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Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar sem 
hafa skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á 
alþjóðavísu. Hugbúnaður LS Retail er seldur í samstarfi við 
yfir 220 vottuð fyrirtæki í um 75 löndum. Yfir 3.500 fyrirtæki 
og 50.000 verslanir nota hugbúnað LS Retail.

Hjá fyrirtækinu starfa í dag 150 starfsmenn, þar af 40 
erlendis í 12 löndum. Við leggjum okkur fram, stöndum 
saman og vitum hvað þarf til að skara framúr. 
Sjá nánar á www.LSRetail.com

LS Retail óskar eftir að ráða mannauðsstjóra til að styðja við 
áframhaldandi vöxt og þróun fyrirtækisins. Mannauðsstjóri 
heyrir beint undir forstjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október nk.
Allar fyrirspurnir og umsóknir eru meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og 
þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 
og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is), ráðgjafar hjá 
Intellecta, í síma 511 1225.

Megin verkefni:
• Þróun og eftirfylgni með mannauðsstefnu
• Utanumhald og skipulagning starfsmannasamtala
• Ráðningar, þjálfun og fræðslumál
• Ráðningasamningar og starfslýsingar
• Upplýsingamiðlun til starfsmanna, ráðgjöf og              

stuðningur við stjórnendur í mannauðstengdum málum

Mannauðsstjóri

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
• Reynsla af stjórnun og samningagerð
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð

REKSTUR UPPLÝSINGAKERFA
Vegna aukinna verkefna leitar KPMG að öflugum tæknimanni til starfa í UT deild.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október nk.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• góð undirstöðumenntun og sérmenntun á sviði 
upplýsingatækni er kostur

• Yfirgripsmikil þekking á kerfisrekstri í Microsoft 
umhverfi, jafnt tengt útstöðvum sem og 
miðlægum búnaði

• Þekking á grunnþáttum netkerfa, nær- og víðneta
• Lausnamiðaður og góður liðsfélagi

starfs- og ábYrgðarsvið:

• Daglegur rekstur upplýsingakerfa
• Þjónusta og samskipti við notendur
• fræðsla og miðlun þekkingar
• önnur fjölbreytt rekstrarverkefni í ut deild

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

sækJa uM:

nánari upplýsingar um starfið veitir 
agla sigr. björnsdóttir, agla@radum.is 
í síma 519 6770. 
umsækjendur eru vinsam legast beðnir 
að sækja um starfið á heimasíðu ráðum 
www.radum.is. 
Með umsókn skal fylgja greinargóð ferilskrá.

á Íslandi starfa um 240 manns hjá kPMg og er þetta fjölbreyttur hópur sérfræðinga á öllum sviðum viðskipta. höfuðstöðvar félagsins eru í borgartúni 27 í reykjavík, 
en félagið rekur einnig skrifstofu eða starfsstöð í 13 öðrum sveitarfélögum. kPMg á Íslandi er skipt í þrjú svið. Það eru endurskoðunarsvið, skatta- og lögfræðisvið og 
ráðgjafarsvið. Megintilgangur kPMg á Íslandi er að veita fyrirtækjum og einstaklingum á Íslandi sérhæfða þjónustu á sviði endurskoðunar og ráðgjafar sem grundvallast 
á áreiðanleika, ítrustu fagmennsku og öryggi.
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfið, framhaldsmenntun tengd 

málaflokknum æskileg
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af stjórnun
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði í starfi og framsýni 
• Skipulag og ögun í vinnubrögðum
• Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Reykjavíkurborg er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með um 9 þúsund starfsmenn. Verkefnin eru fjölbreytt og snerta daglegt líf 
borgarbúa með margvíslegum hætti. Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélag.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf skrifstofustjóra 
á skrifstofu reksturs og umhirðu borgarlands.
Skrifstofan sér um allan daglegan rekstur og umhirðu borgarlandsins. Skrifstofunni tilheyrir rekstur hverfastöðva og verkbækistöðva garðyrkju 
ásamt rekstri Ræktunarstöðvar og útmerkur. Á starfsstöðum skrifstofunnar starfa um 150 starfsmenn að auki bætist við fjöldi sumarstarfsmanna 
yfir sumartímann. Skrifstofustjóri er virkur þátttakandi í yfirstjórn sviðsins, næsti yfirmaður hans er sviðsstjóri Umhverfis- og skipulagssviðs. 

Helstu verkefni skrifstofustjóra:
• Fagleg forysta á starfsemi og þjónustu skrifstofunnar
• Ábyrgð á daglegum rekstri þ.m.t. starfsmannamálum og fjármálum 

og að hagkvæmni sé gætt í rekstri
• Ábyrgð á starfsemi hverfa- og verkbækistöðva og Ræktunarstöðvar
• Samskipti við hagsmunaaðila, hönnuði, verktaka og eftirlitsmenn 

vegna reksturs eigna og opinna svæða í borgarlandinu
• Ábyrgð á leyfisveitingum vegna framkvæmda og viðburða í 

borgarlandinu
• Samstarf við almannavarnaraðila um áætlanagerð vegna 

neyðarviðvarana og samhæfingu vinnubragða í neyðaraðstæðum

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) gegnir fjölþættu hlutverki, allt frá því að vinna með kjörnum 
fulltrúum að stefnumótun í umhverfis-, skipulags- og samgöngumálum til þess að samþykkja 
teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir sviðið framkvæmdum og viðhaldi 
og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og grasslætti og snjómokstri. Á sviðinu er unnið 
að fjölbreyttum verkefnum svo sem Torg í biðstöðu sem eiga að auðga mannlífið í borginni. 
Lögbundin verkefni byggingarfulltrúa, skipulagsfulltrúa og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur tilheyra 
sviðinu. Umhverfis- og skipulagssvið er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001.
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Spennandi störf í Áhættustýringu

Sérfræðingur í Innri áhættulíkönum

Sérfræðingur í Áhættulausnum

Innri áhættulíkön er deild innan Áhættustýringar Landsbankans sem hefur það hlutverk að sjá 
bankanum fyrir líkönum og tengdum ferlum til að mæla áhættu, þar með talið að tengja saman 
áhættu og eigið fé, og styðja við innleiðingu þeirra innan bankans. 

Áhættulausnir er deild innan Áhættustýringar Landsbankans, sem hefur umsjón með 
tæknilausnum sem Áhættustýring notar til að fylgjast með og stýra áhættu bankans.  
Áhættustýring notar kerfi og sérlausnir frá SAS Institute til að greina áhættu bankans,  
svo sem útlánaáhættu og markaðsáhættu. 

