
 
 

 

 

 
 

 

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Mint Solutions builds tools to help nurses and doctors provide  
exceptional care for patients. Our first product is MedEye, which  
ensures patients get the right medication at the right time, improving  
safety and reducing likelihood of medication errors.

We are looking for an individual that is passionate about machine learning 
and computer vision and wants to join an innovative, global and talented 
team, working on cutting edge technologies that make a difference. 

The right person will be central in research and development  
of Medeye as well as our future products.
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mintsolutions.euMint Solutions  Hlíðasmára 10, 201 Kópavogi

MACHINE LEARNING
EXPERT

EXPERIENCE
•	Several years of experience with 

machine learning and computer vision
•	Familiarity with C++ and Python
•	Experience with Agile methodologies 
•	Background or interest in healthcare  

and hardware products

OTHER QUALIFICATIONS
•	Entrepreneurial with positive mindset
•	Goal and task oriented
•	Successful teamwork contributor
•	Works well in a fast paced environment

Please send your resume  
and cover letter to:  
work@mintsolutions.eu.

For further information  
contact Aslaug Bjarnadottir, 
Development Manager, on  
690 8387 or aslaug@mint.is 

 

 

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN
HYUNDAI ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA STARFSMENN Í EFTIRTALIN STÖRF:

Um er að ræða skoðanir á bílum  
fyrir verkstæði Hyundai. Vinnutími er 
kl. 8.00-17.00 mánudaga-fimmtudaga  
og kl. 8.00-16.00 á föstudögum.

Um er að ræða umsýslu í kringum 
varahluti ásamt útkeyrslu á varahlutum 
og akstursþjónustu með viðskiptavini. 
Vinnutími er kl. 8.00-17.00 virka daga.

Um er að ræða viðhalds- og viðgerðar-
þjónustu við Hyundai bíla. Vinnutími er  
kl. 8.00-17.00 mánudaga-fimmtudaga  
og kl. 8.00-16.00 á föstudögum.

Hæfniskröfur: 

• Góð þekking á bílum
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð
• Ökuréttindi

Hæfniskröfur:

• Stundvísi, skipulögð og fagleg 
vinnubrögð

• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Ökuréttindi

Hæfniskröfur:

• Sveinspróf í bifvélavirkjun
• Sjálfstæð, skipulögð og fagleg 

vinnubrögð
• Ökuréttindi

Starfsmaður 
í léttskoðun

Starfsmaður á vörulager 
og í útkeyrslu

Bifvélavirki 
á verkstæði

Kauptúni 1, Garðabæ / 575 1200

Sótt er um starfið með því að fylla út umsókn á heimasíðu Hyundai,
www.hyundai.is/atvinna. Umsóknarfrestur er til 20. september nk.
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Kr. Guðmundsson, þjónustustjóri Hyundai.
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Viltu gera gott 
lið enn betra

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1040 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Við leitum að öflugu og reynslumiklu 
mannauðsfólki á skrifstofur okkar 
í Keflavík og Reykjavík.
Við óskum e�ir reynslubolta til þess að stýra mannauðsmálum 
í Reykjavík og snjöllum mannauðsráðgjafa í mannauðsteymi okkar 
á Keflavíkurflugvelli.

Þú veist hvað þarf til en við gerum ráð fyrir haldgóðri háskólamenntun 
og reynslu á sviði mannauðsmála. Nánari upplýsingar er að finna 
á isavia.is/atvinna

Viltu vita meira? Hafðu samband við Sigurð Ólafsson, 
sigurdur.olafsson@isavia.is eða Sóleyju Ragnarsdó�ur, 
soley.ragnarsdo�ir@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 16. september.
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Viltu starfa hjá framsæknu
hugbúnaðarfyrirtæki

Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við að stækka hópinn. 
Við leitum af árangursdrifnum og sjálfstæðum einstaklingum sem búa yfir þekkingu og 
reynslu sem nýtist við:

Viltu starfa í lifandi og krefjandi umhverfi við úrlausn fjölbreyttra og skemmtilegra 
viðfangsefna, þar sem áhersla er lögð á metnað, gæði, gott vinnuumhverfi og góðan 
starfsanda? Skoðaðu ítarlegar starfslýsingar á annata.co.uk/careers og kannaðu 
hvort þú sjáir ekki eitthvað spennandi fyrir þig. 

Okkar lausnir eru byggðar á Microsoft Dynamics AX. Þeir sem hafa reynslu af Dynamics 
AX, annað hvort sem ráðgjafar eða notendur eru eftirsóknarverðir, en einstaklingar 
með bakgrunn í ráðgjöf og þjónustu við Dynamics NAV, Concorde XAL, SAP eða annan 
viðskiptahugbúnað eru einnig hvattir til þess að skoða hvort hér leynist tækifæri. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið starf@annata.is fyrir 15. september n.k.  
Fullum trúnaði er heitið.

Annata er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi og starfsemi í öllum heimsálfum. Annata er vottaður samstarfsaðili Microsoft 
með endursöluaðila í fleiri en 50 löndum umhverfis heiminn.

Forritun
Þjónusturáðgjöf
SQL forritun og umsjón

Verkefnastjórn 
Fjárhagsráðgjöf
Ráðgjöf í vörustjórnun
Ráðgjöf við IDMS leigu- og flotastýringarkerfi
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Unique opportunities!

Empowerment and innovation are  
significant features that have placed 
LS Retail in a leading role in software 
development internationally.

Our software is sold in partnership 
with over 220 certified companies in 
75 countries.

Over 50.000 stores use LS Retail 
software.

We push ourselves, stand together and 
know what it takes to excel.

www.LSRetail.com

Further information will be provided by Torfi Markusson (torfi@intellecta.is) 
or Ari Eyberg (ari@intellecta.is) at tel 354 511 1225.  

Applications are due by September 7th and should be submitted at www.intellecta.is  
Applications should be accompanied by a CV. All applications and inquires are confidential.

LS Retail wishes to recruit excellent professionals. 

Intellecta 
Síðumúli 5,108 Reykjavík, Tel. 511 1225.

The Microsoft Dynamics NAV Developer’s primary responsibility is to perform development activities for new and existing Microsoft 
Dynamics NAV customers. The primary focus will be Dynamics NAV development, with additional activities using SQL and .NET, SSRS, 
and integrations with Dynamics NAV. 

NAV Developer

Scrum Master / Project Manager

Product owner - NAV solutions

The Scrum Master’s goal is to empower the scrum team members to get things done and to remove impediments. The Project 
manager’s goal is to complete projects on time and on budget and keep project stakeholders and staff happy. 

A product owner should own the product or a part of the product on behalf of LS Retail and be responsible for the product success, 
for making sure that the product creates value for its customers and users and for the company providing it.

Machine Learning, Analytics & Business Intelligence - Developer 
We’re looking to expand our Business Intelligence & Analytics group. The group deals with problems such as: Shifting through sales 
data to analyze customer behaviour, coming up with product recommendations based on past purchases, vizualising sales metrics 
and KPI’s, looking for patterns that could identify fraudulent activity.

See further information about the jobs at www.intellecta.is
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Stórt framleiðslufyrirtæki sem staðsett er á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann 
í tæknideild sína. Deildin sér um viðhald og eftirlit með tækjabúnaði í verksmiðju fyrirtækisins. 

Öll viðhaldsvinna er skráð í viðhaldsforrit. Unnið er á tvískiptum vöktum; dag- og kvöldvöktum 
auk bakvakta. 

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. september nk.

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

Tæknimaður

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

Við leitum að einstaklingi:
	•	með	vélfræði-	eða	rafiðnfræðimenntun
	•	með	mikla	reynslu	af	viðgerðum	á	vélbúnaði,	stýringum	og	rafbúnaði
	•	sem	býr	yfir	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
	•	sem	tileinkar	sér	nákvæm,	öguð	og	sjálfstæð	vinnubrögð	
	•	með	góða	ensku-	og	tölvukunnáttu
	•	sem	er	opinn	fyrir	því	að	taka	að	sér	fjölbreytt	verkefni

Um	er	að	ræða	tímabundið	starf	til	12-18	mánaða	fyrir	áhugasaman	aðila	
sem	er	opinn	fyrir	að	taka	þátt	í	fjölbreyttum	verkefnum.	

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. september nk.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Yfirumsjón með reikningshaldi, kostnaðareftirliti og bókhaldi 
• Gerð ársuppgjörs og milliuppgjöra til endurskoðunar 
• Fjármögnun fyrirtækisins, dagleg fjárstýring og samskipti 
   við fjármálaumhverfi
• Þátttaka í þróun upplýsingakerfa
• Áætlanagerð
• Önnur tilfallandi verkefni

Fjármálasvið gegnir veigamiklu hlutverki í starfsemi félagsins, 
en efnahagur þess er um 50 milljarðar króna. Fjármálastjóri er 
yfirmaður fjármálasviðs en á því starfa fimm einstaklingar. 

Stór þáttur í starfsemi félagsins eru verklegar framkvæmdir 
sem felast í viðhaldi fasteigna og nýframkvæmdum. Árlega 
nema framkvæmdir á vegum félagsins um einum milljarði 
króna. Á framkvæmdasviði starfa tíu einstaklingar.

Starfssvið: 
• Umsjón og eftirlit með verklegum framkvæmdum
• Samskipti við iðnaðarmenn og verktaka
• Yfirferð og samþykkt reikninga
• Samskipti við leigutaka
• Ástandsskoðun fasteigna og framkvæmd á minniháttar viðhaldi
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Haldbær reynsla af rekstri og fjármálastjórnun 
• Talnaglöggur og skarpur hugur
• Færni í mannlegum samskiptum, framsögn og ritaðri íslensku 
• Kunnátta og reynsla af hugbúnaði sem nýtist í starfinu
• Frumkvæði og fagmennska
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Reynsla af sambærilegu starfi eða af 
   byggingarframkvæmdum er nauðsynleg
• Iðnmenntun er æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur og skipulögð vinnubrögð
• Að geta tileinkað sér færni í hópvinnukerfum 
   sem nýtt eru hjá félaginu
• Nákvæmni og samviskusemi

Félagsbústaðir leita að fjármálastjóra og verkstjóra

Fjármálastjóri Verkstjóri á framkvæmdasviði

Félagsbústaðir hf. er sjálfstætt starfandi fasteignafélag í eigu Reykjavíkurborgar.  
Það á, rekur og leigir út yfir 2.000 íbúðir í Reykjavík. Hjá fyrirtækinu starfa ríflega 20 manns.  
Félagið er staðsett miðsvæðis í Reykjavík og hefur undanfarin ár hlotið viðurkenningu frá 
starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar sem fyrirmyndarstofnun í flokki smærri stofnana. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimsíðu þess, www.felagsbustadir.is

Félagsbústaðir óska eftir að ráða í tvær stöður, fjármálastjóra og verkstjóra á 
framkvæmdasviði. Við leitum að kraftmiklum einstaklingum sem eru tilbúnir til að  
takast á við spennandi og krefjandi verkefni sem framundan eru hjá Félagsbústöðum.

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

www.hagvangur.is



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  5. september 2015 7

For more information:

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is 

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

To submit your application  
please visit www.hagvangur.is

Submission deadline is  
September 14th 2015.

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

ReMake Electric develops a unique energy monitoring solution that helps 
organisations understand and optimise their energy usage and operational 
efficiency. Our innovative eTactica solution measures, monitors and records 
energy flow on a detailed level in real time. 

ReMake currently operates in 12 countries throughout Europe, together with  
our partners and resellers. It is an exciting time in our business development 
as we are expanding rapidly our international network. 

Senior Software Developer 
If you are a disciplined developer who enjoys interaction, responsibility, and both hands-on and strategic 
development, then this is a great opportunity. You will be joining a team of software and hardware developers, 
who work in close harmony while developing ReMake’s portfolio of products. 

Responsibilities: 
• Software architecture 
• Scrum management 
• Software team leadership 
• Management of outsourced work 
  

Qualifications: 
• Bachelor’s Degree in Computer Science or a related field 
• Minimum 5 years’ experience 
• Ability to work across departments and be a team leader 
• Strong communication skills 
• Highly proficient in spoken and written English 

Marketing Manager 
We are looking for an ambitious service driven individual to join our team as a Marketing Manager.   
The Marketing Manager is responsible for the branding/image of the company’s products as well as  
for all publications and online material.    

Responsibilities: 
• Market research, identifying new market  
   opportunities 
• Business lead generation 
• Website maintenance, social media and PR 
• Newsletter, blog, and both internal and external  
   communication with our partners and resellers 
• Support material to partners and resellers 

Qualifications: 
• Bachelor’s Degree in a related discipline
• Minimum 5 years’ experience in marketing  
   or a service field 
• Ability to work across departments and be  
   a team leader 
• Strong communication skills 
• Highly proficient in spoken and written English  
   (other languages would be a plus) 
  

Technical Support Manager  
The Technical Support Manager is responsible for all direct communication with our partners and 
resellers. The manager should be able to support and solve technical issues in the implementation 
and presentation of our products and projects. 

Responsibilities: 
• Technical support with our partners  
   and resellers 
• Technical solutions consulting 
• Technical documentation production 
• Sales and after-sales support 
• Project design and solutions
  

Qualifications: 
• Technical degree 
• Minimum 5 years’ experience in technical support or a related field 
• Ability to work across departments and be a team leader 
• Strong communications skills 
• Highly proficient in spoken and written English  
  (other languages would be a plus) 

Great opportunities in the energy field
We are looking for three ambitious people to add to our ever-expanding 
and growing business.

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

www.hagvangur.is
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Framkvæmdastjóri Veitusviðs, Halldór V. Magnús-
son hm@ov.is gefur upplýsingar um starfið ásamt 
Lind hjá Talent lind@talent.is og í síma 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. september nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 

www.talent.is

Rafmagnsverkfræðingur/rafmagnstæknifræðingur 
Orkubú Vestfjarða
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða metnaðarfullan og ábyrgan starfsmann í spennandi framtíðarstarf á veitusviði. 
Ef þú vilt starfa hjá traustu og framsýnu fyrirtæki og búa í návígi við ægifagra náttúru er þetta tækifærið þitt!  

Orkubúið sinnir alhliða orkuvinnslu á Vestfjörðum ásamt dreifingu orkunnar til kaupenda hennar. Starfsmenn eru 
um 65 talsins og er hópurinn samheldinn og metnaður mikill. Höfuðstöðvar Orkubúsins eru á Ísafirði.  
Í boði er áhugavert starfsumhverfi með krefjandi og fjölbreyttum verkefnum.  

Starfssvið: 
•  Hönnun dreifikerfis
•  Kerfisathuganir og þróun
•  Uppsetning og viðhald varnarbúnaðar
•  Liðavernd og stýringar
•  Ljósbogaútreikningar
•  Verkumsjón og áætlanagerð

Menntunar og hæfniskröfur: 
•  Rafmagnsverkfræðingur eða rafmagns -  
 tæknifræðingur
•  Góð tölvukunnátta og þekking á notkun   
 teikniforrita
•  Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
•  Þekking og reynsla af raforkukerfi er kostur

Orkubúið vill fjölga konum 
í störfum hjá fyrirtækinu.  
Konur sem og karlar eru því 
hvött til að sækja um störfin.

  Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is  |  Sími 552-1600

Innrammarinn ehf. óskar eftir starfsmanni í sölu, 
afgreiðslu og samsetningu ramma á 
starfsstöðvar sínar í Hafnarfirði og 
Reykjavík. Viðkomandi þarf að geta 
unnið sjálfstætt, vera snyrtilegur, 
nákvæmur og þjónustulundaður. 
Bílpróf og ágæt tölvukunnátta skilyrði. 
Um framtíðarstarf er að ræða.

