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór
· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór
· Leikskólakennarar í leikskólann Marbakka
· Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða
sérmenntaður starfsmaður í leikskólann
Marbakka
Grunnskólar

· Umsjónarkennari á miðstigi í Vatnsendaskóla
· Starfsmaður í dægradvöl í Vatnsendaskóla
· Starfsmaður í dægradvöl í Kársnesskóla
· Starfsmaður í dægradvöl í Salaskóla
Velferðarsvið

· Starfsmaður í búsetukjarna fyrir fatlað fólk
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

Sunnulækjarskóli

Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum,
veitingum og sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.

Vegna forfalla er staða umsjónarkennara
með 9. bekk við Sunnulækjarskóla
á Selfossi laus til umsóknar.
Meðal kennslugreina er stærðfræði.

Hæfniskröfur:
Við leitum að brosandi og kraftmiklum
einstaklingum með áhuga á sölu og þjónustu
og brennandi ástríðu fyrir kaffi. Starfsmenn
munu fá starfsþjálfun og kennslu í fagi
kaffibarþjónsins.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla af
teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um
starfið á heimasíðu Kaffitárs, www.kaffitar.is.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst.

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð
nemenda og góða samvinnu allra sem að skólastarfinu koma.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
Sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt
konum sem körlum.

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma 420 2722
Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum áherslu á gæði
og ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð
og líka röff og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að
koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast viðskiptavinum okkar traustum
böndum. Við kaupum beint frá býli til að stuðla að þvi að við fáum besta
kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir vöru sína.

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 861 1737
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum
eru auglýst www.kopavogur.is

Umsóknarfrestur er til 3. ágúst 2015.

Kópavogsbær

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra,
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, Norðurhólum 1,
800 Selfoss.
kopavogur.is

kaffitar.is

Skólastjóri

365 óskar eftir góðu fólki

FRÉTTAMAÐUR Á STÖÐ 2
VILTU SLÁST Í HÓP ÖFLUGUSTU FRÉTTAMANNA LANDSINS?
Okkur vantar sjónvarpsfréttamann,
í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum
vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi
og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum

Upplýsingar gefur Kristín Þorsteinsdóttir,
aðalritstjóri 365, kristin@frettabladid.is
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst.
Reynsla af fréttamennsku er skilyrði
Áhugasamir sæki um á: 365midlar.is

• að geta unnið undir álagi

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði,
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira.
Hjá 365 starfa um 410 manns.
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Starfsmenn til Noregs
Suðurverk óskar eftir að ráða vanan viðgerðamann,
bílstjóra og vélamann til Noregs tímabundið.
Upplýsingar veittar í síma 577-5700.

Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs Sjúkrahússins á Akureyri

Umsóknir skulu berast á skrifstofu okkar að Hlíðasmára 11
eða sendar á vef www.sudurverk.is.

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.

Sala á fasteignum
og úthlutun
byggingarréttarr

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,

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.

Kópavogsbær auglýsir eftir áhuga þróunarfélaga,
laga,
a, fjárfesta
og öðrum áhugasömum aðilum á kaupum á fasteignum
i
og
byggingarétti í Fannborg í Kópavogi.
Kópavogsbær hefur til skoðunar hvort hagkvæmt sé að ﬂytja
stjórnsýslu bæjarins úr fasteignum við Fannborg 2, 4 og 6. Við
ﬂutning myndi Kópavogsbær selja umræddar fasteignir og
jafnframt skoða möguleika á að gera breytingar á skipulagi
svæðisins sem gæfu möguleiki á að byggja nýtt húsnæði á
svæðinu.

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.

Áhugasamir aðilar haﬁ samband við Steingrím Hauksson og
Birgi H. Sigurðsson skipulagsstjóra fyrir 9. ágúst 2015.

kopavogur.is

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- 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 sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

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.

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.
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Leyfishafar óskast

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.

Vegna mikilla vaxandi verkefna og samninga óskar leigubílastöðin
Taxi Service ehf eftir leyfishöfum til samstarfs í leigubíla- og
akstursþjónustu á vegum fyrirtækisins. Fyrirtækið leitar leyfishafa
sem áhuga hafa á að starfa með metnaðarfullu fyrirtæki í uppbyggingu akstursþjónustu í hvívetna og að tileinka sér nýjustu
tækni í leigubílaakstri, þjónustu og siðareglum sem fyrirtækið
hefur sett sér. Taxi Service ehf hefur hafið samstarf með danska
hugbúnaðarfyrirtækinu drivr í þróun og uppsetningu hugbúnaðar
og stýrikerfis fyrir Taxa Service ehf til að tryggja hámarks þjónustuhraða, einföldun og hagkvæmni fyrir notendur leigubílaþjónustu í formi app þjónustu, hugbúnaðar og bókunarkerfis fyrir
smáa sem og stóra notendur akstursþjónustu.
Áhugasamir sendi fyrirspurn á taxiservice@taxiservice.is eða á
Daða Hreinsson framkvæmdastjóra fyrirtækisins í síma 660-4566
frá mánudeginum 27. júlí næstkomandi.

taxiserviceiceland.com
+354 5885500

App fyrir leigubíla

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.