Helstu verkefni

 » Áframhaldandi þróun á líkönum til að meta tap að gefnum 
vanefndum (e. loss given default, LGD)

 » Sannprófun, viðhald og þróun á aðferðafræði við mat á 
varúðarálagi (e. margin of conservatism) á líkur á vanefndum (e. 
probability of default, PD)

 » Stuðningur við þróun á öðrum líkönum tengdum útlánaáhættu 
og eiginfjárútreikningi

 » Gagnagreining og úrvinnsla, skjölun, kynningar og samskipti 
við hagsmunaaðila innan bankans og eftirlitsaðila vegna 
ofangreindra verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, eða 
stærðfræði/tölfræði

 » Framhaldsmenntun, þ.e. meistara- og /eða doktorspróf, er æskileg

 » Ítarleg þekking á tölfræði og aðferðum við smíði tölfræðilíkana

 » Reynsla af forritun í SAS, eða öðru sambærilegu forritunarmáli

 » Staðgóð þekking á gagnagrunnum og SQL 

 » Þekking á bankastarfsemi, þ.m.t. vöruframboð, þjónusta, 
verkferlar og vinnulag, er kostur

 » Þekking á þeim reglum sem gilda um fjármálafyrirtæki og þá 
sérstaklega hvað varðar útreikning á eiginfjárkröfu, t.d. CRR og 
CRD IV, er kostur

 » Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Helstu verkefni

 » Viðhald, þróun og gagnavinnsla í áhættustjórnunarkerfum 
bankans

 » Greining á gögnum bankans gagnvart CRDIV tilskipun

 » Samstarf við Upplýsingatæknisvið bankans

 » Kröfugreining og breytingastjórnun

 » Aðstoð við notendur áhættustjórnunarkerfa

 » Gagnasendingar til ytri eftirlitsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem verkfræði, 
stærðfræði, viðskiptafræði eða tölvunarfræði

 » Þekking á gagnagrunnskerfum, gagnakeyrslum (ETL) og SQL 
fyrirspurnarmálinu er nauðsynleg auk þess sem reynsla  
af forritun á SAS er kostur

 » Reynsla og þekking af bankastarfsemi er kostur

 » Færni í samskiptum og þægilegt viðmót
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Nánari upplýsingar veita Sindri Reynisson, deildarstjóri Innri áhættulíkana, í tölvupósti sindri.reynisson@landsbankinn.is eða í síma 410 7723,  
Skúli G. Jensson, deildarstjóri Áhættulausna, í tölvupósti skuli.g.jensson@landsbankinn.is eða í síma 410 6803 og Bergþóra Sigurðardóttir, hjá 
Mannauði, í tölvupósti bergsig@landsbankinn.is eða í síma 410 7907. 

Umsókn merkt „Sérfræðingur í Innri áhættulíkönum“  og „Sérfræðingur í Áhættulausnum“ fyllist út á vef bankans.  
Umsóknarfrestur er til og með 9. október nk. 

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



 

Smíðaverk ehf óskar eftir: 
Smiðir: Viðkomendur þurfa að vera með víðtæka reynslu og 
geta unnið sjálfstætt. Einungis er um að ræða launamenn. 

Verkamenn/Námsmenn: Viðkomendur þurfa að vera 
metnaðarfullir, jákvæðir og stundvisir. 

Mótasmiðir: Viðkomendur þurfa að vera með reynslu og geta 
unnið sjálfstætt. Einungis er um að ræða launamenn.  
 

 

Umsóknir óskast sendar á hilmar@smidaverk.is 
 

Fossakot og Korpukot · Fossaleyni · 112 Reykjavík

Viltu ganga í lið með okkur?

Leikskólarnir Fossakot og Korpukot í Grafarvogi
óska eftir skemmtilegu og drífandi starfsfólki 
sem búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum, 

áreiðanleika og frumkvæði.     
     Við leitum að:

Áhugasamir sendi ferilskrá
á umsoknir@lfa.is

Deildarstjóra í tímabundna 
afleysingu
Leikskólakennurum
og leiðbeinendum

Beiersdorf er öflugt, fram- 

sækið og leiðandi fyrirtæki 

á neytendavörumarkaði. 

Vörur þess, s.s. Nivea, 

Eucerin, Labello og 8x4  

eru meðal helstu leið- 

andi alþjóðlegra vöru-

merkja í snyrtivörum. 

Beiersdorf var stofnað 

í Þýskalandi árið 1882 

og eru starfsmenn þess 

17 þúsund talsins á 150 

stöðum í heiminum.

Nánari upplýsingar um 

Beiersdorf og vörumerki 

þess má finna á 

www.beiersdorf.is Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2015. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim 
svarað. Umsókn sendist á olafur.gylfason@beiersdorf.com.

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og 
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki sendu okkur þá umsókn með 
upplýsingum um þig. Í boði er skemmtilegt og krefjandi starf á vinnustað 
þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Við viljum að þú sinnir:
 • Markaðssetningu og sölu í helstu verslanir landsins
 • Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi og tengiliði erlendis

Við viljum að þú búir yfir:
 • Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
 • Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Reynslu af sölumennsku og/eða markaðsmálum

Umsjón með starfinu hefur Lind 
Einarsdóttir hjá Talent, lind@talent.is 
eða í síma 552-1600

Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Talent, www.talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 

Atvinnuráðgjafi

Við leitum að öflugum einstaklingi í markaðs- og söluteymið okkar

VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður óskar eftir að ráða fjölhæfan og metnaðarfullan 
 einstakling í starf  atvinnuráðgjafa. 

Um er að ræða fullt starf við ýmis þróunarverkefni. Áherslur í verkefnunum eru að efla 
tengingu milli starfsendurhæfingar og vinnumarkaðar og auðvelda þannig  endurkomu til 
vinnu eftir veikindi eða slys.

Starfssvið:
•  Mynda samband við og heimsækja fyrirtæki og stofnanir í þeim tilgangi að finna viðeigandi störf fyrir 

einstaklinga í starfsendurhæfingu.

•  Veita einstaklingum sem eru í starfsendurhæfingu ráðgjöf við atvinnuleit og aðstoða við hana.

•  Eiga samstarf við þverfagleg teymi m.a. með þátttöku í fundum og öflun og miðlun upplýsinga.

•  Framfylgja verkferlum, annast skráningu og skýrslugerðir.

•  Veita fyrirtækjum sem ráða til sín einstaklinga í starfsendurhæfingu stuðning 
 og samtvinna þannig starfsendurhæfingarferilinn við atvinnuþátttöku.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

•  Hagnýt starfsreynsla.

•  Góð þekking og áhugi á vinnumarkaði og fyrirtækjum.

•  Hæfni til að vera hreyfanlegur og hafa áhuga á að starfa úti í samfélaginu. 

•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að starfa vel í liðsheild.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt góðri tölvukunnáttu sem nýtist í starfi.

•  Frumkvæði, skipulagshæfni, fagmennska og metnaður.

Menntun og hæfniskröfur:

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



www.landsvirkjun.is

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

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um stöðurnar.

Sótt er um störfin á vef Capacent, nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.
bjarnadottir@capacent.is), Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@
landsvirkjun.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.hreinsson@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 11. október nk. 

Starfið felst meðal annars í því að hafa umsjón með innleiðingu og fram
kvæmd stefnu Landsvirkjunar um samfélagslega ábyrgð og vinna að fjöl
breytt um verkefnum á skrifstofu forstjóra. Viðkomandi starfsmaður mun 
einnig starfa við upplýsingamiðlun af ýmsum toga og stuðla að aukinni 
þekkingu á samfélagslegri ábyrgð innan fyrirtækisins.