Áhugasamir eru beðnir um að senda 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið 
vinna@innrammarinn.is eigi síðar en 
13. september.

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Hansen 
í tölvupósti hansen@innrammarinn.is
Öllum umsóknum verður svarað.

Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík, Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði

Nánari upplýsingar veitir Jóhann Hansen

Rauðarárstíg 33, 105 Reykjavík, Fjarðargötu 19, 220 Hafnarfirði

DEILDARSTJÓRI ÓSKAST 
Í FULLT STARF.

Rúmfatalagerinn Korputorgi óskar eftir 
að ráða deildarstjóra í fullt starf. 

Deildarstjóri sér um umsjón deildar, 
vöruáfyllingu, ráðgjöf, pantanir í deild 

o.s.frv.  Vinnutími er 9-19 og unnið aðra 
hverja helgi. Gott vald á íslensku skilyrði. 

Sendið ferilskrá á:  ivar.ivarsson@rfl.is 
eða hafið samband við Ívar í 820-8011

VERKEFNASTJÓRI Í VIÐHALDSSTÝRINGU
PROJECT MANAGER IN MAINTENANCE MANAGEMENT

 
Tækniþjónusta Icelandair (ITS) óskar eftir verkefnastjóra í viðhaldsstýringu.

STARFSSVIÐ:
n   Stýring verkefna sem snúa að móttöku, 

viðhaldi og afhendingu á flugvélum
n   Ábyrgð á tækniþjónustu við viðskiptavini
n   Samningagerð
n   Stjórnun umbótaverkefna
n   Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
n   Háskólamenntun á sviði verkfræði eða 

flugvirkjanám
n   Góð enskukunnátta er nauðsynleg
n   Þekking á tíma- eða verkefnastjórnun  

er æskileg
n   Reynsla af starfi við tækniþjónustu flugvéla  

er kostur
n   Reynsla af samningagerð

Fyrirspurnum svara:
Hafliði Jón Sigurðsson I haflidi@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is

Umsóknir óskast fylltar út á vefsíðu Icelandair  
www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 13. september 2015.        

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæða 
vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi.

Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á að ná 
góðum árangri í starfi og vinna sem hluti af liðsheild í 
síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.
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Ísafjarðarbær

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar – 
Starfsmaður á snjótroðara

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar óskar eftir starfsmanni á  
snjótroðara til starfa veturinn 2015-2016. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall frá 1. október 2015 til 15. maí 2016.  
Um vaktavinnu er að ræða.
 
Ábyrgðarsvið
Starfsmaður á snjótroðara sér um að troða skíðabrautir og sinnir 
auk þess viðhaldi, viðgerðum og öðrum tilfallandi störfum. Hann 
skal sjá til þess að þjónustan sé hnökralaus og til fyrirmyndar og 
vinna að því að auka ánægju þeirra sem heimsækja skíðasvæðið. 
Starfsmaður á snjótroðara skal sjá til þess að aðstaða sé öll eins 
og best verður á kosið hvað varðar öryggi og þjónustu.
 
Helstu verkefni

• Vinnsla brauta
• Umhirða og eftirlit með svæðinu
• Viðhald og viðgerðir tækja og búnaðar
• Útfylling á rekstrardagbókum og véladagbókum
• Önnur tilfallandi, nauðsynleg verkefni sem yfirmaður   
 felur honum

 
Menntunar- og hæfniskröfur

• Vinnuvélaréttindi
• Reynsla á vinnuvélum
• Haldgóð þekking í skyndihjálp
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund

Launakjör eru samkvæmt samningum launanefndar  
sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag (FOSVEST/VerkVest).  
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2015.
Umsóknum skal skilað til Gauts Ívars forstöðumanns á  
netfangið gauturivar@isafjordur.is.

Allar nánari upplýsingar veitir Gautur Ívar í síma 450-8400 eða í 
tölvupósti. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • íslenskukennari
 
Leikskólinn Akrar
 • sérkennsla
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • leikskólakennari
 • sérkennsla og stuðningur
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari
 
Krókamýri
 • starfsmaður á heimili fyrir fatlaða
 
Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • starfsmaður í aðhlynningu
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

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

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

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Við leitum að öflugu fólki, bæði til framtíðar og tímabundinna starfa. Um 
er að ræða fjölbreytt störf í umhverfi þar sem miklar kröfur eru gerðar til 

öryggis-, umhverfis- og gæðastjórnunar.  

VÉLGÆSLA 

Umsóknir óskast fylltar út á www.vifilfell.is. 
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá

• Lyftarapróf
• Sjálfstæð vinnubrögð og greinandi hugsun
• Almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og geta til að vinna undur álagi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi
• Heiðarleiki
• Hreint sakavottorð

SÉRFRÆÐINGUR Á FJÁRMÁLASVIÐI 

• Árangursmælingar og greiningarvinna
 Stjórnendaskýrslur og aðstoð við 
 upplýsingagjöf til erlendra samstarfsaðila
• Aðstoð við umsjón með Microsoft BI 
 kerfi Vífilfells 
• Verkefnastjórnun
• Arðsemisútreikningar 
• Þróun ýmissa reiknilíkana á fjármálasviði
• Ýmis gagnavinnsla og útreikningar 

• Háskólamenntun á sviði verkfræði eða viðskipta
• Reynsla á sviði greiningarvinnu og þróun reiknilíkana
• Afbragðs kunnátta og þekking á Excel. Þekking á 
 verkfærum á sviði viðskiptagreindar er kostur
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg
• Góð kunnátta á önnur almenn tölvukerfi, s.s.  Word, 
 Powerpoint, samskiptaforrit ofl.
• Getur skipulagt og stýrt verkefnum og fylgt þeim eftir
• Er fær um að setja fram texta á skipulegan og skýran hátt 
 og hefur góða framsögn
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Getur unnið undir álagi, er nákvæmur, jákvæður og getur 
 leiðbeint öðrum
• Hreint sakavottorð

HELSTU VERKEFNI

• Árangursmælingar og greiningarvinna

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

HELSTU VERKEFNI MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Umsjón með framleiðsluvélum
• Eftirlit með gæðum, skráningar
  og reglubundið viðhald
• Þrif á tækjum og aðstöðu í lok framleiðslu 
 ásamt breytingu á vélum við skiptingu milli 
 vörutegunda.

• Iðnmenntun eða sambærileg reynsla er kostur
• Reynsla af störfum í framleiðslufyrirtæki
• Reynsla og þekking á framleiðsluvélum
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og áreiðanleiki
• Jákvætt viðhorf og lipurð í samskiptum
• Hreint sakavottorð

VÉLSTJÓRI / VÉLVIRKI

HELSTU VERKEFNI MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Endurnýjun, rekstur og viðhald  
 framleiðslutækja og fasteigna Vífilfells
• Fyrirbyggjandi viðhald

• Menntun á sviði vélstjórnar / vélfræði
• Reynsla á sviði vélstjórnar
• Reynsla af viðhaldi og rekstri vél og rafmagns
 búnaðar er skilyrði
• Jákvætt viðhorf og lipurð í samskiptum
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Sveigjanleiki og áreiðanleiki
• Hreint sakavottorð

HELSTU VERKEFNI MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Tiltekt pantana, pökkun, talning ofl.

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015. 

Nánari upplýsingar:
Anna Regína Björnsdóttir, 
forstöðumaður árangursmælinga
annaregina@vifilfell.is 

Nánari upplýsingar: 
Pétur Ægir Hreiðarsson vöruhúsastjóri 
petur.hreidarson@vifilfell.is

HELSTU VERKEFNI MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFURMENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

LAGERSTARFSMENN

Nánari upplýsingar: 
Helgi E. Guðjónsson,framleiðslustjóri 
helgigu@vifilfell.is

Nánari upplýsingar: 
Björn Anton Jóhannsson, tæknistjóri 
bjornanton@vifilfell.is
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Bókhalds- og  
launafulltrúi 

Reykjafell hf óskar eftir að ráða kröftugan starfsmann í 
launa- og bókhaldsvinnslu. Umsóknarfrestur er til og með 
13. september og þarf viðkomandi að geta hafið störf  sem 
allra fyrst. Um fullt starf er að ræða.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Færsla fjárhagsbókhalds, afstemningar og frágangur  
 til endurskoðenda
• Umsjón með virðisaukaskattskýrslum og skil  
 á virðisaukaskatti
• Umsjón og ábyrgð á launabókhaldi, þ.m.t. útreikningi og  
 greiðslu launa,  skilum launatengdra gjalda og samskipti  
 við ýmsa aðila því tengdu
• Útreikningar á kjörum og réttindum starfsmanna  
 skv. kjarasamningum
• Túlkun kjarasamninga og eftirlit með framkvæmd þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla af launa- og fjárhagsbókhaldi nauðsynleg
• Reynsla í Navision og H-Laun; mannauðs- og launakerfi  
 mikill kostur
• Þekking á kjarasamningum og lögum um réttindi og  
 skyldur starfsmanna
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði 
rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki og 
starfar þar öflugur og skemmtilegur hópur fólks í krefjandi 
umhverfi.  Í okkar hópi eru um 40 starfsmenn við  
sölu-, lager-, skrifstofu- og framleiðslustörf.

Nánari upplýsingar veitir Elísa G. Jónsdóttir  í síma  
575 6636. Umsóknir berist til elisa@reykjafell.is

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti 
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut 
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum 
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almanna- 
þjónustu, sjá tengil: 

http://sfr.is/kannanir-sfr/stofnun-arsins/stofnun-arsins-2014/

Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 
eða einstaklingur sem vilt breyta til?

Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa. Um er 
að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf, unnið er aðra 
hvora helgi.   Einnig vantar hlutastarf  í eldhús frá kl. 17-20, 
unnið er í 7 daga og síðan 7 daga frí. Nauðsynlegt er að tala 
íslensku. Við erum sveigjanleg og komum til móts við þig.  
Hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur hjúkrunar-
forstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra fyrst

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargarheimilinu?

RAFVIRKJAR

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

Við breytum vilja í verk

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

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og 
suðurnesjum.

Öll verk eru unnin í uppmælingu.

Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.
    • Kísilver í Helguvík 
    • Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
    • Fangelsi á Hólmsheiði
    • Uppbygging HB Grandi
    • Aðveitustöð á Akranesi
    • Ýmis þjónustuverkefni

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Gunnarsson 
fagstjóri raflagna, í síma 693 4310. Umsóknir 
má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

VILTU GANGA LENGRA?

Útivera í hjarta miðborgarinnar
 

www.bilastaedasjodur.is

Óskum eftir jákvæðum og liprum 
einstaklingum, konum og körlum

Nánari upplýsingar um laus störf  
stöðuvarða á heimasíðu Bílastæðasjóðs 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. á sviði efnahagsmála Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201508/900
Lektor í munn- og kjálkaskurðl. Háskóli Íslands, Heilbrigðisvís.svið Reykjavík 201508/899
Svæfingahjúkrunarfræðingar Svæfingadeild Hringbraut Reykjavík 201508/898
Móttökuritari Heilsugæslan Seltjarnarnesi Seltjarnarnes 201508/897
Rannsóknarmaður Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201508/896
Sérfræðilæknir í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201508/895
Mannauðsstjóri Fiskistofa Akureyri 201508/894
Hjúkrunarfræðingar LSH, bæklunarskurðd. B5 Fossvogi Reykjavík 201508/893
Geislafræðingar LSH, röntgendeild Reykjavík 201508/892
Sjúkraliði LSH, öldrunarlækn.d B Landakoti Reykjavík 201508/891
Hjúkrunarfræðingar LSH, öldrunarlækn.d B Landakoti Reykjavík 201508/890
Hjúkrunarfræðingar LSH, öldrunarlækn.d A Landakoti Reykjavík 201508/889
Sérfræðilæknir í æðaskurðlækn. LSH Reykjavík 201508/888
Hjúkrunarfræðingur LSH, dagdeild skurðlækn. Fossvogi Reykjavík 201508/887
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjartaþræðingarstofa Reykjavík 201508/886
Sjúkraliði LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201508/885
Hjúkrunarfræðingur LSH, hjarta-, lungna- og augnskurðd. Reykjavík 201508/884
Hjúkrunarfræðingar LSH, skurð- og þvagfæraskurðl.d Reykjavík 201508/883
Hjúkrunarfræðingur LSH, almenn göngudeild 10E Reykjavík 201508/882
Launaafgreiðslumaður Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201508/881
Lífeindafræðingur LSH, sýklafræðideild Reykjavík 201508/880
Skurðhjúkrunarfræðingar LSH, skurðstofur Fossvogi Reykjavík 201508/879
Skurðhjúkrunarfræðingar LSH, skurðstofur Hringbraut Reykjavík 201508/878
Svæfingahjúkrunarfræðingar LSH, svæfingadeild Fossvogi Reykjavík 201508/877
Hjúkrunarfræðingar LSH, gjörgæsla við Hringbraut Reykjavík 201508/876
Hjúkrunarfræðingar LSH, gjörgæsla og vöknun Fossvogi Reykjavík 201508/875
Héraðsdýralæknir í Austurumd. Matvælastofnun Egilsstaðir 201508/874
Yfirlæknir lyflækninga Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201508/873
Hjúkrunarfr. á heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201508/872
Sérfræðingur í tölvumálum og noteÍslenskar orkurannsóknir, ÍSOR Reykjavík 201508/871
Stærðfræðikennari Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201508/870



QuizUp needs
more people!

We’re looking to hire experienced iOS and 
Android Developers to help us connect 
people through shared interests.

If you want to take your skills to the next 
level in a fun and challenging environment, 
we would love to talk to you!

For more details, please go to q.is/jobs

iOS and Android Developers

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

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA HLEKKI Í KEÐJUNA
Landspítali auglýsir laus störf hjúkrunarfræðinga, skurðhjúkrunarfræðinga, svæfingahjúkrunar-
fræðinga, geislafræðinga, lífeindafræðinga og sjúkraliða á flestum sviðum spítalans. 

Hafir þú áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu og skemmtilegu umhverfi þá erum við að 
leita að þér. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala; www.landspitali.is, undir “laus störf” 
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Sölumaður óskast.
Framtak-Blossi ehf óskar eftir  öflugum sölumanni 

til starfa vegna aukinna umsvifa.

Við leitum eftir  framtakssömum, þjónustuglöðum  og 
jákvæðum einstaklingi sem á auðvelt með að vinna sjálf-
stætt og líka í samvinnu við aðra.

Helstu verkefni:
• Sala, ráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini.
• Samskipti  við erlenda og innlenda birgja.
• Tilboðsgerðir.
• Önnur tilfallandi verkefni .
• Hæfniskröfur:
• Vélstjóramenntun / vélfræðimenntun.  

Eða önnur góð menntun eða starfsreynsla.
• Góð ensku kunnátta bæði talað og ritað mál.
• Skipulagður og jákvæður einstaklingur  

með góða samskiptahæfileika.
• Almenn góð tölvukunnátta.
• Bílpróf.

Umsóknir sendist í tölvupósti á  
elli@blossi.is eða oskar@stalsmidjan.is

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

Bæði faglærðu og ófaglærðu.

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

Bifvélavirki óskast til starfa
Okkur vantar bifvélavirkja til að vinna við almennar viðgerðir. 
Við erum að mestu sérhæfðir í viðgerðum á vélum.
Upplýsingar og umsóknir: kistufell@kistufell.is

Hjúkrunarfræðingur óskast
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við sjúkrahúsið Vog.

Vaktavinna - helgarvaktir - næturvaktir -  
starfshlutfall samkomulagsatriði.

Upplýsingar veitir  
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri Vogs

Netfang:thora@saa.is
Sími 824 7615

Ferðaþjónusta bænda - Bændaferðir er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.  Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á breitt úrval ferða 
og afþreyingar ásamt gistingu allt í kringum landið á um 180 gististöðum af ýmsu tagi. Einnig eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með 

íslenskri fararstjórn um allan heim, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða.