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

Hækkun stöðubrotsgjalda

Umsóknarfrestur er til 3. ágúst 2015

Þann 1. ágúst tekur gildi hækkun stöðubrotsgjalda

Hægt er að sækja um starfiðð rafrænt
á www.samgongustofa.is/s
s/storf

Stöðvunarbrotagjald vegna j-liðar 1. mgr. 28. gr. , sbr.
b-lið 1. mgr. 108. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, lagningar
bifreiðar í stæði fyrir hreyfihamlaða án heimildar, verður
20.000 kr.

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 eruu í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Veittur er 1.100 kr. afsláttur ef greitt er í bankastofnun
eða heimabanka innan þriggja virkra daga frá álagningu
gjaldsins.
Gjald sem er ógreitt 14 dögum frá álagningu gjaldsins
tekur 50% hækkunum og sé það ógreitt 28 dögum eftir
álagningu tekur það 100% hækkun.

ÚTBOÐ

Breytingin tók gildi með auglýsingu nr. 568/2015 um
breytingu á auglýsingu um gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavíkurborg, nr. 798/2012.

Útboð nr. 20136 VÍ Kælikerﬁ tölvubúnaðar
Ríkiskaup fyrir hönd Veðurstofu Íslands (VÍ) óskar eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í opnu útboði. VÍ óskar eftir
að kaupa kælikerﬁ tölvubúnaðar í samræmi við útboðsgögn.
Afhending miðast við 20.10.2015. Nánari upplýsingar má ﬁnna
í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa
(www.rikiskaup.is), laugardaginn 25. júlí nk. Tilboðum skal
skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem þau
verða opnuð 11. ágúst 2015, kl. 13:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Stöðvunarbrotagjald vegna annarra stöðubrota, sbr.
a-e-lið 1. mgr. 108. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, að
undanskildum j-lið 1. mgr. 28. gr., sbr. b-lið 1. mgr. 108.
gr. verður 10.000 kr. Þetta eru stöðubrotsgjöld t.d. vegna
lagningar bifreiðar á gangstétt, gangbraut, vegamótum,
í stæði fyrir hópbifreiðar eða þar sem umferðarmerki
gefur til kynna bann við lagningu/stöðvun bifreiðar.

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Opin svæði - Framkvæmd. Gullengi,
Krosshamrar, Smárarimi , Útboð nr. 13514.

Bílastæðasjóður Reykjavíkur
Vonarstræti 4
101 Reykjavík

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

%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu er framleiðsla á frábærum
síldarvörum og steiktum ﬁskibollum.
Þekkt vörumerki síðan árið 1988 og er í
vöruvali í ﬂestum verslunum landsins.
Áhugasamir sendi nafn og símanúmer á netfangið
budeitt@gmail.com og verður þá haft samband

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Rammasamningur um hópbifreiðaþjónustu, EES útboð nr. 13565.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

+¹DOHLWLVEUDXW
HQGDÅEÒÈÅ6LJYDOGDKÒVLPEÅOVNÒU
(QGDªE·»ULMXK£
Nánari upplýsingar
veitir:

Jórunn
Skúladóttir
Lögg. fasteignasali

Innkaupadeild

E·LQDVW£UPq
%ªOVN·UDVW£UPq
+³QQXQHIWLU6LJYDOGDQºWXUVªQYHO
(QGXUQºMDEDKHUEHUJL

Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

9HU

PLOOM

569 7000 /JP·ODZZZPLNODERUJLV
- með þér alla leið -
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Smári Jónsson

Kristján Baldursson hdl.

Sölufulltrúi
Er í námi til löggildingar
fasteigna-fyrirtækja og skipasölu

Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari

535 1000

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

stakfell@stakfell.is

Skipasund 5, 104 Reykjavik
S

PIÐ

HÚ

O

Stærð: 68.4 fm.
Verð: 23.9 m.
OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAGINN 28. JÚLÍ KL. 17.00 - 17.30
EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING
Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð á þessum vinsæla stað.