Landsvirkjun leggur áherslu á að starfa í sátt við samfélag sitt og umhverfi. 
Við viljum tryggja að stefnumörkun um ábyrgð okkar í samfélaginu sé fram
fylgt með því að setja okkur mælanleg markmið ár hvert.

Æskilegt er að umsækjendur séu færir og sveigjanlegir í samskiptum og 
hafi reynslu af því að starfa við samfélagsábyrgð.

• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi
• Þekking á grunnstoðum sjálfbærni og samfélagsábyrgðar
• Reynsla af verkefnastjórnun
• Lausnamiðuð hugsun, frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð

Við leitum að atorkusömum 
og áreiðanlegum einstaklingi 
á sviði samfélagslegrar ábyrgðar.

Við leitum að sérfræðingi í 
viðskiptagreiningu á markaðs- 
og viðskipta þróunarsviði.

Starfið felst í greiningu á samkeppnishæfni Landsvirkjunar og Íslands í alþjóð
legu samhengi, stöðu innlendra og erlendra orkumarkaða og almennu við 
skipta umhverfi orkukaupenda innanlands sem erlendis. Í starfinu felst einnig 
að sækja ráðstefnur og aðra viðburði erlendis um orku og hrávörumarkaði.

Viðskiptagreining sér um samskipti við erlenda greiningaraðila og ráðgjafa og 
starfsfólk tekur þátt í samningaviðræðum markaðs og viðskiptaþróunarsviðs 
við áhugasama orkukaupendur.

• Háskólamenntun í fjármála- og/eða raungreinum sem nýtist í starfi
• Framúrskarandi greiningarhæfileikar, reynsla af gagnaúrvinnslu og færni  

í módelsmíð (t.d. í Excel)
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku
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NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu �ármálalausnir, þar á 

meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki og vátryggingafélög.  Markmið RB 
er að gegna lykilhlutverki í hagræðingu innan íslenska �ármálamarkaðarins með því að lækka upplýsingatæknikostnað 

�ármálafyrirtækja.  Hjá RB starfar margt af öflugasta IT-fólki landsins – og þó víðar væri leitað.

ERT ÞÚ TIL Í 100%
ÁSKORANIR?
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UM STARFIÐ:
§ Ákveður og forgangsraðar verkþáttum (backlog) scrum 

þróunarteymis í samráði við verkefnastjóra, vörustjóra, 
viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.

§ Tekur þátt í greiningarvinnu með viðskiptavinum, 
þróunarteymi og öðrum sérfræðingum.

§ Er útgáfustjóri (release manager) fyrir þann hugbúnað 
sem þróunarteymið býr til.

§ Starfar eftir scrum aðferðafræðinni.

HÆFNISKRÖFUR:
§ Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði eða 

sambærileg menntun.
§ Mjög góð þekking og reynsla á Agile og Scrum aðferðafræðinni.
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu.
§ Gott vald á rituðu máli, bæði íslensku og ensku.
§ Reynsla úr �ármálageiranum er kostur.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka. 

RB vinnur að samfélagslegri ábyrgð, er með vistvæna
samgöngustefnu og nýta 48% starfsmanna sér samgöngustyrk.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 4. október 2015. 

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

TAKTU ÞÁTT Í AÐ MÓTA KRAFTMIKIÐ OG LIFANDI UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKI

Við leitum að öflugum einstaklingum til þess að taka þátt í innleiðingu og þróun á hugbúnaðarlausnum í lifandi 
fyrirtæki sem hvílir á traustum grunni í einhverju kröfuharðasta umhverfi íslenskrar upplýsingatækni.

Product Owner á Hugbúnaðarsviði

UM STARFIÐ:
§ Framkvæmir prófanir á hugbúnaðarlausnum.
§ Umsjón og skipulagning prófana í stærri verkefnum.
§ Samskipti við forritara vegna prófana, við Product Owner 

vegna nýjunga og virkni breytinga, við vörustjóra vegna 
afhendingar og við viðskiptavini varðandi eftirfylgni.

 

HÆFNISKRÖFUR:
§ Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði eða 

sambærileg menntun.
§ Mikil reynsla í prófunum eða reynsla í skipulagningu á prófunum 

á hugbúnaði.
§ Góð þekking og reynsla á Agile og Scrum aðferðafræðinni.
§ Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu.
§ Gott vald á rituðu máli, bæði íslensku og ensku.
§ Reynsla úr �ármálageiranum er kostur.

Sérfræðingur í prófunum á hugbúnaði

Nánari upplýsingar veitir Ingþór Guðni Júlíusson, forstöðumaður Hugbúnaðarþróunar, 
Ingthor.Gudni.Juliusson@rb.is, sími 569 8877.

Nánari upplýsingar veitir Ingþór Guðni Júlíusson, forstöðumaður Hugbúnaðarþróunar, 
Ingthor.Gudni.Juliusson@rb.is, sími 569 8877.

Fagval óskar eftir starfsmönnum  
Fagval óskar eftir að ráða laghentan starfsmann til starfa við 
smíði á álhurðum og gluggum. Reynsla við smíði úr 
álprófílakerfum er æskileg en vel kemur til greina að ráða 
laghentan mann og þjálfa upp frá grunni.  Starfsumhverfið er 
þrifalegt og vel tækjum búið.
Við óskum einnig eftir að ráða starfsmann til vinnu við 
uppsetningar á álhurðum og gluggum sem og sjálfvirkum 
rennihurðum.  Reynsla af uppsetningu er æskileg.

Áhugasamir vinsamlegast leggið inn umsókn á efirfarandi 
netfang; fagval@fagval.is

Fulltrúi á innheimtusviði
Staða fulltrúa á innheimtusviði Tollstjóra  

er laus til umsóknar

Hjá Tollstjóra starfar hópur hæfileikaríks starfsfólks sem 
hefur það að markmiði að veita góða og skilvirka þjónustu 
og standa vörð um hagsmuni almennings og atvinnulífs. 
Lögð er áhersla á símenntun starfsmanna, heilsueflingu og 
góðan aðbúnað.

Starf fulltrúa felur m.a. í sér: 
•  Afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavini.
•  Upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við 
   innheimtu skatta og gjalda.
•  Fjölbreytta gjaldkeravinnslu.
•  Afgreiðslu aðsendra erinda.
•  Skráningu og afstemmningar í tekjubókhaldskerfi 
   ríkissjóðs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
•  Staðgóð almenn tölvukunnátta.
•  Gott vald á íslensku. 
•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Kurteisi og þjónustulund.
•  Nákvæmni, traust vinnubrögð og stundvísi. 
•  Hreint sakavottorð.

Um er að ræða fjölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur 
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Una D. Kristjánsdóttir, 
deildarstjóri afgreiðsludeildar eða Valgerður Sigurðardóttir, 
deildarstjóri þjónustuvers,  í síma 560-0300.