Icelandic Farm Holidays  |  Ferðaþjónusta bænda  |  Bændaferðir  |  www.farmholidays.is  |  www.sveit.is  |  www.baendaferdir.is 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking á markhóp hlaupa- og hreyfiferða er skilyrði 
• Brennandi áhugi á hlaupum og útivist
• Kostur að hafa hlaupið maraþon
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, þýska kostur 
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð 
• Reynsla af markaðsstörfum kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 17. september 2015. 

Nánari upplýsingar má finna á 
baendaferdir.is/atvinna 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala á hlaupa- og hreyfiferðum
• Utanumhald á skráningu hlaupara í frægustu   
 maraþon heims 
• Þátttaka í þróun og skipulagningu hlaupa- og hreyfiferða
• Samskipti við samstarfsaðila – erlend og innlend 

Sölumaður hlaupa-
og hreyfiferða

Bændaferðir leita að öflugum einstaklingi í starf sölumanns hlaupa- og hreyfiferða. 
Viðkomandi mun taka þátt í þróun og skipulagningu ferðanna.

> Sérfræðingur í kerfisstjórn
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Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum 
faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og flutninga-tengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa 
fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi.  
Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og heilbrigðismál  
starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Við leitum að öflugum starfsmanni með víðtæka  
þekkingu og reynslu af tæknilegum innviðum  
upplýsingakerfa. Sérstök áhersla er lögð á þekkingu  
og reynslu af rekstri netkerfa.

Starfssvið sérfræðings felst í uppbyggingu  
og rekstri tæknilegra innviða upplýsingakerfa  
Samskipa um allan heim.

Tæknilegt umhverfi okkar í stuttu máli:  
Cisco, FortiGate, NetScaler, IBM Power/AIX, IBM Flex, 
IBM SVC, VMware, Veeam, TSM, TIM, Citrix XenApp,  
Office 365, Lync, Oracle, MS SQL

Hæfnikröfur:
-  Menntun sem nýtist í starfi
-  Reynsla af rekstri stórra netkerfa
-  Reynsla af kerfisrekstri
-  Mjög góð færni í ensku

 
Eiginleikar:

-   Góðir samskiptahæfileikar, rík þjónustulund  
 og jákvætt hugarfar
-  Góð greiningar- og ályktunarhæfni
-  Skipulagshæfileikar, sveigjanleiki,  
 drifkraftur og frumkvæði
-  Brennandi áhugi á tækni og metnaður  
 til að viðhalda þekkingunni

Í boði er áhugavert og krefjandi starf hjá kraftmiklu  
flutningafyrirtæki sem starfar á alþjóðlegum vettvangi.

Umsóknarfrestur er til og með 13. september n.k. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.samskip.is

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri  
ferilskrá ásamt greinagóðu kynningarbréfi sem tilgreinir  

á skilmerkilegan hátt hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur 
um menntun, reynslu, hæfni og eiginleika.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ægir Pálsson  
í póstfanginu aegir.palsson@samskip.com



Þjónustusérfræðingur á Dalvík
Marel óskar eftir að ráða þjónustusérfræðing (Service Engineer) til starfa. Starfsaðstaðan er á 
Dalvík en viðkomandi þarf að geta ferðast innanlands vegna starfsins.  Við leitum að öflugum 
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í þverfaglegu teymi á sívaxandi markaði.   

marel.com

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2015.  Einungis er tekið á móti umsóknum á marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórarinn K. Ólafsson, Thorarinn.Olafsson@marel.com eða Valdís Arnórsdóttir, 
Valdis.Arnorsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar 
og lausna fyrir matvælaiðnað. 

 

• Rafvirkjun er skilyrði 
• Tæknimenntun önnur en rafvirkjun er kostur
• Reynsla af sjálfvirkum kerfum
• Innsýn í framleiðsluferla
• Reynsla úr matvælaiðnaði
• Þekking á vörum Marel
• Lipurð og góð þjónustulund

• Tækniþjónusta við viðskiptavini innanlands
• Reglubundnar heimsóknir til viðskiptavina 

vegna fyrirbyggjandi viðhalds
• Ráðgjöf og þjónusta um rekstur og viðhald 

tækja Marel
• Uppsetning, bilanagreining og viðgerðir á   

tæknibúnaði Marel
• Þjónustuvakt og útköll því tengt
• Almennar viðgerðir á verkstæði Marel á Dalvík

Starfslýsing Hæfniskröfur

Yfirmaður hönnunarteymis söluverka 
Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa sem yfirmaður hönnunarteymis söluverka 
(Order Engineering).  Starfið felur í sér daglega stjórnun hóps sem sinnir hönnun kerfa og 
búnaðar söluverka fyrirtækisins.  

• Dagleg stjórnun hönnunarteymis söluverka.
• Ábyrgð á hlutverki “Technical planner”.
• Áætlanagerð um afhendingartima verkefna.
• Þátttaka í mati á tæknilegum fýsileika og 

hönnunarþörf fyrir söluverkefni í tilboðsfasa.
• Áætlanagerð fyrir rekstur og mannaflaþörf hópsins.
• Standa fyrir endurbótum á umhverfi og verkfærum 

og vinnuaðferðum hópsins.

Starfslýsing

• Menntun á sviði iðn,- rekstrar- eða vélaverkfræði eða 
annars konar tækninámi.

• Þekking á ferlavinnu.
• Þekkingu eða innsýn í tæknilega þætti sem snúa að 

vörum Marel.
• Reynsla af áætlanagerð og skipulagsvinnu er skilyrði.
• Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Reynsla af stjórnun og af því að hafa mannaforráð.
• Skipulagsfærni og geta til að vinna undir álagi.
• Áhugi á að vinna með fólki.
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 15. sept.  Einungis er tekið við umsóknum á marel.com/jobs
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurpáll Jónsson, sigurpall.jonsson@marel.com, sími 563 8000. 

Yfirmaður vöruþróunarteymis Tech Center 
Marel leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa sem yfirmaður vöruþróunarteymis Tech 
Center (Product Development).  Starfið felur í sér daglega stjórnun hóps sem sinnir vöruþróun.

• Dagleg stjórnun vöruþróunarteymis.
• Fagleg þróun og umbótavinna hvað varðar 

uppbyggingu og tæknilega þróun teymis.
• Þátttaka við úthlutun verkefna í samstarfi við 

iðnaðar- og vöruteymi Marel.
• Ábyrgð á að gæta samræmis milli eftispurnar og 

framboðs vöruþróunar.
• Vera faglegur leiðtogi teymis, taka þátt í stefnumótun 

vöruþróunar.
• Vera tengiliður teymis við utanaðkomandi 

hagsmunaaðila t.d. háskóla, rannsóknarstofnanir o.fl..

Starfslýsing
• Menntun á sviði verkfræði eða annars konar 

tæknináms.
• Þekking eða innsýn í tæknilega þætti sem snúa að 

vörum Marel.
• Reynsla af áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar, reynsla af stjórnun og af því að 

hafa mannaforráð.
• Skipulagsfærni og geta til að vinna undir álagi.
• Faglegur metnaður á sviði vöruþróunar.
• Reynsla/innsýn í háskólaumhverfi tengt vöruþróun 

er kostur.
• Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

Hæfniskröfur

Skóla- og sérkennslufulltrúi
Laust er til umsóknar starf skóla- og  
sérkennslufulltrúa hjá Ísafjarðarbæ. 

Skóla- og sérkennslufulltrúi hefur m.a. umsjón og 
eftirlit með faglegu starfi í leikskólum og  

sérkennslu í leik- og grunnskólum bæjarins.
Nánari upplýsingar um helstu verkefni, menntunar- og 

hæfniskröfur og umsóknarfrest má nálgast á 
www.isafjordur.is

 
Ísafjarðarbær nær yfir Flateyri, Hnífsdal, Ísafjörð, Suðureyri  
og Þingeyri. Bærinn er þekktur fyrir stórbrotna náttúru og  
menningarlíf þar sem tónlist, skíði og fjölbreytt tómstunda- 
starf skipa veglegan sess. Skólar bæjarins eru vel skipaðir  
og framsæknir. Góð þjónusta, verslanir, kaffihús og veitinga -
staðir gefa bænum notalegan blæ.

Ísafjarðarbær

Píanókennari / meðleikari

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa  
píanókennara í 50% starf á Selfossi, Eyrarbakka og 

Stokkseyri frá og með 1. október 2015.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884.  
Umsóknarfrestur 20. september 2015. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til  
robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum  
landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni.  
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði vana mótauppslætti

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 6604472

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í 
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi 
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.  
Umsóknarfrestur er til 10. sept. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Sölumaður óskast

Löggiltur fasteignasali óskast
 

Eignamiðlun óskar eftir löggiltum fasteignasala,  
eða lögfræðingi með löggildingu, í skjalagerð.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu sendi upplýsingar um 
menntun og fyrri störf á :
sverrir@eignamidlun.is, fyrir 13.september n.k.

Eignamiðlun er elsta fasteignasala á Íslandi og þar starfa nú 
10 löggiltir fasteignasalar. 

Eignamiðlun - Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - S: 588 9090

RAFVIRKJAR

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

Við breytum vilja í verk

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

Helstu verkefni ÍAV eru á höfuðborgarsvæðinu og 
suðurnesjum.

Öll verk eru unnin í uppmælingu.

Verkefnastaða er mjög góð og má þar nefna m.a.
    • Kísilver í Helguvík 
    • Stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar
    • Fangelsi á Hólmsheiði
    • Uppbygging HB Grandi
    • Aðveitustöð á Akranesi
    • Ýmis þjónustuverkefni

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Gunnarsson 
fagstjóri raflagna, í síma 693 4310. Umsóknir 
má finna á heimasíðu ÍAV, www.iav.is

Verkefnisstjóri – 
tæknimaður óskast

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40.  
110 Reykjavík S: 595 4400

Eykt óskar eftir að ráða byggingatækni-
fræðing eða byggingaverkfræðing 
í starf verkefnisstjóra við verklegar 
framkvæmdir hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34-40 
eða með tölvupósti á palld@eykt.is.

Upplýsingar um starfið gefur Páll Daníel Sigurðsson  
á skrifstofu Eyktar.

Auglýst er laust til umsóknar starf markaðsstjóra Faxaflóahafna sf.  

Í starfinu felst meðal annars
 umsjón með markaðsmálum Faxaflóahafna sf. 
 umsjón viðburða, svo sem Hátíðar hafsins og fleira.
 stjórn og eftirlit með gæðamálum.
 ritstjórn heimasíðu Faxaflóahafna sf., samfélagsmiðla og útgáfa kynningarefnis.

Leitað er eftir starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera:
 Að minnsta kosti þriggja til fimm ára reynslu af markaðsmálum og/eða gæðamálum.
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Færni í samskiptum við fólk og fyrirtæki.
 Góð kunnátta og færni í ensku.
 Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila, sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið sara@faxi.is eigi síðar en föstudaginn 18. september 2015. 

Nánari upplýsingar veitir hafnarstjóri í síma 525 8900.

Markaðs- og gæðastjóri
Faxaflóahafna sf.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið:

Meginhlutverk ljósleiðaratæknis er afhending ljósleiðarasambanda til viðskiptavina, 
ásamt viðhaldi og viðgerðum á ljósleiðarakerfi. Í því felst m.a.:

∆ Uppsetning innanhússlagna, jafnt ljósleiðaralagna sem og smáspennulagna
∆ Uppsetning netþjónustutækja og ljósbreyta
∆ Virkjun fjarskiptaþjónustu
∆ Viðhald og viðgerðir á ljósleiðarakerfi 
∆ Vöktun og eftirlit á ljósleiðarakerfi 
∆ Vinna við ljósleiðarabúnað í tengistöðvum

Menntunar- og hæfnikröfur:
∆ Iðnmenntun sem nýtist í starfi, s.s. rafvirkjun, rafeinda- eða símvirkjun
∆ Reynsla eða þekking á ljósleiðaratækni er kostur
∆ Reynsla af uppsetningum netkerfa og þekking á þráðlausum netbúnaði 
∆ Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð
∆ Þjónustulund, samskiptahæfni og snyrtimennska

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.
Stefna fyrirtækisins er að jafna hlut kynjanna m.t.t. starfstækifæra.  

Sótt er um starfið á ráðningasíðu Gagnaveitu Reykjavíkur,
starf.or.is/gagnaveitan/. Nánari upplýsingar veitir Dagný Jóhannesdóttir,
verkefnastjóri, í netfanginu, dagny.johannesdottir@gagnaveita.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2015.
  
Gagnaveita Reykjavíkur vinnur að uppbyggingu, þjónustu og rekstri á
gagnaflutningskerfi byggðu á ljósleiðaratækni. Um ljósleiðaranetið rekur GR
öflugt dreifi- og samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma, internet og farsímaþjónustu.

Gagnaveita Reykjavíkur er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur hefur
sameiginlega starfsmannastefnu og býður upp á fjölbreyttan vinnustað fólks með mikla þekkingu.
Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð hvað varðar öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að
samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. Fyrirtækið hlaut Jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs
2011 og 2013, sem og Hvatningarverðlaun jafnréttismála árið 2015.

 

TENGIR ÞÚ 
VIÐ OKKUR?
VIÐ LEITUM AÐ 
LJÓSLEIÐARATÆKNI



Rekstrarstjóri
Partýbúðarinnar

Partýbúðin, Faxafeni 11, óskar eftir að ráða rekstrarstjóra.  Við leitum 
að reyndri verslunarmanneskju til að annast eftirfarandi verkefni m.a.:

• Yfirumsjón verslunarreksturs, þmt. mannahald og mönnun
• Innkaup og pantanir; góð tölvukunnátta  
 (Excel, birgðabókhald) og tungumálakunnátta  
 (enska) nauðsynleg
• Yfirumsjón lagerhalds, þmt. vörumóttaka og tiltekt
• Markaðsmál, þmt. heildsala
• Umsjón vefverslunar og samfélagsmiðla
• Aðstoð á verslunargólfi, í afgreiðslu og á lager: 
 tilbúin/n að ganga í hvaða verk sem fyrir liggur

Við gerum kröfur um glaðlyndi og einstaklega góða þjónustulund 
starfsmanna okkar.  Við bjóðum sjálfstætt vinnuhverfi, góð laun og 
frábært tækifæri til að taka skemmtilegan rekstur á flug.   
Vinnutími að jafnaði frá kl 9 til 17.

Vinsamlega sendið umsókn til Jóns Gunnars Bergs á netfangið  
framherji@simnet.is, fyrir 12. september.  

Ráðið verður í starfið við fyrsta tækifæri og verður öllum umsóknum 
svarað fyrir n.k. mánaðamót.

Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –Ánægja-   
Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 
– 40 börn frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og að-
staða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra 
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi 
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Menntun og hæfniskröfur:  
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum  
Kennarasambands Íslands.   

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson  
skólastjóri í síma 899-7037.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
eyjolfur@audarskoli.is 

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.