Naustabryggja 54-56

FJÖLSKYLDUHREIÐUR
OG ÚTIVISTARPERLA
Í 12 KM FJARLÆGÐ FRÁ STYKKISHÓLMI
Stærð: 56 fm.
+ 15 fm svefnloft
Herb.: 4

SUMARHÚS / HEILSÁRSHÚS
5.620 fm. eignarlóð í Helgafellssveit
Stærð: 130.5 fm.
Verð: 48.9 m.
NAUSTABRYGGJA 54-56, FRÁBÆR STAÐSETNING.
MEÐFRAM ÍBÚÐINNI ERU SVALIR MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI YFIR
SMÁBÁTAHÖFNINA. SVALRINAR ERU 22,6 FM AÐ STÆRÐ.
Um er að ræða 130,5 fm 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin er 123,9 fm ásamt geymslu á jarðhæð sem er 6,6 fm.

Upplýsingar gefur

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

AÐALHEIÐUR
KARLSDÓTTIR,
löggiltur fasteignasali.
Bókið skoðun: GSM 893 2495.
adalheidur@stakfell.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

OPIÐ HÚS

M~Ot 18:30 – 19:00

Húsið stendur í birkigrónu landi við enda Skjaldarvatns,
umlukið stórbrotnum fjallahring.
Einstök staðsetning til náttúruskoðunar, bæði til sjós og
lands, svo og sögulega séð.
Húsið er byggt árið 1992 en var tekið til gagngerðra
endurbóta árið 2005 af núverandi eigendum.
Hitastilltur gólfhiti í hverju herbergi.
Heitt og kalt vatn úr Svelgsá.
Tveir útgangar á stóra verönd, sem er hringinn í kringum
húsið, heitur pottur, sérsmíðað eldús, Miele heimilistæki,
nettenging í gegnum ljósleiðara, góð geymsla undir
veröndinni.
Ca 2ja klst. akstur frá Reykjavík.

VERÐ: 22.900.000 KR

Vesturbrú 1
200 GARÐABÆR
STÆRÐ: 126,3 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

4

Falleg 4ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu í SjálandshYHU´QXt*DUßDEÛUM~VYHIQKHUEHUJL
U~PJyßDUVWRIXUJUDQtWERUßSO|WXUt
HOGK~VLRJEDßKHUEHUJL6XßXUYHU|QG

47.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Kristín Skjaldardóttir

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

510 7900
thorunn@fastlind.is

824 4031
kristin@fastlind.is

Lyngholt 3
225 GARÐABÆR
STÆRÐ: 299 FM

OPIÐ HÚS

27. júlí 17:30 – 18:00

Grandahvarf 1a

HERB:

4

Fallega fjögurra herbergja íbúð með
sérinngangi í sex íbúða húsi. Fallegt
útsýni. Gott skipulag, rúmgóð svefnherbergi. Stórt og bjart alrými. Eikar
LQQUpWWLQJDU6WyUDU\´UE\JJßDUVYDOLU

#Skipti á minni eign koma til greina#

Bókaðu skoðun í s: 892-9966 eða
stefan@fastlind.is

84.900.000
44.900.000
Heyrumst

Heyrumst

Þórunn Gísladóttir

Kristín Skjaldardóttir

Löggiltur fasteignasali

Sölufulltrúi

510 7900
thorunn@fastlind.is

824 4031
kristin@fastlind.is
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(LJQLQVNLSWLVWt´PPVYHIQKHUEHUJLVHP|OO
HUXU~PJyßRJPHßVWyUXPVNiSXPVWRIX
VMyQYDUSVUÚPLERUßVWRIXJOVLOHJWHOGK~V
WY|EDßKHUEHUJLÜYRWWDK~VRJU~POHJDIP
EtOVN~U

203 KÓPAVOGUR
STÆRÐ: 136 fm
FJÖLDI HERBERGJA:

EINBÝLI

Sérlega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Eign
tVpUµRNNLÜDUVHPHNNHUWKHIXUYHULßWLOVSDUDß
YLßK|QQXQRJIUiJDQJK~VVLQV+~VLßHUYLUNLOHJDIM|OVN\OGXYQWEM|UWRJVNHPPWLOHJUÚPL
PHßVWyUXPJOXJJXP

Heyrumst

Heyrumst

Hannes Steindórsson

Stefán Jarl Martin

Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

Löggiltur leigumiðlari
Sölufulltrúi

510 7900

892 9966
stefan@fastlind.is
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