Umsóknarfrestur er til 12. október nk. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda  
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
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Borgun óskar eftir að ráða öflugan liðsmann í þjónustuver fyrirtækisins. 
Við leggjum áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir 
gildunum vilji, virði og vissa. 

Þjónusturáðgjafi 

Á r m ú l a 3 0  |   10 8 Re y k ja v í k    |   S ím i  56 0 16 0 0  |   w w w. b or g u n.i s

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja 

um starfið á www.borgun.is. Umsóknarfrestur er 

til og með 4. október 2015.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr 

Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561.

Helstu verkefni: Menntunar- og hæfniskröfur: 

  Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni

 Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

 Háskólamenntun er æskileg

 Mjög góð almenn tölvukunnátta 

 Góð enskukunnátta

 Ábyrgð og áreiðanleiki 

 Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna 

 undir álagi 

  Móttaka fyrirspurna í síma og tölvupósti 

  Þjónusta og ráðgjöf við fyrirtæki og útgefendur 

  Almenn samskipti og úrlausn mála 

 fyrir viðskiptavini

Ístak - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2735 - www.istak.is

Viltu vinna hjá traustu og sterku verktakafyrirtæki sem hefur yfir 
40 ára reynslu af framkvæmdavinnu? 
Verkefni Ístaks eru flest á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi. Við leitum að starfsfólki í 

ýmis störf m.a. sendil í Mosfellsbæ, verkamenn í Reykjanesbæ og smiði á ýmis vinnusvæði. 

Ístak býður upp á: 

•   Öruggt vinnuumhverfi

•   Samkeppnishæf laun

•   Góðan aðbúnað á vinnustað

•   Reynslumikla og trausta stjórnendur og samstarfsfólk

Við leitum að stundvísu og reglusömu fólki sem sýnir metnað í starfi og vill ráðast í verkefni 

framtíðarinnar með okkur. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

We are hiring 
Ístak is a 40 year old contracting company in Iceland and we are seeking for employees for 

all sorts of jobs. Send us an application on - istak.rada.is/en/ 

Poszukujemy pracowników
Podanie o pracę w  Ístaku należy wypełnić i wysłać na stronie internetowej - istak.rada.is/pl/

Upplýsingar um störfin veitir mannauðsdeild Ístaks í síma 530 2735 og í gegnum 
tölvupóst á mannaudur@istak.is.
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu Ístaks - istak.rada.is/is/

Ístak er leiðandi fyrirtæki á íslenskum verktakamarkaði. Starfsfólk Ístaks starfar víðsvegar um landið 
sem og erlendis. Ístak var stofnað árið 1970 og hefur annast ýmis verkefni, svo sem virkjanir, 
stóriðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð auk flugvalla, ennfremur húsbyggingar fyrir opinberar 
stofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga. Ístak hefur mikla hefð fyrir samvinnu við dönsk 
verktakafyrirtæki og er í eigu danska verktakans Per Aarsleff, sem er með yfir 4.500 starfsmenn í 
ýmsum heimsálfum. Ístak leggur áherslu á verkefni á Íslandi, Færeyjum og á Grænlandi.



Við leitum að öflugum 
einstaklingum 

Yfirmatreiðslumaður fyrir 
Torfuna Restaurant

•  Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt
•  Hæfni í mannlegum samskiptum
•  Ástríða fyrir matagerð

Starfsfólk í sal fyrir veitingastaðinn 
Lækjarbrekku

•  Eingöngu 18ára og eldri 
•  Reynsla æskileg
•  Í boði er 100% starf og hlutastarf

Upplýsingar gefur Jón Tryggvi Jónsson í síma 695 9588 
eða jon@laekjarbrekka.is

Maður vanur netagerð óskast
Óskum eftir að ráða starfsfólk vant netagerð til vinnu við 
almenna neta- og víravinnu á netaverkstæði félagsins í 
Hafnarfirði. Um framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 6. október næstkomandi.

Umsóknir skal senda til:
Oddgeirs Oddgeirssonar með tölvupósti  oddgeir@isfell.is

Ísnet netaverkstæði Ísfells eru alls sjö talsins og veita alla þjónustu er varðar 
uppsetningu og viðhald veiðarfæra. Ísfell kappkostar að veita viðskiptavinum 
félagsins heildarlausnir með breiðu úrvali veiðarfæra.

Ísfell ehf 
Óseyrarbraut 28 •  220 Hafnarfjörður  

Sími 5200 500 •  isfell@isfell.is

Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Atvinnublað 25. júlí 2015, forsíða
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: 168,5 mm (4 dálkar) x 154 mm
Verð (20% afsláttur): 158.016 + vsk.

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

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

Hagstofa Íslands er mið stöð 
opinberrar hagskýrslugerðar 
á Íslandi. Hlutverk hennar 
er að vinna hlutlægar hag-
skýrslur, hafa forystu um 
sam hæfingu hagtalna, 
stunda rannsóknir og stuðla 
þannig að upplýstri umræðu 
og faglegum ákvörðun um.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2015.

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

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

Borgartúni 21a · 105 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099

www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
óskar eftir að ráða metnaðarfullan 
og áhugasaman starfsmann

Sérfræðingar á fyrirtækjasviði
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða tvo metnaðarfulla og áhugasama starfsmenn til starfa við 
þróun, uppbyggingu, og framleiðslu á fyrirtækjatölfræði. 

Um er að ræða krefjandi og spennandi störf við framleiðslu á tölfræði um rekstur og afkomu  
fyrirtækja eftir atvinnugreinum og landsvæðum. 

Hæfniskröfur
•  Háskólapróf í hagfræði, verkfræði, viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist 
   í starfi
•  Hæfni í greiningu ársreikninga er æskileg
•  Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er æskileg
•  Þekking á íslensku atvinnulífi er æskileg
•  Þekking á vinnslu gagnagrunna er kostur
•  Góð íslensku- og enskukunnátta
•  Góð samskiptafærni
•  Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  
Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun 
hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Arnar Þórðarson í síma 528-1000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar 
hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og 
faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

óskar eftir að ráða metnaðarfulla  
og áhugasama starfsmenn

VERSLUNARSTJÓRI AKTU TAKTU

Við viljum ráða verslunarstjóra á 
Aktu Taktu við Skúlagötu.

Í starfinu felst almennur rekstur, gæðaeftirlit 
og umsjón með pöntunum, þjónustu og 
öllu hreinlæti.

VIÐ LEITUM AÐ 
LIÐSFORINGJA

UMSÓKN
Nánari upplýsingar: 
atvinna@aktutaktu.is

Umsóknareyðublöð 
umsokn.foodco.is 

•  v ilt vinna á vinsælum og  
    skemmtilegum vinnustað

•  he fur reynslu af   
     sambærilegum rekstri

•  e rt 35 ára eða eldri

•   hefur metnað til að 
    gera góðan veitinga-
    stað enn betri

SÆKTU UM EF ÞÚ…

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is



ALLT AÐ
GERAST!
Vegna aukinna umsvifa vantar okkur enn fleiri snillinga

AZAZO er hugbúnaðar- og þekkingarfyrirtæki sem hefur 

meðal annars þróað CoreData hugbúnaðarlausnir. Við 

viljum bæta við okkur hæfileikafólki sem hefur gaman af 

lífinu og ástríðu fyrir því sem það gerir.  Drifkraftur, frum-

kvæði og sjálfstæð og öguð vinnubrögð eru eiginleikar 

sem eru okkur að skapi.