Nánari upplýsingar umskólann má finn á  
www.audarskoli.is

Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í 
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi 
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.  
Umsóknarfrestur er til 10. sept. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Sölumaður óskast

HELSTU VERKEFNI:
•  Matargerð í versluninni (kokkur)
•  Sala úr kjötborði
•  Þjónusta við viðskiptavini

•  Matargerð í versluninni (kokkur)
HÆFNIKRÖFUR:
• Reynsla af matseld er skilyrði (kokkur)
• Góð þjónustulund
• Skipulögð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2015Umsóknarfrestur er til og með 13. september 2015

ÁHUGASAMIR VINSAMLEGAST SÆKI UM Á 
WWW.NOATUN.IS

FULLT STARF OG HLUTASTARF

KOKKUR 
SÖLUFÓLK Í KJÖTDEILD

NÓATÚN AUSTURVERI
ÓSKAR EFTIR SÆLKERUM

Austurveri

Leiðsögumenn 
Gray Line Iceland óskar eftir 
leiðsögumönnum

Í boði er:
• Hlutastarf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni

Helstu verkefni:
• Leiðsögn í ferðum Gray Line  
 Iceland og norðurljósaferðum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leiðsögumannapróf
• Góð tungumálakunnátta
• Meirapróf kostur
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Viltu vinna í ferðaþjónustu?

Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem vilja 
verða hluti af skemmtilegum hópi í góðu starfsumhverfi.

Bílstjórar 
Gray Line Iceland óskar eftir bílstjórum  í  
okkar öfluga starfsmannahóp 

Í boði er:
• 100% starf og hlutastarf/aukavinna
• Skemmtilegt og krefjandi starf
  
Helstu verkefni:
• Keyrsla ferðamanna í almennum ferðum
• Keyrsla ferðamanna í norðurljósaferðum
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Enskukunnátta
• Góð þekking á Íslandi
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Fyrirtækið er hand-
hafi viðskiptasérleyfis Gray Line Worldwide sem er stærsta skoðunarferðafyrirtæki í heimi. 
Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hópferðafyrirtæki með starfsemi einkum í 
skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi 
á einn yngsta rútubílaflota landsins, 65 hópferðabíla sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið 
flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin ferðum. Fyrirtækið kappkostar að 
veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. 

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi 
Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. september 2015.

Vinnutími  er virka daga frá kl 14-18:30  
og önnur hver helgi.

Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com  
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”

umsóknarfrestur er til og með 18 september.

Reynsla af sölustörfum er kostur  
en ekki nauðsynleg.

Verslunin  
Marta Jónsson 
í Kringlunni óskar eftir 
starfskrafti í ca 75% starf. 
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Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara með 10. bekk við Sunnulækjarskóla á 
Selfossi er laus til umsóknar.  Meðal kennslugreina er stærð-
fræði. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi 
síðar en 1. desember 2015.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags-
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. 

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

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400  
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is 

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

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.

Skólastjóri

Umsjónarmaður með húsi og  
innkaupum

 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa  í 
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar 
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð 
skólans auk innkaupa. 

Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og 
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds 
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og 
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í 
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á 
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf 
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og 
sýna frumkvæði og árverkni í starfi. 

Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör 
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og 
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í 
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.  
Umsókn skal senda til skólameistara.

Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,  
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,  
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

 
Skólameistari

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 18 ár.

SteinbocSteinbocSteinbocSteinbocSteinbockkkkk
Þjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHF

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir.  Framtíðarstarf

Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

www.kronan.is

– óskar eftir þér!

Atvinnutækifæri

Sótt er um störfin á www.kronan.is
Umsóknarfrestur er til 13. september 2015

Vaktstjórar óskast í Krónuna 
Árbæ, Vallakór, Jafnaseli og Bíldshöfða

Starfslýsing:
•	 Þjónusta	við	viðskiptavini
•	 Verkstjórn	og	þjálfun	starfsfólks
•	 Ábyrgð	og	umsjón	með	fjármunum	
•	 Vinna	við	undirbúning	og	framkvæmd	vikutilboða	
•	 Vera	staðgengill	verslunarstjóra	í	fjarveru	hans	
	•	Almenn	verslunarstörf	

Hæfniskröfur:
•	 Sjálfstæð	og	skipulögð	vinnubrögð
•	 Tölvukunnátta	til	að	leysa	dagleg	

verkefni	í	Outlook,	Excel	og	
			Navision
•	 Góðir	samskiptahæfileikar	
			og	þjónustulund
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Leiksk—lin n Aðalþing  
—sk ar að r‡ ða 

h‡ sk—la menntað f—lk  
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leiksk—li ’ K—p avogi, 
sem leggur ‡h erslu ‡ mar gskonar 

þr—u narstarf og skemmtilega 
nýbreytni. 

 
Við leitum að starfsf—lki me ð 

margv’s lega h‡ sk—la menntun, 
t.d. ‡ s viði fŽlags - eða 

heilbrigðisv’s inda og listgreina. 
 

Karlar jafnt sem konur eru sŽr staklega 
hvattir til að s¾kja u m starf með okkur 
en nœ  þegar er h‡ tt hlutfall karlmanna 

starfandi við sk—lan n. 

Upplýsingar veitir Hšr ður leiksk—las tj—r i 
’ s ’m a 7703553 

eða ‡ n etfanginu hordur@adalthing.is 

N‡n ari upplýsingar um starÞð ’ A ðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu sk—lan s www.adalthing.is

N‡n ari upplýsingar um starÞð ’ A ðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu sk—lan s www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

VÖRUSTJÓRI
Laust er starf vörustjóra bréfa, rafrænna lausna og smásölu  

Vörustjóri er ábyrgur fyrir stefnumótun, vöruþróun, vörulýsingum, 
verðlagningu og afkomu á viðkomandi vörum Póstsins. Markmiðið er 
að tryggja árangursríka markaðssetningu varanna og auka sölu þeirra. 
Vörustjóri tekur einnig þátt í öðru sölu- og markaðsstarfi fyrirtækisins.
 

Helstu verkefni

• Setja saman markaðslega stefnumótun fyrir bréf, rafræna þjónustu  
og smásölu fyrir Póstinn

• Útbúa skýrslur, byggðar á skýrum mælikvörðum
• Fylgjast náið með þróun markaða og deila markaðslegum upplýsingum 

til viðeigandi aðila
• Eiga frumkvæði að gerð markaðsrannsókna þegar þörf er á og miðla 

þeim áfram innan fyrirtækisins
• Gerð vörulýsinga og verðtaflna á samræmdu formi
• Eiga frumkvæði að gerð markaðsefnis og samskipta við viðskiptavini
• Dagleg vörustjórn bréfa, rafrænna lausna og smásölu
• Samskipti og samvinna við framkvæmdasvið Póstsins

Menntun og reynsla

• Háskólapróf
• Minnst þriggja ára starfsreynsla er æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og hæfni til að vinna í teymi
• Góð tölvukunnátta og góðir samskiptahæfileikar
• Afburðakunnátta í ensku. Færni í öðrum tungumálum er kostur
 

Við leitum að einstaklingi sem

• á auðvelt með mannleg samskipti og tengslamyndun
• hefur áhuga á og reynslu í alþjóðlegum samskiptum
• tekur frekar upp síma en skrifar tölvupóst
• hefur vinnuþrek og óbilandi metnað 

Frekari upplýsingar veitir Einar Geir Jónsson, forstöðumaður 
viðskiptaþróunar, einarg@postur.is, eða í síma 580 1000.

Umsóknir sendist á atvinna@postur.is. Umsóknarfrestur er til  
og með þriðjudeginum 15. september næstkomandi.

www.postur.is
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Verslunarstjóri óskast
Kaupfélag Steingrímsfjarðar auglýsir laust til umsóknar 
starf verslunarstjóra í verslun félagsins á Norðurfirði. 
Verslunarstjóri ber ábyrgð á og stýrir daglegum rekstri 
verslunarinnar. 

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

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. 
Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skila á skrifstofu  

Kaupfélags Steingrímsfjarðar,  
Höfðatúni 4, 510 Hólmavík.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.

Kaupfélag Steingrímsfjarðar 
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YFIRKOKKUR
Geysir Bistro, Aðalstræti 2, Reykjavík óskar 
eftir að ráða matreiðslumann í starf yfirkokks.

Starfið fellst í yfirumsjón með eldhúsi veit-
ingastaðarins, þróun matseðils, innkaupum, 
starfsmannastjórnun, ráðningum og þjálfun 
starfsmanna.  Unnið er á 2-2-3 vöktum.

Leitað er eftir áhugasömum og drífandi 
einstakling með góða reynslu af stjórnun 
eldhúsa.  Um er að ræða bæði a la Carte og 
hópakeyrslu.

Geysir Bistro er metnaðarfullur, rótgróinn og 
vinsæll veitingastaður í miðborg Reykjavíkur.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn á 
geysir@geysirbistro.is.  Nánari upplýsingar í 

síma 8616900 (Þórður).

g e y s i r b i s t r o . i s

Aðalstræti  2 
Sími  517 4300

BÍLALEIGUR AVIS OG BUDGET LEITA AÐ SÖLU- OG ÞJÓNUSTUFULLTRÚA Í 
ÞJÓNUSTUVER FYRIRTÆKISINS

Helstu verkefni:
 · Að veita framúrskarandi þjónustu til viðskiptavina
 · Sala og bókanir
 · Símsvörun, svörun fyrirspurna og tilboðsgerð
 · Önnur þjónustu- og söluverkefni

Almennar hæfniskröfur:
 · Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 · Tungumálakunnátta er skilyrði (að lágmarki 2 tungumál)
 · Reynsla af sölu- og þjónustustörfum ásamt mjög góðri tölvuþekkingu
 · Lipurð í mannlegum samskiptum ásamt framúrskarandi þjónustulund
 · Jákvæðni, frumkvæði og dugnaður
 · Bílpróf og hreint sakavottorð

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu AVIS, www.avis.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.

Bílaleigur AVIS og Budget eru meðal stærstu bílaleiga í heimi og starfa í 180 löndum með yfir 5.000 leigustöðvar. 
Á Íslandi er AVIS og Budget ört vaxandi fyrirtæki með leigustöðvar um allt land og geta viðskiptavinir AVIS og 
Budget leigt bíla við öll tækifæri. Hjá AVIS og Budget starfar öflugur og reyndur hópur fólks sem vinnur ávallt 
með þjónustu og áreiðanleika að leiðarljósi. Leitast er við að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu en 
ánægja starfsfólks og viðskiptavina er lykilatriði í velgengni AVIS og Budget.

VILT ÞÚ VERA Í LYKILHLUTVERKI?

Emmessís ehf. leitar að:
Bílstjóra með meirapróf og góða þjónustulund við 
sölu og dreifingu á vörum fyrirtækisins.   
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á ragnar@emmessis.is 
eigi síðar en föstudaginn 11. september 2015.

Þjónn og barþjónn
Kopar Restaurant við gömlu höfnina í Reykjavík 
leitar af jákvæðum, brosmildum og duglegum  
einstaklingum með reynslu af þjónustu og barstörfum  
til að vinna með okkur í vetur

Upplýsingar hjá Snædísi 
í síma 567-2700 eða  
koparumsokn@gmail.com

Vinnutími  er virka daga frá kl 14-18:30  
og önnur hver helgi.

Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com  
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”

umsóknarfrestur er til og með 18 september.

Reynsla af sölustörfum er kostur  
en ekki nauðsynleg.

Verslunin  
Marta Jónsson 
í Kringlunni óskar eftir 
starfskrafti í ca 75% starf. 

Löggiltur fasteignasali óskast
 

Eignamiðlun óskar eftir löggiltum fasteignasala,  
eða lögfræðingi með löggildingu, í skjalagerð.

Þeir sem hafa áhuga á starfinu sendi upplýsingar um 
menntun og fyrri störf á :
sverrir@eignamidlun.is, fyrir 13.september n.k.

Eignamiðlun er elsta fasteignasala á Íslandi og þar starfa nú 
10 löggiltir fasteignasalar. 

Eignamiðlun - Grensásvegi 11 - 108 Reykjavík - S: 588 9090

Slippfélagið ehf óskar eftir að ráða sölumann í búð okkar í 
Borgartúni 22. Reynsla af sölumannsstörfum og brennandi 
þjónustulund er það sem við leitum eftir.
Vinnutími er frá 08 – 18 og annan hvorn laugardag frá 10-14.  
Umsóknarfrestur er til 10. sept. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknir sendist á throstur@slippfelagid.is

Sölumaður óskast

Efnalaug í fullum rekstri til sölu  
á stórreykjarvíkursvæðinu.

Tilvalið fyrir samheldna fjölskyldu til að reka.

Fyrir frekari upplýsinga sendið fyrirspurn  
á netfangið efnalaugin@gmail.com



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  5. september 2015 19

Controlant er íslenskt hátæknifyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir í 
rauntímavöktun verðmæta. Lausnir fyrirtækisins hafa náð útbreiðslu á 
innlendum og erlendum lyfja- og matvælamörkuðum, en þær byggja á 
þráðlausri tækni, hugbúnaðarlausnum og miðlægu gagnagrunnskerfi sem 
fyrirtækið hefur þróað á undanförnum árum. 

Vélbúnaðarþróun
Vélbúnaður fyrirtækisins, m.a. mæli- og staðsetningarbúnaður, er 
hannaður frá grunni af þróunarteymi okkar. Viðkomandi einstaklingur mun 
taka virkan þátt í framþróun á vörum fyrirtækisins á komandi árum.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á job@controlant.com  fyrir 14. 
september. Öllum umsóknum verður svarað. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál.

Controlant ehf. | Grensásvegi 7, 108 Reykjavík | s. 517 0630 | www.controlant.com

Háskólapróf í rafmagnsverkfræði eða sambærileg menntun.

Hæfniskröfur

*
*
*

*
*

*

Þekking og reynsla af forritun í C og Python er kostur.
Reynsla í vélbúnaðarprófunum er kostur.
Reynsla í rásahönnun er kostur.

Yfirgripsmikil þekking og reynsla af forritun á örtölvum.
Þekking og reynsla af vinnu með tölvurásir.

Sjá nánar um fyrirtækið á www.controlant.com.

Vegna aukinna umsvifa þurfum við að bæta við liðsmönnum í teymið okkar.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Stjórnsýslusvið

· Sérfræðingar í notenda- og tölvuþjónustu í   
 UT-deild

 Menntasvið

· Talmeinafræðingur á menntasvið Kópavogs

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Sérkennari í leikskólann Núp 

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólakennarar í leikskólann Sólhvörf

· Leikskólakennari v/stuðnings í leikskólann   
 Sólhvörf

· Leikskólakennari í leikskólann Furugrund

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Álfatún

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Baug

Grunnskólar

· Heimilisfræðikennari í Kársnesskóla

· Skólaliði í dægradvöl Salaskóla

· Matráður í Kópavogsskóla

Velferðasvið

· Fagmenntaður starfsmaður á áfangaheimili   
 fyrir fatlað fólk

· Starfsfólk á áfangaheimili fyrir fatlað fólk

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk

· Þroskaþjálfi / starfsmaður með sambærilega  
 menntun á hæfingarstöð 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

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

Við erum að leita að sölusnillingi 
til að slást í hóp samheldins teymis Icelandic Times. Fullt starf!

Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa væntanlega og hingað 
komna ferðamenn um allt sem viðkemur ferðamennsku, menningu og viðskiptum 
á Íslandi. Ritið er eitt útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum 
tungumálum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times býður einnig upp á 
margvíslega þjónustu svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl.  

Einnig leitum við að sérfræðingi til að annast verkefnastjórnun tengdri dreifingu og 
markaðssetningu Icelandic Times innan Kína. Icelandic Times er gefið reglulega út 
í Kína og dreift markvisst til kínverskra ferðaskrifstofa og valinna fyrirtækja innan 
stóriðju og iðnaðar. 

Góð laun fyrir rétt fólk!
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið 
info@icelandictimes.com
merkt:  „Atvinnuumsókn september 2015” fyrir 11. september

Helstu verkefni
   - Viðhald og öflun nýrra viðskiptatengsla
   - Heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir
   - „Cold calls“
   - Þáttaka í stefnumótun og áætlanagerð
   - Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina

                 Hæfniskröfur
   - Reynsla af sölumennsku skilyrði
   - Góð enskukunnátta 
   - Almenn tölvufærni
   - Hæfni í mannlegum samskiptum
   - Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð

BIFVÉLAVIRKI ÓSKAST
Á FORD FÓLKSBÍLAVERKSTÆÐI 
BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK 
Bifvélavirki óskast á verkstæði Ford fólksbíla hjá Brimborg í Reykjavík.  
Spennandi og fjölbreytt starf sem gefur mikla tekjumöguleika fyrir 
duglega og metnaðarfulla einstaklinga.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um 
á www.brimborg.is 

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015

Sæktu um 
í dag!



Sinnum er þjónustufyrirtæki sem hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á fjölþætta 
velferðarþjónustu til einstaklinga sem vegna aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra 
persónulegra aðstæðna þurfa á þjónustu og aðstoð að halda við daglegt líf. Sinnum legg
ur ríka áherslu á persónulega, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu með það að 

markmiði að mæta þörfum einstaklingsins í því umhverfi sem hann er í hverju sinni.

Teymisstjóri óskast til starfa
Sinnum ehf. óskar eftir að ráða teymisstjóra í heimaþjón
ustu.  Um er að ræða fullt starf við verkstjórn ásamt  
heimaþjónustu á vettvangi.  Vinnutíminn er breytilegur.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ábyrgð á þjónustu og  verkefnum sem heyra  
 undir teymisstjóra
• Skipulag vakta starfsfólks og almenn skráning  
 vegna þjónustu
• Ráðningar og þjálfun starfsfólks
• Samskipti við notendur, aðstandendur og samstarfsaðila  
 vegna þjónustu
• Heimaþjónusta á vettvangi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags heilbrigðis  
 eða menntavísinda
• Sveigjanleiki og lipurð í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Skipulagshæfileikar

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingi sem hefur áhuga 
og ánægju af því að sinna fólki sem þarfnast aðstoðar 
vegna öldrunar, fötlunar, veikinda eða annarra ástæðna.  
Viðkomandi þarf að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi 
starfsumhverfi og
sveigjanleika í starfi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða 
skila inn á heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 5191400

Organisti – tónlistarstjóri   
Lágafellssóknar

Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til  
umsóknar stöðu organista / tónlistarstjóra.  

Um er að ræða fullt starf. 

Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu í orgelleik 
sem og kórstjórn á sviði kirkjutónlistar.  
Reynsla af fjölbreyttu tónlistarstarfi er kostur.   
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi einnig reynslu af 
og sé tilbúinn til að starfa með ungu fólki, hafi hæfni í 
mannlegum samskiptum og sýni sveigjanleika í starfi.
Umsækjandi þarf að vera virkur samstarfsmaður í  
sívaxandi safnaðarstarfi sóknarinnar.  
Æskilegt er að umsækjandi  hefji störf sem fyrst, í síðasta 
lagi  1. desember næstkomandi.

Skil umsókna:
Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá 
skal skila eigi síðar en 18. september 2015. 
 
Frekari upplýsingar um starfið veita sóknarprestur  
sr. Ragnheiður Jónsdóttir og framkvæmdastjóri  
Lágafellssóknar Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson.

Umsóknir sendist til:  
Lágafellssókn, Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ.

Við erum að leita að hressu og 
skemmtilegu fólki í jafnt fullt starf og 
hlutastarf. Viðkomandi þarf að hafa 
mikla þjónustulund og eiga gott með 
að vinna með öðrum. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á 
atvinna@serrano.is fyrir 13. september. 
Frekari upplýsingar veitir Jón Ragnar 
rekstarstjóri í síma 695-5065. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. 

Serrano is looking for service-minded 
people to work either full time or part 
time at our restaurants.

We love working with positive people 
who have great communication skills, so 
if that description applies to you, send 
us your CV to atvinna@serrano.is before 
September 13th.

If you want to know more, contact our 
operation manager Jón Ragnar by calling 
+354 695 5065.

Serrano er framsækin íslensk skyndibitakeðja sem leggur áherslu á hollustu og hágæða 
hráefni. Í dag eru starfræktir átta Serrano staðir á höfuðborgarsvæðinu og einn á Akureyri.

EF ÞÚ ERT ALVEG SNAR

Í SNÚNINGUM

AÐALFUNDUR
Aðalfundnur Félags múslíma á Íslandi  

verður haldinn 11. október næstkomandi  
í húsnæði félagsins í Ármúna. 

Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) 
óska eftir að ráða 

ráðgjafa/verkefnastjóra
Ráðgjafi veitir ráðgjöf á starfssvæði SASS sem nær frá Ölfusi í vestri að Hornafirði í austri. Hann vinnur að 
fjölbreyttum verkefnum og að stefnumótun á sviði byggðaþróunar og nýsköpunar á Suðurlandi. Lögð er  
áhersla á gæði og vönduð vinnubrögð við úrlausn verkefna og er unnið í nánu samstarfi við einstaklinga, 
fyrirtæki, sveitarfélög, opinbera aðila og erlenda aðila á sviði byggðaþróunar.

SASS veitir margþætta ráðgjöf og aðstoð frumkvöðlum, fyrirtækjum, rekstraraðilum og sveitarfélögum á starfs- 
svæði samtakanna. Þjónustan felst m.a. í aðstoð við gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana og styrkumsókna, 
verkefnastjórnun, auk þess að kanna leiðir og möguleika til hagræðingar, þróunar eða vaxtar í rekstri.

Ráðgjafi hefur búsetu og starfsaðstöðu á Höfn í Hornafirði. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf  
sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2015 og skal senda umsóknir með starfsferilsskrá og  
kynningarbréfi á netfangið bjarni@sudurland.is merkt: „Ráðgjafi Höfn.“ Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál

Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Guðmundsson, framkvæmdastjóri SASS, í síma 480 8200.

Bæði konur og karlar eru hvött til þess að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfsemi SASS er að finna á heimasíðu samtakanna: www.sass.is

Starfssvið

• Samstarf með fyrirtækjum, einstaklingum og  
sveitarfélögum um byggðaþróun og nýsköpun  
á starfssvæðinu.

• Viðskipta- og rekstrarráðgjöf.

• Aðstoð við fjármögnun verkefna,  
s.s. með gerð styrkumsókna.

• Stefnumótun á sviði byggðaþróunar á Suðurlandi.

• Verkefnastjórnun.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Reynsla af verkefnastjórn/ráðgjöf æskileg.

• Þekking, skilningur og reynsla af atvinnu-  
og/eða byggðamálum mikilvæg.

• Góð færni í mannlegum samskiptum.

• Góð tölvufærni og hæfni í tjáningu í ræðu og riti.

• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður.

SAMTÖK SUNNLENSKRA SVEITARFÉLAGA



The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by rules
or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also enforces
restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States abide by the
rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the Authority has
powers that correspond to those of the European Commission. 

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 15 nationalities. The Authority is led by a College which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States. 

The Authority is recruiting an Economist for
its Competition and State Aid Directorate
(CSA). 

CSA, a multi-disciplinary team comprising
both economists and lawyers, enforces the
Competition and State Aid rules of the EEA
Agreement. These rules are similar to the
competition rules in the EU, both with
regard to antitrust and mergers and state
aid control.

The successful candidate will work within a
team co-ordinated by the Senior Economist
and will report to the Director of CSA. They
will be responsible for ensuring a high stan-

dard of economic reasoning and analysis in
the state aid and competition cases dealt
with by the Authority. 

The Authority is looking for a person with a
solid academic record and practical experi-
ence in the application of financial 
economics and/or industrial organisation,
e.g. in the fulfilment of advisory or analyti-
cal functions in state aid and/or competi-
tion cases and policy. Knowledge of the
application of economics in a regulatory
environment, particularly in the field of
electronic communications, would also be
an advantage.

JOB REFERENCE 10/2015

Deadline for applications: 
30 September 2015
Start date: Spring 2016

For full details, including eligibility and
selection criteria, an overview of our
favourable conditions and how to apply
please visit: https://jobs.eftasurv.int.

Officer, Economist Team
Competition and State Aid Directorate
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kopavogur.is

UT deild Kópavogsbæjar sér um rekstur og þróun á upplýsingatækni allra 
sviða og stofnana Kópavogsbæjar. Helsti notendabúnaður er Windows 
útstöðvar og Office pakkinn en auk þess er í notkun fjöldi ólíkra lausna. Helstu 
hugbúnaðarlausnir eru Microsoft Dynamics NAV, SAP, OneSystems, Mentor, 
S5, Eplica og SharePoint.

Sérfræðingar í notenda- 
og tölvuþjónustu

Þjónustustjóri notenda- og tölvuþjónustu

Þjónustustjóri sér til þess að þjónusta við 
notendur og viðhald útstöðva sé nægileg í 
samvinnu við yfirmenn deilda og stofnana 
bæjarins. Þjónustustjóri er þannig ábyrgur 
fyrir framgangi þjónustubeiðna, útdeilingu 
verkefna, uppsetningu útstöðva og almennri 
þjónustu í gegn um síma. Þjónustustjóri 
sér um að skilgreina þjónustustig við innri 
viðskiptavini í samvinnu við stjórnendur 
og hefur umsjón með aðkeyptri 
notendaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólapróf sem nýtist í starfi

• Góð þekking á almennum   
notendatölvum og notendahugbúnaði

• Færni í mannlegum samskiptum og    
góð þjónustulund

• Frumkvæði, sjálfstæði og   
lausnamiðuð hæfni

• Jákvæðni, áreiðanleiki og traust 
vinnubrögð

Þjónustufulltrúi í notenda- og tölvuþjónustu

Þjónustufulltrúi sinnir þjónustu beiðna, 
uppsetningu útstöðva, lagfæringum á 
útstöðvum og almennri þjónustu í gegnum 
síma. Þjónustufulltrúi á einnig samskipti við  
sérfræðinga hvað varðar aðkeypta þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur

• Menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla sem nýtist í starfi

• Góð þekking á almennum notenda-   
 tölvum og notendahugbúnaði

• Færni í mannlegum samskiptum og góð    
 þjónustulund

• Frumkvæði, sjálfstæði og lausnamiðuð   
 hæfni

• Jákvæðni, áreiðanleiki og traust   
 vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2015.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingimar Þór Friðriksson, forstöðumaður 
upplýsingatæknideildar Kópavogsbæjar, í síma 822 9700. Einnig má senda fyrirspurnir á 
ingimar@kopavogur.is. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Reimaþjónustan óskar eftir starfsmanni til 
samsetningar á drifreimum og færiböndum. Leitað 
er eftir starfsmanni sem er laghentur, duglegur, 
vandvirkur, getur unnið sjálfstætt, samviskusamur 
og stundvís. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Nánari upplýsingar fást hjá hermann@reimar.is 

Ertu handlaginn?

Við erum að leita að sölusnillingi 
til að slást í hóp samheldins teymis Icelandic Times. Fullt starf!

Icelandic Times er vandað tímarit sem miðar að því að upplýsa væntanlega og hingað 
komna ferðamenn um allt sem viðkemur ferðamennsku, menningu og viðskiptum 
á Íslandi. Ritið er eitt útbreiddasta ferðatímarit landsins og er gefið út á fjórum 
tungumálum; ensku, frönsku, þýsku og kínversku. Icelandic Times býður einnig upp á 
margvíslega þjónustu svo sem myndbandagerð, vefumfjallanir o.m.fl.  

Einnig leitum við að sérfræðingi til að annast verkefnastjórnun tengdri dreifingu og 
markaðssetningu Icelandic Times innan Kína. Icelandic Times er gefið reglulega út 
í Kína og dreift markvisst til kínverskra ferðaskrifstofa og valinna fyrirtækja innan 
stóriðju og iðnaðar. 

Góð laun fyrir rétt fólk!
Áhugasamir sendið umsóknir með ferilskrá á netfangið 
info@icelandictimes.com
merkt:  „Atvinnuumsókn september 2015” fyrir 11. september

Helstu verkefni
   - Viðhald og öflun nýrra viðskiptatengsla
   - Heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir
   - „Cold calls“
   - Þáttaka í stefnumótun og áætlanagerð
   - Ráðgjöf og þjónusta til viðskiptavina

                 Hæfniskröfur
   - Reynsla af sölumennsku skilyrði
   - Góð enskukunnátta 
   - Almenn tölvufærni
   - Hæfni í mannlegum samskiptum
   - Jákvæðni og sjálfstæð vinnubrögð



STARFSMAÐUR ÓSKAST
Í BÍLAÞRIF HJÁ BRIMBORG Í 
REYKJAVÍK 
Við leitum að hörkuduglegum einstaklingum sem eru tilbúnir í mikla 
vinnu og góðar tekjur. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um á www.brimborg.is 

Umsóknarfrestur er til 10. september 2015

Sæktu um 
í dag!

Sunnuhlíð
Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi

  Sjúkraliðar
  Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir
  að ráða sjúkraliða til starfa

  Um er að ræða skemmtileg og krefjandi störf í þjónustu við aldraða.

  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

  Á Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur starfsmanna sem leggur
  metnað sinn í að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

  Hægt er að sækja um á heimasíðu sunnuhlíðar: sunnuhlid.is
  en nánari upplýsingar veitir Dagmar Huld Matthíasdóttir,
  framkvæmdastjóri hjúkrunar í síma 894-4128.
  

JOB SEEKS FUN EMPLOYEE. MUST LOVE FOOD.

NAM er að opna veitingastað á Laugavegi og vill ráða til sín 
hressa snillinga í samskiptum til að sinna afgreiðslu með bros 
á vör. Hvort sem þú ert að leita að fullu starfi eða hlutastarfi 
bíðum við spennt eftir að fá að heyra frá þér.

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@
namreykjavik.is fyrir 13. september. Frekari upplýsingar veitir 
Jón Ragnar, rekstrarstjóri í síma 695 5065. 
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Við færum þér Asíu
NAM er veitingastaður sem sækir innblástur til austurs. Úr ferskum hráefnum 
framreiðum við mat sem er fljótlegur, æsandi og öðruvísi – en samt á viðráðanlegu 
verði. Við fléttum saman kryddum, bragði og litum og gerum nútíma asíska 
matargerð að upplifun fyrir öll skynfærin. NAM er ekki bara lostæti 
– NAM er næring fyrir hugann.

LANGAR ÞIG AÐ VINNA Á SKEMMTILEGUM 
STAÐ Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR?

NAM is looking for people to work at our new restaurant on 
Laugavegur, the main shopping street in Reykjavík. We’re 
looking for both full-time and half-time employees, so if you 
have a positive attitude and great communication skills, we’d 
love to hear from you! 

Please send your application along with your CV to atvinna@
namreykjavik.is before September 13th. For further information, 
contact operations manager Jón Ragnar by calling +354 695 5065.

Sunnulækjarskóli
Staða umsjónarkennara með 10. bekk við Sunnulækjarskóla á 
Selfossi er laus til umsóknar.  Meðal kennslugreina er stærð-
fræði. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og eigi 
síðar en 1. desember 2015.

Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipulags-
hæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum. Reynsla 
af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eigin-
leikar. 

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

Nánari upplýsingar má fá hjá skólastjóra í síma 480-5400  
og á vefsíðu skólans: http://www.sunnulaekjarskoli.is 

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

Umsóknarfrestur er til 15. september 2015.

Skólastjóri

Píanókennari / meðleikari

Tónlistarskóli Árnesinga óskar eftir að ráða til starfa  
píanókennara í 50% starf á Selfossi, Eyrarbakka og 

Stokkseyri frá og með 1. október 2015.

Kennt er samkvæmt Aðalnámskrá tónlistarskóla. 

Upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 861-3884.  
Umsóknarfrestur 20. september 2015. 
Senda má fyrirspurnir og umsóknir í tölvupósti til  
robert@tonar.is. 