Umsóknir skal senda á jobs@azazo.com merktar viðkomandi starfi fyrir 4. október 2015.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Þjónusturáðgjafi

Þjónusturáðgjafar okkar tryggja að viðskiptavinir 

fái fyrirtaks þjónustu og skjóta svörun — jafnt í 

þjónustusíma og tölvupósti.  

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Framúrskarandi þjónustulund

– Áhugi á tækni og nýjungum

– Hæfileiki  til að hugsa í lausnum

Forritarar

Við leitum logandi ljósi að öflugum hugbúnaðarsér-

fræðingum til að takast á við krefjandi verkefni í þróun 

framendalausna. Meðal annars fyrir rafrænar 

undirskriftir og tengd verkefni.

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærilegu

– Þekking á Python, Django og Java vefstöðlum

– Þekking á Agile og reynsla af Scrum vinnuaðferðum

– Reynsla af viðmótsforritun

Framkvæmdastjóri hugbúnaðarsviðs

Við óskum eftir kraftmiklum leiðtoga til að stýra hópi 

hugbúnaðarsérfræðinga, bæði á Íslandi og erlendis. 

Viðkomandi ber ábyrgð á daglegum rekstri sviðsins og 

framfylgir ferlum sem tengjast þróun lausna okkar. 

Hann þarf að hafa metnað og skýra framtíðarsýn fyrir 

hönd AZAZO, reynslu og mikla stjórnunarhæfileika.

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Reynsla af stjórnun hugbúnaðarþróunar

– Rík skipulagshæfni og háskólapróf sem nýtist í starfi

– Þekking á Agile

DevOps

DevOps teymi ber ábyrgð á reglulegum uppfærslum 

hugbúnaðarlausna og gæðum uppfærsluferla. Einnig 

eftirliti og rekstri skýjaumhverfis AZAZO. 

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Háskólapróf í tölvunarfræði er kostur

– Þekking á Qstack, Salt, Solr, Linux Systems Admin-

 istration, Distributed systems, vinnu við flókinn kóða, 

 Statsd/Ganglia/önnur eftirlitstól, Elasticsearch,   

 PostgreSQL, Docker, CI tools, OpenStack Swift,   

 Scrum/Kanban, Logstash

Hönnuður

Við leitum að viðmótssérfræðingi eða hönnuði fyrir 

fjölbreytileg verkefni fyrirtækisins. Viðkomandi ber 

ábyrgð á hönnun og rekstri á vefsíðu okkar, auglýsing-

um, ýmsu prentefni og viðmóti hugbúnaðarlausna.

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Reynsla af viðmótsvinnslu

– Menntun sem nýtist í starfi

– Gott vald á forritun fyrir framenda

– Dæmi um vinnu má gjarnan fylgja umsókn 

Kerfisstjóri

Kerfisstjóri ber ábyrgð á öllum innri kerfisrekstri, þar á 

meðal rekstri útstöðva starfsmanna, símkerfis og 

póstþjóns. Hann ber ábyrgð á því að sinna beiðnum 

starfsmanna vegna tæknitengdra mála.

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Færni í að finna lausnir á tölvutengdum vandamálum

– Þekking á Google Apps, Swyx og Active Directory 

– Reynsla af rekstri staðarneta

Verkefnastjóri / Ráðgjafi

Við óskum eftir öflugum verkefnastjóra / ráðgjafa í 

ráðgjafateymið okkar. Meðal verkefna teymisins eru 

verkefnastjórnun, ferlagreiningar, upplýsingastjórnun 

og gæðastjórnun. Einnig innleiðing CoreData 

hugbúnaðarlausna og ráðgjöf til viðskiptavina.

Æskileg menntun, reynsla og hæfni:

– Háskólapróf og reynsla sem nýtist í starfi

– Góð kunnátta í upplýsingatækni

– Færni í mannlegum samskiptum og hópvinnu

www.azazo.is
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Ráðgjafi í Hlaðgerðarkot, 
meðferðarheimili Samhjálpar

Samhjálp óskar eftir að ráða áfengis- og vímuefnaráðgjafa  
á meðferðarheimilið Hlaðgerðarkot. Um er að ræða fullt starf.
Við leitum að einstaklingi sem hefur áhuga og metnað til að  
sinna endurhæfingu áfengis- og vímuefnaneytenda.  
Hæfniskröfur: Háskólamenntun sem nýtist í starfi og reynsla 
af meðferðarstarfi.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Einarsdóttir  
í 586 8641 eða gudrun@samhjalp.is

Umsóknir sendist fyrir 15. október nk. á netfangið  
samhjalp@samhjalp.is merkt Ráðgjafi í Hlaðgerðarkoti. 

Umsóknarfrestur er til 
miðnættis þann 5. október 

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á netfangið 
starf@markadsstofakop.is 

Allar frekari upplýsingar veitir  
Áslaug Thelma Einarsdóttir. 
aslaugthelma@markadsstofakop.is 
Sími: 854 2525.

Framkvæmdastjóri
• Ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri Markaðsstofu Kópavogs
• Ber ábyrgð á framkvæmda- og fjárhagsáætlanagerð í samvinnu við 

stjórn og hagsmunaaðila
• Ber ábyrgð á kynningar- og markaðsmálum
• Stuðlar að samstarfi bæjaryfirvalda, fyrirtækja, samtaka, íþróttafélaga, 

menningarstofnana, viðburðahaldara og einstaklinga í Kópavogi 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af markaðs- og kynningarmálum
• Reynsla af rekstri æskileg
• Hugmyndaauðgi og sköpunargleði 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi 
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Markaðsstofa Kópavogs er 
sjálfseignarstofnun sem hefur 
það hlutverk að efla ímynd og 
atvinnuþróun í Kópavogi, starfa 
að ferða- og markaðsmálum 
og stuðla þannig að því að efla 
lífsgæði og glæða mannlíf og 
atvinnulíf í bænum. Markaðs-
stofan er brú á milli atvinnulífs 
og stjórnsýslu bæjarins og tengir 
saman ólíka hagsmunahópa í 
bænum.

 leitar að drífandi og skapandi framkvæmdastjóra

Markaðsstofa Kópavogs 

Framkvæmdastjóri hefur yfirumsjón með starfsemi 
Markaðsstofu Kópavogs og ber ábyrgð gagnvart stjórn. 
Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur, sinnir áætlana-
gerð, stefnumótun og öðru því er fellur undir verksvið 
framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri hefur frumkvæði, 
samræmir og leiðir saman ólíka hagsmuni og sjónarmið í 
bænum í því skyni að efla samkeppnishæfni Kópavogs um 
íbúa, fyrirtæki og ferðamenn.

Umsóknarfrestur er til og með 11. október nk.

Sótt er um á siminn.is. 
Upplýsingar veitir Heiðdís Björnsdóttir, heiddisb@siminn.is

Síminn leitar að metnaðarfullum leiðtoga til að stýra 
söluráðgjöf í 800 7000. Í boði er krefjandi stjórnunarstarf sem 
reynir á skipulagshæfileika, frumkvæði og mannleg samskipti.

Sölustjóri Söluráðgjafar heyrir undir deildarstjóra og vinnur 
náið með öðrum stjórnendum á Sölu- og þjónustusviði auk 
markaðssérfræðingum og vörustjórum.

Sölustjóri Söluráðgjafar setur sölumarkmið fyrir starfsmenn Söluráðgjafar og ber 
ábyrgð á eftirfylgni og aðgerðum til að ná þeim. Sölustjóri ber ábyrgð á daglegum 
rekstri innhringivers, þar með talið ráðningum og almennum starfsmannamálum.  

Menntunar- og hæfniskröfur

• Leiðtogahæfileikar

• Talnagleggni

• Vinnur vel í hóp og leggur sitt af mörkum

• Hefur brennandi áhuga á uppbyggingu og sölu

• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði, sálfræði 
eða skyldum greinum æskilegt

Við bjóðum

• Krefjandi verkefni

• Frábæran hóp starfsmanna

• Góða stjórnunarreynslu

Skaftárhreppur

Laust er til umsóknar starf tónlistarskólastjóra hjá Skaftár-
hreppi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf í ágúst 2015. 
Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að byggja 
upp öflugt tónlistarstarf og kennslu. Einnig er laust starf 
organista í hlutastarfi í Kirkjubæjarklaustursprestakalli 
sem getur hentað samhliða starfi tónlistarskólastjóra. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. október n.k.
 
Nánari upplýsingar um starfið og umsóknarferlið má finna 
á www.klaustur.is

Á Kirkjubæjarklaustri er gott mannlíf, þar búa um 130 
manns en íbúar Skaftárhrepps eru um 450 talsins. Á 
Kirkjubæjarklaustri er að finna alla nauðsynlega þjónustu 
s.s. verslun, banka, vínbúð, heilsugæslustöð,  
leikskóla, kaffihús og íþróttamiðstöð. Í íþróttamiðstöðinni 
er  glæsilegt íþróttahús, sundlaug og tækjasalur.
Veðurfar og náttúrufegurð Skaftárhrepps er rómað.

Starf skólastjóra tónlistarskólans í Skaftárhreppi 
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DEILDARSTJÓRI VIÐHALDSSTÝRINGAR

STARFSSVIÐ:
n Umsjón, starfsmannamál og almennur rekstur deildarinnar
n Yfirumsjón með gerð viðhaldssamninga fyrir vélar félagsins
n Stefnumótun og áætlanagerð
n Stýring, skipulag og bestun á viðhaldi flugvéla Icelandair

HÆFINSKRÖFUR:
n  Háskólapróf í verkfræði eða sambærilegum greinum, eða nám í flugvirkjun
n Reynsla og/eða þekking á tæknimálum flugvéla er skilyrði
n Góð reynsla í stjórnun og samskiptahæfni
n Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
n Frumkvæði, skipulag og hæfni til að vinna undir álagi er skilyrði

Icelandair óskar eftir að ráða öflugan liðsmann í stöðu deildarstjóra viðhaldsstýringar á tæknisviði félagsins, ITS. Á viðhaldsstýringu starfa um 40 manns en  
deildin annast skipulagningu og stjórnun viðhalds á vélum Icelandair til skemmri og lengri tíma (e. planning and maintenance control) ásamt viðhaldssamningum 
og frágangi tæknigagna. Deildarstjóri leiðir þennan hóp ásamt því að taka virkan þátt í verkefnum deildarinnar og rekstri Icelandair í heild. Um er að ræða  
krefjandi starf í síbreytilegu umhverfi. 

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við viljum fá til 
liðs við okkur jákvæða og áhugasama einstaklinga sem búa yfir framúrskarandi 
samskiptahæfileikum og hafa metnað til þess að ná góðum árangri í starfi.

Fyrirspurnir og nánari upplýsingar: 
Jens Þórðarson I jensth@its.is 
Steinunn Una Sigurðardóttir I unasig@icelandair.is 

Umsóknarfrestur:
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 8. október 2015 
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SNILLINGUR?

Pantone litir:

Hjarta: Rautt: 200C
Letur:   Grátt: 424C

CMYK litir:

Hjarta: Cyan: 10, Magenta: 100, Yellow: 100, Svart: 20
Letur:   Cyan: 10, Magenta: 10, Yellow: 10, Svart: 60

MÓÐURFYRIRTÆKI / PARENT COMPANY OF :

Við leitum að klárum og skemmtilegum Lean snillingi sem 
brennur í skinninu að láta ljós sitt skína. Verkefnið felst í að 
innleiða Lean hjá Veritas samstæðunni sem samanstendur 
af fimm fyrirtækjum og 190 starfsmönnum. 

Um er að ræða tímabundið starf í eitt til tvö ár.

Ef þú fellur fyrir þessu og vilt vita meira 
skaltu endilega kíkja á ráðningarvefinn á 
heimasíðunni okkar.

www. veritas.is
 



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

GEISLAFRÆÐINGAR 

Myndgreiningarþjónusta 

Helstu verkefni og ábyrgð

•  Framkvæmd myndgreiningar
rannsókna 

•  Sérhæfð verkefni eftir atvikum 
sem heyra undir starfsemi deildar 

•	 Virk þátttaka í gæðastarfi
•	 Skráning í upplýsingakerfi deildar

(RIS og PACS) 
•  Stuðla að góðri myndgreiningar

þjónustu 

Spennandi framtíðarstörf á röntgendeild Landspítala. Fjölbreytt og umfangsmikil mynd-
greiningarþjónusta er veitt allan sólarhringinn. Þar starfa á um annað hundrað manns. 

Hæfnikröfur

•  Mjög góð samskiptahæfni og 
fagleg framkoma 

•  Hæfni og geta til starfa í teymi Hæfni og geta til starfa í teymi Hæf
•  Faglegur metnaður og 
sjálfstæði í starfi

•	 Geta til að hafa yfirsýn yfir
verkefni 

•  Frumkvæði og skipulagsfærni 
•	 Íslenskt starfsleyfi

geislafræðings 

Umsóknarfrestur er til
og með 12. október 2015. 

Starfshlutfall er 100%, dag og 
vaktavinna. Störfin eru laus skv.
samkomulagi. Laun eru skv. 
kjarasamningi fjármálaráðherra 
og stéttarfélags. Sótt er um starfið
rafrænt á landspitali.is, undir rafrænt á landspitali.is, undir raf

„Laus störf“. Umsókn fylgi náms
og starfsferilskrá ásamt afriti 
af prófskírteinum og starfsleyfi.
Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar veitir Díana 
Óskarsdóttir deildarstjóri 
(dianaosk@landspitali.is, 825 5834). 