Tónlistarskóli Árnesinga er einn af stærstu tónlistarskólum  
landsins með starfsemi á 12 kennslustöðum í sýslunni.  
Fjöldi nemenda er um 600 og starfa 30 kennarar við skólann.

Organisti – tónlistarstjóri   
Lágafellssóknar

Lágafellssókn í Mosfellsbæ auglýsir lausa til  
umsóknar stöðu organista / tónlistarstjóra.  

Um er að ræða fullt starf. 

Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu í orgelleik 
sem og kórstjórn á sviði kirkjutónlistar.  
Reynsla af fjölbreyttu tónlistarstarfi er kostur.   
Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi einnig reynslu af 
og sé tilbúinn til að starfa með ungu fólki, hafi hæfni í 
mannlegum samskiptum og sýni sveigjanleika í starfi.
Umsækjandi þarf að vera virkur samstarfsmaður í  
sívaxandi safnaðarstarfi sóknarinnar.  
Æskilegt er að umsækjandi  hefji störf sem fyrst, í síðasta 
lagi  1. desember næstkomandi.

Skil umsókna:
Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá 
skal skila eigi síðar en 18. september 2015. 
 
Frekari upplýsingar um starfið veita sóknarprestur  
sr. Ragnheiður Jónsdóttir og framkvæmdastjóri  
Lágafellssóknar Hreiðar Örn Zoëga Stefánsson.

Umsóknir sendist til:  
Lágafellssókn, Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ.



byko.is

SPENNANDI TÆKIFÆRI
Í BYKO BREIDD!

Umsóknarfrestur er til 13. september n.k. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veita Rúnar V. Gunnlaugsson, rekstrarstjóri BYKO, runar@byko.is 
og Árni Reynir Alfredsson, mannauðsstjóri, arnireynir@byko.is

Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Það fólk sem við ráðum til starfa þarf að búa yfir hæfileikum til að starfa sjálfstætt, 
vera jákvætt og eiga mjög gott með að vinna með öðrum. Við bjóðum mjög góða 
vinnuaðstöðu og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ:

· Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina á gróður- og garðtengdum vörum.

· Eftirfylgni vöruflæðis inn í deildina og frágangur á vörum.

HÆFNISKRÖFUR:

· Garðyrkjumenntun er æskileg eða mikil reynsla af garðyrkjustörfum.

· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

· Jákvæðni og rík þjónustulund.

STARFSSVIÐ:

· Starfið felst í ráðgjöf og sölu til viðskiptavina á árstíða- og heimilisvörum. 

HÆFNISKRÖFUR:

· Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur.

· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

· Jákvæðni og rík þjónustulund.

STARFSSVIÐ:

· Starfið felst í ráðgjöf og sölu á gólfefnum, hreinlætistækjum og öðrum tengdum vörum. 

· Leitað er að fólki á öllum aldri í hlutastarf seinni part dags og um helgar. 

· Sveigjanlegar vaktir eru í boði.

HÆFNISKRÖFUR:

· Þekking og reynsla af sölumennsku er góður kostur.

· Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

· Jákvæðni og rík þjónustulund.

GARÐYRKJUFRÆÐINGUR ÓSKAST 
Í GARÐDEILD BYKO Í BREIDD

STARFSMAÐUR ÓSKAST Í ÁRSTÍÐA- 
OG HEIMILISDEILD BYKO Í BREIDD

HLUTASTARF Í NÝRRI SÉRVÖRUDEILD BYKO Í BREIDD

við erum að 
leita að þér!

DunkinDonutsISL

Er þér
treystandi
Nálægt
kleinu-
hringjum?

Við hjá Dunkin' Donuts óskum eftir 
hressu og harðduglegu starfsfólki, 
bæði í hlutastörf og full störf. Einnig 
óskum við eftir samviskusömum 
dugnaðarforki í stöðu verslunarstjóra.

Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar að 
vinna á skemmtilegum vinnustað með 
góðu fólki, sendu þá endilega umsókn 
á atvinna@dunkindonuts.is og mundu 
að láta ferilskrá með mynd fylgja með.
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Yfirmaður hvataferðadeildar CP Reykjavík

Hæfniskröfur:
•   Skilyrði að viðkomandi hafi yfirgripsmikla þekkingu á og reynslu 
     af ferðaþjónustu á Íslandi
•   Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli, auk þriðja tungumáls
•   Reynsla af skipulagningu hvataferða á Íslandi
•   Nákvæmni í vinnubrögðum, góð skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•   Að vera sveigjanlegur, úrræðagóður og geta unnið undir álagi
•   Mikilvægt er að viðkomandi sé öflugur sölumaður
•   Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 

 
VIÐ LEITUM AÐ FERSKUM OG FRAMÚRSKARANDI 
STARFSMANNI TIL AÐ STÝRA HVATAFERÐADEILD CP REYKJAVÍK

Helstu verkefni:
•   Rekstur og umsjón með ferðum erlendra viðskiptavina
•   Samskipti við innlenda birgja og leiðsögumenn
•   Samskipti við erlenda viðskiptavini
•   Gerð ferðagagna og eftirfylgni

Menntun:
•   Háskólamenntun eða umtalsverð reynsla 
     af ferðaskrifstofustörfum
•   Leiðsögumannapróf, próf í ferðamálafræðum 
     eða sambærilegt nám er kostur

CP Reykjavík er frísklegt og skapandi þjónustufyrirtæki sem byggir á sterkum 
grunni þekkingar og reynslu en fyrirtækið varð til við sameiningu Congress Reykjavík 
og Practical. Við höfum hugmyndaauðgi og fagmennsku að leiðarljósi og kunnum 
ótal ráð til að gera viðburðinn þinn sem ánægjulegastan.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Upplýsingar veita: 
Rannveig J. Haraldsdóttir, rannveig@hagvangur.is
og Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is

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

Suðurlandsbraut 6  /  108 Reykjavík / 510 3900
www.cpreykjavik.is  /  cpreykjavik@cpreykjavik.is
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Hvetjum alla sem uppfylla þessi skilyrði og hafa 
áhuga á starfinu til þess að fylla út rafræna 
umsókn á heimasíðu okkar www.ht.is/starf

SÖLUFULLTRÚI Á SUÐURLANDSBRAUT

Leitum að sölufulltrúa í fullt starf í verslun okkar að Suðurlandsbraut, þar 
sem fyrir er þéttur og skemmtilegur hópur sölufulltrúa. Lykilatriði er að 
umsækjendur eigi gott með að vinna undir álagi, hafi ríka þjónustulund 
og tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð. Hvetjum konur sérstaklega til að 
sækja um.

Heimilistæki var stofnað 
árið 1962 og er í dag 
leiðandi fyrirtæki í sölu á 
raf- og heimilistækjum á 
Íslandi. Starfræktar eru 7 
verslarnir um land allt undir 
merkjum Heimilistækja. 

Boðið er upp á vandaðar 
vörur frá fjölda virtra 
framleiðanda á borð við 
Philips, Whirlpool, Kenwood, 
Denon, Nikon, DeLonghi, 
Braun, Panasonic, NAD, 
Beko og Vestfrost.

Umsækjandi þarf að hafa mikla skipulagshæfileika, vinna vel undir álagi, vera hugmyndaríkur og hafa gott auga 
fyrir smáatriðum. Viðkomandi vinnur náið með markaðsstjóra Íslandshótela og er þátttakandi í öllu markaðsstarfi 
fyrirtækisins. Markaðsfulltrúi sinnir fjölbreyttum verkefnum á sviði deildarinnar, meðal annars textaskrifum, þátttöku 
á samfélagsmiðlum, vöruþróun og hefur umsjón með vefsíðum fyrirtækisins.

Viðskiptafræðimenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi, reynsla af sambærilegum störfum, auk brennandi 
áhuga á markaðsmálum og samfélagsmiðlum er skilyrði. Mikilvægt er að umsækjandi sé vel skrifandi á íslensku 
og ensku og hafi reynslu af því að tjá sig í rituðu máli. 

MARKAÐSFULLTRÚI – ÍSLANDSHÓTEL
Íslandshótel leita að markaðsfulltrúa í spennandi og krefjandi starf í markaðsdeild fyrirtækisins, 
þar sem reynir á frumkvæði og getu til að takast á við ögrandi verkefni. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á marketing@islandshotel.is. Umsóknarfrestur er til 12. september. 
Umsækjandi verður að geta hafið störf mjög fljótlega.

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

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn 
bíður þín
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HRAFNISTA  REYKJAVÍK  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  REYKJANEsbæ

Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð
má nálgast á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

Viltu vinna með okkur?
Enn eru nokkrar stöður lausar hjá okkur á Hrafnistuheimilunum.

Við erum meðal annars að leita að
sjúkraliðum og starfsfólki í aðhlynningu.

Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 18 ár.

SteinbocSteinbocSteinbocSteinbocSteinbockkkkk
Þjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHFÞjónustan EHF

Óskum eftir traustum og góðum viðgerðarmönnum til
starfa við lyftaraviðgerðir.  Framtíðarstarf

Vinsamlegast sendið umsóknir á gisli@islyft.is

Vesturvör - 200 Kópavogur - 564 1600

Aðstoðarleikskólastjóra 
vantar við Auðarskóla

Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli, er stað-
settur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: Ábyrgð –Ánægja-   
Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda og að jafnaði dvelja þar 35 
– 40 börn frá 12 mánaða aldri.  Húsnæði leikskólans er nýlegt og að-
staða og aðbúnaður góður. Næsti yfirmaður aðstoðarleikskólastjóra 
er skólastjóri. Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi 
og hefur hæfileika til að virkja krafta starfsfólks til góðra verka.

Menntun og hæfniskröfur:  
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum  
Kennarasambands Íslands.   

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson  
skólastjóri í síma 899-7037.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
eyjolfur@audarskoli.is 

Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á sama netfang.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. september.

Nánari upplýsingar umskólann má finn á  
www.audarskoli.is

Húsasmiðir
Óskum eftir að ráða húsasmiði vana mótauppslætti

Verkamenn 
Óskum eftir að ráða byggingaverkamenn

Upplýsingar gefur Magnús í síma 6604472

Vinnutími  er virka daga frá kl 14-18:30  
og önnur hver helgi.

Umsóknir sendist á mjkringlan@gmail.com  
ásamt ferilskrá merkt “UMSÓKN”

umsóknarfrestur er til og með 18 september.

Reynsla af sölustörfum er kostur  
en ekki nauðsynleg.

Verslunin  
Marta Jónsson 
í Kringlunni óskar eftir 
starfskrafti í ca 75% starf. 

Umsjónarmaður með húsi og  
innkaupum

 
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa  í 
fullt starf við skólann. Við skólann starfa tveir þjónustufulltrúar 
í nýju þjónustuveri sem annast umsjón með húsnæði og lóð 
skólans auk innkaupa. 

Starfið felur í sér öll almenn störf umsjónarmanns svo og 
sérhæfð störf á sviði tæknikerfa, tækjaumsjónar, viðhalds 
á húsnæði, búnaði og lóð auk þjónustu við nemendu og 
starfsmenn. Einnig umsjón með innkaupum Menntaskólans í 
Kópavogi, innkaupakerfi, lagerhaldi og afgreiðslu til faghópa. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi iðnmenntun eða menntun á 
sviði tækni og rekstrar auk góðrar tölvufærni. Umsækjandi þarf 
að vera góður í mannlegum samskiptum hafa þjónustulund og 
sýna frumkvæði og árverkni í starfi. 

Ráðið er í starfið frá 1. október n.k. og fara launakjör 
eftir sérstökum samningi Starfsmannafélags ríkisins og 
fjármálaráðherra. Umsóknarfrestur er til 20. september. 
Ekki þarf að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í 
umsókn þarf að greina frá menntun og starfsreynslu.  
Umsókn skal senda til skólameistara.

Frekari upplýsingar um starfið veita skólameistari,  
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari,  
Helgi Kristjánsson í síma 594 4000.

 
Skólameistari



Löggildingarnámskeið  
fyrir mannvirkjahönnuði

Námskeið fyrir mannvirkjahönnuði, sem óska löggildingar 
Mannvirkjastofnunar til að gera aðal- og séruppdrætti sbr. 
ákvæði 25. og 26.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010,  verður 
haldið í nóvember 2015, ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið 
mun hefjast mánudaginn 2. nóvember 2015. kl. 09:00 – 17.00 
og standa dagana 2 - 6. nóvember og lýkur með prófi lau-
gardaginn 14. nóvember.

Námskeiðsgjald er 95.000.- kr. og 60.000.- kr. fyrir þá sem 
sækja námskeiðið til endurmenntunar án prófs.

Upplýsingar og umsóknareyðublað fást hjá IÐUNNI- fræðs-
lusetri, Vatnagörðum 20, Reykjavík eða vefsetrinu www.
idan.is. 

Umsóknum skal skilað til IÐUNNAR útfylltum ásamt 
1) afriti af prófskírteini umsækjanda, 
2) vottorði frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um  
 réttindi til starfsheitis, 
3) vottorði/um um 3 ára starfsreynslu, sbr. 1.mgr. 26.gr. laga  
 um mannvirki, eigi síðar en mánudaginn 12.október 2015. 

Nánari upplýsingar í síma 590 6434.

Mannvirkjastofnun | Skúlagötu 21, 101 Reykjavík.

Efnalaug í fullum rekstri til sölu  
á stórreykjarvíkursvæðinu.

Tilvalið fyrir samheldna fjölskyldu til að reka.

Fyrir frekari upplýsinga sendið fyrirspurn  
á netfangið efnalaugin@gmail.com

Veitingamenn-ferðaþjónustubændur
Til sölu tækjabúnaður og uppskriftir í lítinn  

skyndibitastað sem hefur selt rétti með lambakjöti  
í skiptum fyrir sumarhúsalóð eða bíl.

Einnig til sölu 25 fm. frystiklefi og klakavél.
s.892-0807

Auglýsing um úthlutun
styrkja.

Frímerkja- og póstsögusjóður auglýsir eftir 
umsóknum um styrki til sjóðsins, en næsta úthlutun 
styrkja fer fram í október.  Frímerkja- og 
póstsögusjóður var stofnaður árið 1986 og gilda um 
hann reglur nr. 453/2001. Tilgangur sjóðsins er að efla 
og styrkja störf og rannsóknir á sviði frímerkjafræða, 
póstsögu og hvers konar kynningar- og 
fræðslustarfsemi til örvunar á frímerkjasöfnun, svo 
sem með bóka- og blaðaútgáfu. Eins getur sjóðurinn 
styrkt sýningar og minjasöfn, sem tengjast frímerkjum 
og póstsögu. Styrki má veita félagasamtökum, 
einstaklingum og stofnunum.Umsóknum skal fylgja 
ítarleg greinargerð um í hvaða skyni sótt er um styrk. 
Umsóknir um styrki skal senda til stjórnar sjóðsins og 
berist til Veru Sveinbjörnsdóttur, 
innanríkisráðuneytinu, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík.
Umsóknarfrestur er til 5. október
næstkomandi.

Reykjavík, 2. september 2015
Stjórn Frímerkja- og póstsögusjóðs

Rannsóknarsjóður Hrafnistu
auglýsir eftir umsóknum um styrk

Umsóknarfrestur er til
10. október 2015 

og skulu umsóknir sendar á netfangið 
rannsoknarsjodur@hrafnista.is

Stjórn Rannsóknarsjóðs Hrafnistu

Nánari upplýsingar er að finna
á heimasíðu Hrafnistu, www.hrafnista.is

eða hjá gæðastjóra Hrafnistu, 
Nönnu G. Sigurðardóttur í síma 585-9402.

Jarðir til leigu
Skógrækt ríkisins auglýsir til leigu spildur úr ríkis- og 
eyðijörðunum Sarpi og Bakkakoti, 311 Skorradalshreppi, til 
varðveislu og viðhalds menningarminja sem á þeim eru. 