Framkvæmdastjóri 
Icelandic Ný-Fisks
Icelandic Group leitar að kröftugum einstaklingi í 
starf framkvæmdastjóra Icelandic Ný-Fisks í Sand-
gerði. Icelandic Ný-Fiskur er dótturfélag Icelandic 
Group og heyrir starf framkvæmdastjóra undir 
forstjóra Icelandic Group. 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á stjórnun og dag-
legum rekstri félagsins auk stýringar fjármála, 
áætl un ar gerðar og stefnumótunar í sam starfi við 
móður félag. Samstarf og samskipti við erlenda 
aðila innan sem utan Icelandic Group eru talsverð. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•   Háskólanám sem nýtist í starfi. 
•   Reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði.
•   Reynsla á sviði sjávarútvegs og 

matvælaframleiðslu.
•   Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. 
•  Góð íslensku og enskukunnátta. 

Icelandic Ný-Fiskur sérhæfir sig í vinnslu og sölu á 
ferskum sjávarafurðum, sér í lagi þorski og ýsu. 

Auk fiskvinnslu á félagið og gerir út línubát. 
Stærstur hluti framleiðslunnar er seldur erlendis 
og skapar staðsetning fiskvinnslunnar í nágrenni 
við alþjóða flugvöll sérstöðu þegar kemur að 
tengingum við markaði erlendis. 

Hjá Icelandic Ný-Fiski starfa að meðaltali um 70 
starfs menn í störfum tengdum fiskvinnslu, fjár-
málum og sölu.

Icelandic Group hvetur áhugasama, jafnt konur  
sem karla, til að sækja um starfið. Allar umsóknir 
verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum 
umsækjendum verður svarað.  

Umsækjendur eru beðnir að senda ítarlega 
ferilskrá á job@icelandic.is. Umsóknarfrestur er  
til 6. október nk.

Umsjón með ráðningu hefur 
Sigríður Guðmundsdóttir
sirra@icelandic.is.

www.icelandic.is

Icelandic Group er alþjóðlegt fyrirtæki með yfir sjö 
áratuga sögu tengdri íslenskum sjávarútvegi. Undir 
merkjum félagsins starfa um 1.750 manns að því 

að stilla saman veiðar, vinnslu, flutninga, markaðs-
setningu og sölu sjávarfangs í Evrópu, Asíu og 
N-Ameríku

Amazing 
Opportunities!
Join an international award-winning 
team providing market-leading 
software solutions and services. Our 
systems are currently used by more 
than 50,000 stores and restaurants 
in over 120 countries.

Senior NAV 
Consultant

Implementation 
Specialist

Web Developer

Product Sales and 
Marketing Specialist

Mobile 
Development Tester

Apply by October 12 
Information & submissions at 

jobs.LSRetail.com
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Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

 Laust starf 
Grunnskóli Seltjarnarness –unglingastig 

•  Stuðningsfulltrúi, 80% starfshlutfall. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Ólafsdóttir, 
þroskaþjálfi, johannao@grunnskoli.is, 
sími 5959200. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir  
http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 4. október næstkomandi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Sérfræðingur á skrifstofu  
heilbrigðisþjónustu

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar fullt 
starf sérfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu. 
Skrifstofan fjallar um skipulag heilbrigðisþjónustu, 
sérhæfingu og verkaskiptingu þjónustuaðila, þjón-
ustukerfi sveitarfélaga, eignarhald þjónustustofnana 
og hæfni og árangur heilbrigðisstofnana.

Starfssvið: Vinna við faglega stefnumörkun í heil-
brigðismálum og nánari útfærslu hennar. Í starfinu 
felst jafnframt að fylgja eftir faglegri þróun heil-
brigðisþjónustu, utan sem innan heilbrigðisstofnana, 
þ.m.t. heilsugæslu, sérfræðiþjónustu, sjúkrahús-
þjónustu, endurhæfingu, rannsóknum, auk annarra 
verkefna sem undir skrifstofuna og ráðuneytið heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur: Gerð er krafa um að 
umsækjendur hafi  háskólamenntun og reynslu á 
sviði heilbrigðismála.  Æskilegt er að þeir hafi þekk-
ingu á starfsemi heilbrigðisstofnana og framhalds-
menntun á sviði stjórnunar.  Umsækjendur þurfa 
að búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum og geta 
unnið sjálfstætt.  Þá er gerð krafa um að þeir hafi gott 
vald á íslensku,  ensku og einu öðru Norðurlanda-
máli auk almennrar tölvukunnáttu.

Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi 
starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, 
ábyrgð og sjálfstæði.  Um launakjör fer samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Ráðuneytið hvetur karla, jafnt sem konur, til að 
sækja um starfið.

Upplýsingar um starfið veitir Sveinn Magnús-
son, skrifstofustjóri (sveinn.magnusson@vel.is).  
Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, Hafnar-
húsinu við Tryggvagötu, 101  Reykjavík eða á 
postur@vel.is. eigi síðar en 12. október 2015.  Tekið 
skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með 
síðari breytingum.  Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Velferðarráðuneytinu, 24. september 2015.

 

 

  

Við óskum eftir hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum í launað starfsnám til 
sérfræðiviðurkenningar í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði.  

•  Að efla og bæta við klíníska færni 
og þekkingu á viðkomandi sérsviði 
hjúkrunar/ ljósmóðurfræði

•  Fá þjálfun í fræðilegum 
vinnubrögðum og bæta við 
rannsóknareynslu

•  Að þjálfa ýmiskonar hlutverk 
sérfræðings á viðkomandi sérsviði

Markmið starfsnámsins

•  Meistarapróf sem uppfyllir skilyrði 
reglugerðar um veitingu sérfræði-
leyfa í hjúkrun og ljósmóðurfræði 
nr. 124/2003 og nr. 1089/2012

•  Áhugi og metnaður til sérfræði- 
viðurkenningar á tilteknu sviði 
hjúkrunar- eða ljósmóðurfræði

•  Íslenskt hjúkrunar-/ljósmóðurleyfi

Hæfnikröfur

Starfsnámið er einstaklingsmiðað 
í 9-24 mánuði á tímabilinu 
1. nóvember 2015 - 1. janúar 2016. 
Starfshlutfall tekur mið af lengd 
námsins.

Nánari upplýsingar veita Sigríður 
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar, (sigridgu@landspitali.is, 
543 1106) og Hrund Sch.  
Thorsteinsson, deildarstjóri, 
(hrundsch@landspitali.is, 
543 1490).

Umsóknarfrestur er til 
og með 17. október 2015. 

HJÚKRUNAR- OG LJÓSMÓÐURFRÆÐI

Launað starfsnám til sérfræðiviðurkenningar

Umsókn fylgi náms- og starfsferil- 
skrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfi.