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 5. október 2015. 
Frekari upplýsingar á skogur.is

Skógrækt ríkisins

ÚTBOÐ

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

Ríkiskaup f.h. Íslandspósts ohf óska eftir 
tilboðum í verkið: 

20150 - Stækkun Norðurbyggingar  
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til vesturs. 

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum 
til að taka þátt í opnu útboði vegna Stækkunar Norðurbyggingar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til vesturs.
 
Verkið felst í jarðvinnu, burðarvirki, þaki, ytri og innri frágangi 
ásamt tæknikerfum og lóðafrágangi annarsvegar fyrir um 3.700 m2 
viðbyggingu til suðvesturs og hinsvegar fyrir um 900m2 viðbyggingu 
til suðausturs. 

Verki skal að fullu lokið 01.07.2016. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða  
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ) , miðvikudaginn  
9. september nk. Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík þar sem þau verða opnuð 29. September 2015,  
kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Kjarna - Þverholti 2 
• 270 Mosfellsbæ 

 • síMi: 586 8080 
 • fax: 586 8081 

www.fastMos.is

Dimmuhvarf 29 -203 Kópavogur   

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30
Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi. Eignin 
er skráð 339,6 m2, þar af einbýlishús 193,6 m2, bílskúr 59 m2 og hesthús 87 
m2. Stórt hellulagt bílaplan og stór timburverönd. V. 95,0 m.

Melabraut 36 - 170 Seltjarnarnes  

Opið hús í dag laugardag frá kl. 13:00 til 13:30
203,7 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr. Stórt hellulagt bílaplan. 
Hellulögð verönd og afgirt timburverönd. Eignin er skráð 203,7 m2, þar af 
íbúðarhluti 150,7 m2 og bílskúr 53 m2. V. 69,9 m.

Leifsgata 12, íbúð 201 - 101 Reykjavík

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
92,2 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 53 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í 3-4 svefnher-
bergi, hol, baðherbergi, eldhús og stofu. Bílskúrinn hefur verið innréttaður 
sem hljóðver með salerni og eldhúskrók. V. 39,9 m.

Klapparstígur 1A, íbúð 602 - 101 Reykjavík 

Opið hús í dag laugardag frá kl. 14:00 til 14:30
101,7 m2, 3ja herbergja íbúð á 6. og 7. hæð(efstu) ásamt bílastæði í 
bílakjallara í lyftuhúsi. Á 6. hæð er forstofa, eldhús og stofa. Tvennar 
svalir. Efri hæðin skiptist í tvö svefnherbergi og baðherbergi. Sérgeymsla 
er í kjallara. Eignin er skráð 101,7 m2, þar af íbúð á hæð 53,3 m2, íbúðar-
herb í risi 41,2 og geymsla 7,2 m2. V. 36,9 m.

Hörpugata 13 - 101 Reykjavík  

Opið hús í dag laugardag frá kl. 15:00 til 15:30
75,2 m2. 2-3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngangi í þríbýlishúsi við 
Hörpugötu 13 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í tvö herbergi, forstofugang, bað-
herbergi, eldhús og stofu. V. 25,9 m.

Öldugata 31 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús í dag laugardag frá kl. 15:00 til 15:30
45,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýlishúsi við Öldugötu 31 í 
Hafnarfirði. Eignin er skráð 45,6 m2, þar af íbúð 41,3 m2 og geymsla 4,3 m2. 
V. 17,9 m.

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Laus strax

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Báturinn er afar vel búinn.
Svefnaðstaða fyrir 6 manns

2 baðherbergi, sturta í báðum
2 cumming mótorar, 425 hestöfl hvor

Báturinn er lítið notaður, vélar keyrðar í 240 tíma
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn s. 770-0309

Til sölu 
Glæsilegur skemmtibátur / Meridian 459 / Árg. ´08

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.

Allt það besta hjá 365

*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

t

Lyngmóar 3
210 GARÐABÆ

Björt og falleg 2ja herbergja útsýnisíbúð á 3ju 
hæð í litlu fjölbýli. Bílskúr og stórar suðursvalir. 
Forstofa, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús.

STÆRÐ: 91,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

29.900.000
Heyrumst
Þórey   663 2300

OPIÐ HÚS    6. sept 16:00 – 16:30

Hliðsnes 6 og 6b
225 ÁLFTANES

2 hús sem standa saman á sjávarlóðum með 
stórkostlegu útsýni. Ferðaþjónusta í fullri starf-
semi er rekin í húsunum og fylgir kaupunum. 
Hægt er að kaupa bæði húsin eða annaðhvort.  

STÆRÐ: 140 fm EINBÝLI       HERB: 4-5

44.9-49.9 
Heyrumst
Gunnar   699 3702

OPIÐ HÚS    6. sept 14:00 – 14:30

Næfurás 8
110 REYKJAVÍK

Gott endaraðhús á tveimur hæðum með fjórum 
svefnherbergjum. Gott útsýni yfir Elliðaárdalinn. 
Góður pallur og fallegur garður í góðri rækt. 
Frábært fjölskylduhús á góðum stað.

STÆRÐ: 186,8 fm RAÐHÚS       HERB: 4

49.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

Kópalind 3
201 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð við Kópalind í Kópavogi. Stórar 
suðursvalir. Á teikningum er íbúðin fjögurra her-
bergja en er í dag fimm herbergja. Auðvelt er 
að breyta skipulagi aftur til fyrra horfs.

STÆRÐ: 126,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

40.900.000
Heyrumst
Harpa   772 5583

OPIÐ HÚS    7. sept 17:30 – 18:00

Ásbúð 43
210 GARÐABÆ

Glæsilegt, mikið endurnýjað raðhús á tveimur 
hæðum. Fjögur svefnherbergi (fimm skv.
teikningu), tvö baðherbergi. Tvöfaldur bílskúr, 
gróinn garður. Fjölskylduvænt hús og hverfi.

STÆRÐ: 220,6 fm RAÐHÚS      HERB: 5

64.500.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

OPIÐ HÚS    6. sept 16:30 – 17:00

Jöklalind 10
201 KÓPAVOGUR

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð ásamt 
innbyggðum bílskúr á rólegum og eftirsóttum 
stað. 5 svefnherbergi, fallegur garður, 60 fm 
óskráð geymsluloft fyrir ofan þvottahús.

STÆRÐ: 220,3 fm EINBÝLI       HERB: 7

79.500.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    6. sept 14:00 – 14:30

Lautasmári 28
201 KÓPAVOGUR

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1 hæð með sér 
palli og afgirtum garði í 3ja hæða fjölbýlishúsi 
við Lautasmára. Þrjú svefnherbergi.

STÆRÐ: 93,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

34.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    6. sept 15:00 – 15:30

Akurvellir 2
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 5-6  herbergja íbúð á þriðju hæð með 
sérinngangi í sexbýli. Rúmgóð fjögur svefnher-
bergi, sér sjónvarpshol. Eldhús opið við stofu, 
útgengi á 23,8fm svalir.

STÆRÐ: 152 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

39.500.000
Heyrumst
Kristín   824 4031

OPIÐ HÚS    7. sept 18:30 – 19:00

Snorrabraut 36
105 REYKJAVÍK

19,6 fm íbúð í kjallara að Snorrabraut 36. Góð 
leigueining fyrir skólafólk. Lítið Eldhús: Flísar á 
gólfi, borðkrókur ásamt sturtu og handklæðaofn.
Lítil Stofa: Harðparket á gólfi.

STÆRÐ: 19,6 fm FJÖLBÝLI      HERB: 1

9.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010

OPIÐ HÚS    7. sept 17:30 – 18:00
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ÓÐINSGÖTU 4
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.

Melhæð 1 - Garðabæ. Glæsileg eign.

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á 
útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er 239 fm. að 
meðtöldum 25 fm. bílskúr og er að mestu 
leyti á einni hæð með fjórum svefnher-
bergjum. Húsið er teiknað af Sigurði 
Hallgrímssyni arkitekt og allar innréttingar 
hannaðar af Guðbjörgu Magnúsdóttur 
innanhússarkitekt. Aukin lofthæð er í 
stórum hluta hússins og vönduð innfelld 
lýsing. Lóðin er gróin og falleg með tveimur 
timburveröndum. Verð 91,9 millj.

Um er að ræða glæsilegt og vel skipulagt 
einbýlishús í Garðabænum.
Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag frá kl. 14.00 – 14.30 

OPIÐ 

HÚS

Tómasarhagi 27
107 Reykjavík
Falleg eign í vesturbænum

Stærð: 74,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955

Fasteignamat: 24.150.000

Verð: 30.500.000
Falleg og mikið endurnýjuð 74,6 fm 3 herbergja íbúð með sérinngangi að Tómasarhaga 27. Íbúðin er
72,7 fm, geymsla undir stiga skráð 1,4 fm og útigeymslu sem er ekki í fm tölu. Eignin skiptist í góða
stofu, og tvö rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfum. Hol með skáp og parketi á gólfi. Lítið Eldhús
með nýlegri innréttingu og parketi. Lítið baðherbergi með baðkari, upph. wc og flísum á gólfi og
veggjum. Sérbílastæði og hellulagður sólpallur. Uppl. hjá Ársæli í síma 896-6076, as@remax.is

Fjörður

Ársæll Ó. Steinmóðsson
Sölufulltrúi

as@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 7 sept. frá kl:17:30-18:00

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

896-6076

Vel skipulögð og falleg, 4ra herbergja 
íbúð, á annari hæð. Útsýni yfir  
Reykjavík, Esjuna og sundin blá. 

Maríubaugur 129, 2. Hæð
Opið hús í dag, laugardag 5. sept. kl. 13:00 -13:30

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

63,9 millj.Verð:

Tvílyft parhús að stærð 214,2 m²
Fjögur svefnherbergi
Glæsileg alrými með útsýni
Bílskúr 24,0 m² 
Stæði fyrir fjóra bíla á plani
Einstök staðsetning

Glæsilegt parhús
mikið útsýni

Dalhús 107

OPIÐ HÚS 
fimmtudaginn 10.sept. kl.17:30-18:00

KNARRARVOGUR  2 
Til leigu á frábærum stað

Til leigu alls 428 fm atvinnuhúsnæði á mjög góðum stað með mikið 
auglýsingagildi.  Húsnæðið skiptist í um 220 fm skrifstofuhæð (svo til 
beint inn).  Síðan bakatil 108 fm iðnaðarbil með um 2,7 mtr.lofthæð og 
einni innkeyrsluhurð.   Ásamt um 108 fm iðnaðarhúsnæði með um 4 
mtr.lofthæð og tveimur góðum innkeyrsluhurðum (hlið við hlið).   Hús-
næðið getur leigst allt saman  eða í þessum þremur hlutum.   Rúmgott 
athafnapláss kringum húsið og næg bílastæði.  Lítil bensín/dísel stöð 
á lóðinni.  Skrifstofuhæðin er laus 1.des. 2015 og iðnaðarbilin 1-2 
mánuðum síðar.  Hagstæð leiga hjá afar traustum eiganda.  VSK laust 
húsnæði. Frábær staðsetning miðsvæðis á Höfuðborgar svæðinu við 
ósa Elliðár. 

Allar nánari upplýsingar veitir  Ingólfur 
Gissurarson lögg.fasteignasali og leigumiðlari 
í síma 896 5222   ingolfur@valholl.is      

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000

Íbúðirnar eru staðsettar 
í miðbæ Garðabæjar 
á frábærum útsýnisstað

Gott úrval 3-4ra herbergja 
íbúða í mörgum útfærslum, 
allar með stæði í bílageymslu

Rúmgóðar svalir 
til suðurs og vesturs

Glæsilegar innréttingar 
frá GKS og vönduð tæki

Þetta er glæsilegt 
viðhaldslítið lyftuhús

Garðatorg 

SÖLUSÝNING 
sunnudaginn 6.sept. kl.16:00-18:00

Atli S. Sigvarðsson 
aðstoðarmaður fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Hilmar Jónasson 
aðstoðarmaður fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

Við verðum með heitt 
á könnunni fyrir gesti



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Eskivellir 9A – íbúð 0504
Íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með inngangi frá svölum. 
Forstofa, opið alrými með stofu, borðstofu og 
eldhúsi. Tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvot-
tahús og geymsla innan íbúðar. 
Stórar svalir mót suðri og frábært útsýni.

Verð: 25.900.000

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Þórunn 
Sigurðardóttir   
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 778 7707      

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
Fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

Birgitta
Ásgrímsdóttir
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 695 2893

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
Fasteignasali

 864 8808 

Verð: 49.000.000

Kleifakór 6
Einstaklega flott hönnun þar sem stað-
setning á ústýnisstað nýtur sín með stórum 
gluggum og óhindruðu útsýni. Húsið er á 
byggingarstigi 4-fokheld bygging, gluggar 
og gler komið í.

6
herb.

284,4
m2.

 228.5
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Verð: 90.000.000

Amtmannsstígur 5A
220,3 fm raðhús/sérbýli sem er 2 hæðir og 
kjallari á einum besta stað í Þingholtunum á horni 
Amtmannsstígs og Þingholtsstrætis. Eign skiptist 
á eftirfarandi hátt: Íbúð á 1. hæð 88,7 fm, íbúð á 2. 
hæð 88,7 fm og íbúðarrými í kjallara skráð  42,9 fm.

Raðhús 220,3
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Verð: 79.500.000

Ásendi 17

Opið hús miðvikudaginn  9. sept. kl.  18.30-19.00

Fjölskylduvænt einbýlishús við Ásenda í Reykjavík. 
Húsið er á tveimur hæðum með möguleika á að 
innrétta sér íbúð á jarðhæð. Gróinn garður með 
enga byggð neðan götu. Húsið skiptist í tvær stofur, 
sjö svefnherbergi og þrjú baðherbergi.

Ein-
býlishús

OPIÐ
HÚS

xxx
m2.

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Brandur
Fasteignasali

 897 1401Verð: 85.900.000

Skólavörðustígur 8

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl.  17.30-.18.00

Björt og glæsileg, 168.2 fm, 4-5 herbergja íbúð á 
tveimur hæðum á 3-4 hæð í 6 ibúða húsi í miðbæ 
Reykjavíkur.  Tvennar suðursvalir og mikið útsýni. 
Gengið er inn í stigagang af 2. hæð. 

4-5
herb.

OPIÐ
HÚS

168.2
m2.

Stefán Páll 
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 781 5151

Suðurhólar
106 fm íbúð á þriðju hæð við Suðuhóla í 
Reykjavík. Eldhús var nýlega tekið í gegn og 
blokkin er við leikvöll og skóla svo ekki þarf að 
fara yfir götu til að komast í skóla.

Verð: 27.400.000 

106
m2.

Opið hús mánudaginn 7. sept. kl. 18:00-18:30

OPIÐ
HÚS

Eskiholt 15
Glæsilegt og virðulegt einbýlishús að Eskiholti 15 í 
Garðabæ. Húsið er 288,4 fermetra steinsteypt hús á 
tveimur hæðum og tvöfaldur bílskúr. Að innan er allt 
sérstaklega glæsilegt og vandað, marmari á gólfum 
og vandaðar innréttingar, frágangur til fyrirmyndar.

Verð: 99.500.000

9
herb.

288,4
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

3
herb.

80
m2.

Gísli Elí
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 698 5222

Holtsvegur
Til sölu 141,1 fermetra 4ja herbergja íbúð, 
fullbúin án gólfefna á fjórðu hæð merkt 0401. 
Íbúðin sjálf er skráð 126,1 fermetri ásamt 15,0 
fermetra geymslu, samtals 141,1 fermetrar. 

Verð: 54.900.000

4
herb.

141
m2.

Opið hús  laugardaginn 5. sept. kl. 15:00-15:30

OPIÐ
HÚS

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Verð: 69.500.000

Mýrargata 26
Um er að ræða tvö áhugaverð rými, merkt 0216 
og 0217, sem henta sem skriftstofu, íbúðar eða 
þjónustuhúsnæði og snúa út að Mýrargötu. Gólfsíðir 
gluggar með miklu auglýsingagildi.

2
einingar

Einivellir 7 - íbúð 103

Opið hús mánudaginn 7. sept.  kl. 17.00-17.30

Opið hús mánudaginn 7. sept.  kl. . 18.00-18.30

Falleg og vel skipulögð íbúð á 1. hæð með sér inngangi 
og sér afgirtum palli. Falleg og vel skipulögð íbúð með 
opnu alrými fyrir stofu, borðstofu og tengingu við 
eldhús. Hjónaherbergi er rúmgott – geymsla innan 
íbúðar með glugga og parketi nýtist sem auka-herbergi.

Verð: 26.500.000

2-3
herb.

OPIÐ
HÚS

81,3
m2.

Hamrakór 6

Stórglæsilegt og fullbúið einbýlishús á fallegum útsýnisstað í Kóra-
hverfi í Kópavogi. Í húsinu eru 4 góð svefnherbergi, stofa og vel búið 
eldhús í opnu alrými, tvö baðherbergi og tvöfaldur bílskúr. Vandaðar 
innréttingar og frágangur til fyrirmyndar. Bak við húsið er grasflöt 
með steinhleðslu, hellulagt bílaplan með hitalögn. Vel staðsett hús í 
Kórahverfi þar sem stutt er í Hörðuvallaskóla, leikskóla og verslanir.

Verð: 62.900.00

Opið hús sunnudaginn 6. sept.  kl. 17.00-18.00

5
herb.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Valhöll fasteignasala •  Síðumúla 27 •  Sími: 588-4477

Hótel Hellissandur til sölu

• Hótel Hellissandur er 906,2 fm bygging. 
• Hótelið er á 2 hæðum með lyftu. 
• Byggt árið 2000. 
• Hótelið er sérlega vandað og vel frá gengið. 
• Tuttugu herbergi með  sérbaðherbergjum.
• Stutt í allar náttúruperlur Snæfellsness. 
• Góðir stækkunarmöguleikar. 

Bárður H.
Tryggvason
lögg. fast.sali
s: 896-5221

Ingólfur
Gissurarson 
lögg. fast.sali
s: 588-4477

Allar upplýsingar veita  
Bárður H. Tryggvason í s: 896-5221,  
eða Ingólfur Gissurarson lögg.fs.  
í s: 588-4477.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr, samtals ca. 215 fm. Vandaðar innréttingar, parket, stofa, 
borðstofa, 4 svefnherb. glæsilegt eldhús, ofl. Fullbúin eign í sérflokki, 
frábær staðsetning og útsýni.  Verð 69,2 millj.  

Lindarberg 52a – Hafnarfjörður - Einbýli 
Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 16 -17

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús mánudaginn  
7. sept frá kl. 17.00 – 18.00 

Falleg 5 herbergja 92,0 
fm íbúð á tveimur hæðum 
ásamt 40 fm bílskúr 
sem innréttaður er sem 
stúdíóíbúð. Samtals 132 fm. 
Innra skipulag: Forstofa, 
eldhús, stofur, tvö svefn- 
herbergi, baðherbergi. 
Neðri hæð: Tvö herbergi. 
Bílskúr/stúdíóíbúð. 

Nánari upplýsingar gefur Þóroddur lögg. fasteignasali  
í síma 868-4508/ thoroddur@gardatorg.is

Ránargata 33 - Reykjavík

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

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

Einbýlishús í Flórída Orlando

Vel staðsett 210 fm. einbýlishús á 2 hæðum auk bílskúrs í Eagle 
Creek, svæðið er vaktað, á lokuðu svæði og er 18 holu golfvöllur 
innan girðingar.  Í húsinu eru 4 svefnherbergi, húsinu fylgir ísskápur, 
þvottavél, þurrkari, uppþvottavél og örbylgjuofn. Stutt er í allar 
helstu afþreyingar. Til greina kemur að taka íbúð upp í.  Allar nánari 
upplýsingar hjá Heiðu í síma 7791929 eða heida@trausti.is
Ásett verð 39,9 millj. www.3lian.com 3lian素材

INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Sími Sími 
568 2444

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

Til sölu vandað sumarhús 102 fm með gestahúsi auk 12 fm svefnloftst. 
Húsið stendur á mjög skjólsælum stað en samt með frábæru útsýni 
til suðurs og vesturs. Stór timburverönd á þrjá vegu með heitum 
potti.  Tæplega 1 hekta eignarlóð með mikilli trjárækt og litlum 4 holu 
golfvelli og góðu plássi fyrir útileiki.  Traktor fylgir í kaupbæti.   
TIL SÝNIS SUNNUDAGINN 6. SEPT. FRÁ KL. 13.00 TIL KL. 15.00. 
Húsið er laust til afhendingar. Fjarlægð frá Rvk. er um 75 km.  
Bragi sýnir sími 892-5553. Verð kr. 39.5 millj.

KIÐJABERG  - HESTLAND
Ingileifur Einarsson 
Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

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

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

Eiríkur Svanur Sigfússon 
löggiltur fasteignasali 

Sími 862 3377 

Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 15:00 - 15:30 

Opið hús sunnudaginn 6. sept. milli kl. 14:00 - 14:30 

Opið hús sunnudaginn 6.sept. milli kl. 15:45 - 16:15

Opið hús mánudaginn 7.sept. milli kl. 17:00 - 17:30 

melaBRaut 36 - seltJaRnaRnes

dimmuhVaRF 29 - kÓpaVOguR

hÖRpugata 13 - ReYkJaVÍk

Öldugata 31 - haFnaRFJÖRðuR

laus stRaX

laus stRaX

laus stRaX

203,7 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr við Melabraut 36 á 
Seltjarnarnesi. Stórt hellulagt bílaplan. Hellulögð verönd og afgirt 
timburverönd. Eignin er skráð 203,7 fm, þar af íbúðarhluti 150,7 fm 
og bílskúr 53 fm. Verð 69,9 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum.

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr og hesthúsi 
við Dimmuhvarf 29 í Kópavogi. Eignin er skráð 339,6 fm, þar af 
einbýlishús 193,6 fm, bílskúr 59 fm og hesthús 87 fm. Stórt hellulagt 
bílaplan og stór timburverönd. Verð 95,0 millj.
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum. 

75,2 fm 3ja herbergja kjallaraíbúð með sérinngang við Hörpugötu 13 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í: Forstofu, gang, tvö herbergi, stofu, eld-
hús og baðherbergi. Annað herbergið er skráð geymsla á teikningu. 
Verð 25,9 millj. 
Eiríkur Svanur Sigfússon löggiltur fasteignasali verður á staðnum. 

45,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð (ris) í tvíbýlishúsi við Öldugötu 
31 í Hafnarfirði. Eignin er skráð 45,6 fm, þar af íbúð 41,3 fm og 
geymsla 4,3 fm. Verð 17,9 millj.
 Aron Freyr Eiríksson löggiltur fasteignasali verður á staðnum. 

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Nadia Katrín
sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

FJALLALIND 24 – 201 KÓPAVOGUR
OPIÐ HÚS SUNNUD. 6. SEPT KL: 16:00 – 16:30
•  Fallegt 225 fm raðhús með bílskúr.  5 svefnherbergi.
•  Vel staðsett hús í mjög vinsælu hverfi.
•  Fallegur suðurgarður með heitum potti.
 V: 62,9 milljónir

DRÁPUHLÍÐ 17 – 105 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 6.SEPT KL.15:00-15:30
•  Snyrtileg 75.2 fm 2ja herb íbúð á góðum stað
•  Sérinngangur er í íbúð
•  Rúmgóð stofa og svefnherb.
•  Endurnýjað eldhús og baðherbergi
•  GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
•  V. 28.9 MILLJ. 

FISKAKVÍSL 30 – 110 RVK
OPIÐ HÚS mÁNUDAGINN 7. SEP FRÁ 17.30 – 18.00
•  Björt og falleg 128,9 fm 4ra herb íbúð.
•  Tvennar svalir og mikið útsýni.
•  Eign á tveim hæðum í litlu fjölbýli.
•  Rúmgóð geymsla ekki í fm tölu.
•  V.44.3.- millj.

Skógarás 2 – 110 RVK
OPIÐ HÚS þRIÐJUDAGINN 8. SEP FRÁ 18.00 – 18.30
•  Falleg 87,5 fm 3ja herb íbúð.
•  Opin íbúð með útsýni yfir Elliðaárdalinn.
•  Séð um garð og sameign.
•  Stutt í leik- og grunnskóla.
•  V.27.5.- millj.

Hafðu samband 
þÓRARINN THORARENSEN 
sölustjóri. Sími 770 0309

4 raðhús á góðum stað  í Úlfarsárdal.  Eignin er 5-7 herb., 183,5 fm. og þar af 26 fm. innbyggður 
bílskúr. Mjög „praktísk“ og stílhrein hönnun og gott sveigjanlegt innra skipulag, þ.e. efri hæð býður 
upp á skipulag með 3, 4 eða 5 svefnherbergjum.  Búið verður að helluleggja bílaplan með hitalögn 
undir. Eignirnar eru rúmlega fokheldar.

Verð á miðjuhúsi  40,9 millj. 
Endahús 42,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

SAFAmÝRI 34 – 108
OPIÐ HÚS mÁNUDAGINN 7. SEP FRÁ KL.18.30 – 19.00
•  Rúmgóða 137,6 fm 5 herb íbúð.
•  Lítið niðurgrafin og kjallari.
•  Góðir leigumöguleikar.
•  V.32.9.- millj.

HÁVEGUR 9 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. SEP FRÁ 15.00 – 15.30
•  Upprunalegt 185,3 fm einbýli á tveim hæðum.
•  Stendur á stórri lóð.
•  Innangengt í rúmgóðan bílskúr.
•  V.44.9.- millj.

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

ÚLFARSBRAUT  50 – 56  113 RVK
FRÁBÆR FJÖLSKYLDUHÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT mARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT mARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT mARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT mARÍUSON 
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND 
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

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



til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

TILBOÐ 990.000.-
MERCEDES BENZ SPRINTER 412D 
17 MANNA.Árg 1998,ekinn 751.þ 
km,dísel,5 gírar.Tilboð aðeins 990.000. 
100 % lán mögulegt - eigum til 6 
svona bíla á lager á aðeins 990.000.- 
Rnr.127037. S:562-1717.

SJÁLFSKIPTUR 4X4
 SUBARU Impreza. Árgerð 2008, ekinn 
aðeins 85þ.km., sjálfskiptur. Einn 
eigandi, dekureintak! Verð 1.990.000. 
Rnr.127012. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717.

DÍSEL AVENSIS
TOYOTA AVENSIS 2.0 DÍSEL. Árgerð 
2012,ekinn aðeins 36.þ 6 gírar, 
er á staðnum.Verð 3.890.000. 
Rnr.127060.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

EIgUm TIL AFgREIÐSLU 
STRAX !

Husqvarna FE 450 árg. 2016 6 
gíra, EFI, vökvakúpling, Six Days 
framdemparar. Verð: 1.969.900,-

KTM Ísland ehf
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586 2800
ktm.is

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2014, ekinn 6 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.990996.

Kia cee’d EX 1.6. Árgerð 2014, 
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
3.290.000. Rnr.240800. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

BMW X5 4.0d e70 . Árgerð 2013, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
12.990.000. Rnr.141595. Mikið af 
aukabúnaði.

RENAULT Kangoo ii. Árgerð 2009, 
ekinn 125 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.991135.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SUBARU Impreza STIi Spec-R, Eini á 
landinu!. Árg 2008, ekinn 55 Þ.KM, 
bensín, 6 gírar. Umboðsbíll. TILBOÐ 
3.980þ Stgr. Rnr.100902.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

NISSAN Qashqai tekna 4x4 . Árgerð 
2014, ekinn 5 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.262577. Á staðnum.

FORD Transit afturdrif. Árgerð 1993, 
ekinn 150 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.301842. Á staðnum.

BMW X5 xdrive e70 30d m-tech. 
Árgerð 2012, ekinn 57 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 10.700.000. 
Rnr.106679. Á staðnum, hlaðinn 
búnaði.

BÍLALYFTUR Launch . Árgerð 2015, 
Vökvalyftur. 35 - 4,0 tonna Verð 
525.000. Rnr.300949.

TESLA Model s 85. Árgerð 2013, ekinn 
37 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð 
11.400.000. Rnr.301580. Á staðnum.

AUDI A3. Árgerð 2005, ekinn 187 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 999.000. 
Rnr.301753. Á staðnum.

HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2010, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.301814. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

SUBARU Legacy outback lux. Árgerð 
2013, ekinn 104 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. Ásett 
4650.- Rnr.221369.

RENAULT Trafic van stuttur. Árgerð 
2004, ekinn 182 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Mjög gott eintak. Ekki vsk bíll. Verð 
990.000. Rnr.210112.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

MAZDA 3 vision. Árgerð 2014, ekinn 
16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.490. Rnr.114796.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2014, ekinn 
57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.390. Rnr.330325.

VOLVO Xc70 d5 disel . Árgerð 
2008, ekinn aðeins 106 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.990.Gull moli 
Rnr.210799.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

EIgUm TIL AFgREIÐSLU 
STRAX !

Eigum til afgreiðslu strax. KTM 450 
EXC árg. 2016 Vinsælasta Enduro 
hjólið. Verð: 1.919.900

KTM 1190 Adventure R árg. 2014 Lítið 
notað sýningarhjól frá framleiðanda, 
ekið 4500 km. Verð: 2.549.900,-

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

 Bílar til sölu

Hyundai H1 árg 2000 ek. 200þ. 
Brotnar aftur fjaðrir og útlitsljótur, vél 
fín. Óska eftir tilboði. Uppl 698-0098

Chevrolet Lacetti árg. 2005 ek. 
130.000 km. Allar nánari uppl. í s. 
852 3668.

Toyota Landcruiser 150 VX 
Anniversary Árg. 8/2011, ek. 42 þús. 
33” breyttur, dráttarbeysli, glugga og 
húddhlífar ofl. Ásett verð 8.590 þús. 
Skoða skipti ódýrara. Uppl. 869 1122

Jeep Cherokee 1998, ek. 180 þús flott 
eintak, ný dekk. S. 770-5144

Mazda 6 S 3,0 V6 árg ‘07 ek. ca 
102þús leður lúga Bose hljómkerfi 
xenon ljós 18” felgur ný vetrardekk 6 
þrepa skipting, fallegur og vel hirtur 
bíll Ásett verð 2.090.000 þús Uppl. í s. 
659 7909 Gunnar

Subaru Legacy árg ‘95, skoðaður 2016. 
Þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 8990411

MMC Lancer 4x4 árg. ‘99 ek. 215 þ. 
km. Sk. ‘16. Verð 200.000. Uppl. S. 
822-9932.

 Bílar óskast

BÍLL óSKAST Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

KAUPI BÍLA FYRIR ALLT AÐ 
mILLJóN STgR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/eða 
skoðunar. skoða allar tegundir. Hringdu 
í síma: 659-9696 eða sendu email á 
6599696@gmail.com

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Fornbílar

Chrysler New Yorker 5th Avenue, árg 
1983 fornbíll, ek. 43400 þús mílur, 
gullmoli með cruise og fl. númer 
R-863, Verð 1.600.000,TILBOÐ 
1.200.000 stgr sími 694-9021

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is