Umsókn fylgi einnig kynningarbréf 
þar sem tilgreind eru persónuleg 
markmið með starfsnáminu. Viðtöl 
verða höfð við umsækjendur.

Laun skv. kjarasamningi fjármála- 
ráðherra og stéttarfélags. Sótt er um 
starfið rafrænt á; www.landspitali.is, 
undir „laus störf”. Öllum umsóknum 
verður svarað. Tekið er mið af jafnréttis- 
stefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

 

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. 

 

 

  

Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum í starfsnám á geðsviði Landspítala.
Störfin eru veitt í 4-12 mánuði og ráðið er í þau á tímabilinu 1. desember 2015 til 1. maí 
2016. Þau geta nýst sem hluti af sérnámi í öðrum sérgreinum en geðlæknisfræði, svo sem 
heimilis-, endurhæfingar- og öldrunarlækningum. Einnig gott tækifæri fyrir heimilislækna 
sem vilja auka við þekkingu sína á greiningu og meðferð geðsjúkdóma í teymisvinnu.

LÆKNAR Í STARFSNÁM

Geðsvið

 

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

Helstu verkefni og ábyrgð

•   Þjálfun í geðlækningum og klínísku 
•   Þátttaka í kennslu- og fræðslu dagskrá námslækna 

tvo virka daga í mánuði
•   Þátttaka í handleiðslu og þjálfun í samtalsmeðferð, 

m.a. hug rænni atferlismeðferð, psychodynamískri 
meðferð og áhugahvetjandi samtölum

•   Þátttaka í rannsóknum og í hópmeðferð

Hæfnikröfur

•   Hæfni til að vinna sjálf stætt og sýna frumkvæði 
•   Hæfni og geta til að vinna í teymi
•   Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum
•   Vilji til þátttöku í áfram haldandi þróun sérnámsins 
•   Almennt 

Umsóknarfrestur er til og með 18. október 2015.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá
ásamt lækningaleyfi. Starfshlutfall er 80-100%

Umsjón með framhaldsmenntun unglækna
á geðsviði hefur Nanna Briem yfirlæknir
(nannabri@landspitali.is, 543 1000) og veitir hún
nánari upplýsingar ásamt Engilbert Sigurðssyni
yfirlækni (engilbs@landspitali.is, 543 1000).

Laun skv. kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttar- 
félags. Sótt er um starfið rafrænt á www.landspitali.is, 
undir „Laus störf“.  Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.
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Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is

Ferðaþjónusta bænda er leiðandi fyrirtæki í íslenskri ferðaþjónustu. Fyrirtækið á sér yfir 30 ára 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
• Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði, annað tungumál kostur
• Reynsla af skipulagningu hópaferða um Ísland
• Reynsla af sölustarfi 
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Geta unnið vel undir álagi og yfirvinnu á álagstímum
• Jákvæðni og góð þjónustulund 
• Góð þekking á Íslandi
• Góð tölvukunnátta

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@farmholidays.is fyrir 5. október 2015.

Nánari upplýsingar má finna á 
farmholidays.is/atvinna 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala á gistingu og afþreyingu 
• Skipulagning á ferðum innanlands
• Samskipti við erlenda viðskiptavini 
• Tilboðs- og reikningagerð
• Bókanir, umsjón og ábyrgð á hópaferðum
• Önnur tilfallandi verkefni

Sölumaður
hópaferða

Ferðaþjónusta bænda leitar að öflugum einstaklingi í starf sölumanns hópaferða. 
Viðkomandi mun sjá um sölu og skipulagningu á ferðum erlendra gesta.

Hæfniskröfur: 
•  Málmiðnaðarpróf eða mikil reynsla af suðu úr ryðfríu stáli

•  Reynsla af smíði úr ryðfríu stáli

•  Færni í að lesa teikningar er kostur

•  Verklagni og gæðavitund

Hæfniskröfur: 

•  Iðnmenntun sem nýtist í starfi

•  Reynsla af beygjuvélum er kostur

•  Færni í að lesa teikningar er kostur

•  Verklagni og gæðavitund

Starfssvið:
•  Smíði og samsetning

•  Stilling, prófun og frágangur tækja

•  Samskipti við hönnuði

Starfssvið:
•  Laserskurður á ryðfríu plötustáli

•  Vinna við beygjuvélar og suðuþjark

•  Önnur tilfallandi verkefni 

Suðumenn 

Járniðnaðarmenn
Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Pálsson framleiðslustjóri, bjorn.palsson@marel.com, í síma 563 8000. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Guðjónsson framleiðslustjóri, sigurður.gudjonsson@marel.com, 
í síma 563 8000. 

Okkur vantar suðumenn og járniðnaðarmenn í framleiðsluna hjá okkur. Annars vegar til að vinna við 
fjölbreytileg verkefni við smíði úr ryðfríu stáli þar sem áhersla er lögð á TIG suðu og hinsvegar til að vinna 
við beygjuvélar og suðuþjark eftir vaktafyrirkomulagi. Starfsmenn í framleiðslu vinna í litlum samheldnum 
og sjálfstæðum liðum sem bera sameiginlega ábyrgð á verkum.

www.marel.com

Spennandi starfsvettvangur

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

Umsóknarfrestur fyrir bæði störfin er til og með 5. október nk. Einungis er tekið við umsóknum á 
heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs



Alþjóðaskólinn á Íslandi auglýsir  
eftir metnaðarfullum kennara

Alþjóðaskólinn á Íslandi (The International School of 
Iceland)  er öflugur og vaxandi alþjóðlegur grunnskóli.    
Við leitum að metnaðarfullum aðila til að bætast í okkar hóp 
og taka þátt í skemmtilegu og spennandi uppbyggingarstarfi 
með grunnskólabörnum frá öllum heimshornum.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Kennsluréttindi
• Góð reynsla af að vinna með börnum
• Íslenska sem móðurmál
• Mjög góð enskukunnátta sem gerir viðkomandi kleift 
  að vinna í alþjóðlegu -og tvítyngdu umhverfi
• Fagmennska,  sveigjanleiki, stundvísi  og heiðarleiki
• Vinnur vel í teymi

Við bjóðum:
• Tækifæri  til að taka þátt í öflugu frumkvöðlastarfi 
• Krefjandi og skemmtilegt starfsumhveri
• Góðan starfsanda

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á heimasíðu 
okkar: www.internationalschool.is.

Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá 
til Hönnu Hilmarsdóttur skólastjóra á netfangið 
hanna@internationalschool.is, eigi síðar en föstudaginn 
2. október, 2015. 

Hæfniskröfur:
•  Háskólapróf á sviði upplýsingatækni eða viðskiptafræði 

og menntun í  verkefnastjórnun.

•  Lágmark 3ja ára reynsla sem verkefnastjóri.

•  Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

•  Þekking/reynsla á sviði tækni eða framleiðslu er kostur

Hæfniskröfur:
•  Menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða 

iðnmenntun.

•  Þekking á C, C++, C#, LUA eða skriftumálum er æskileg, 
önnur forritunarmál kostur.

•  Þekking á iðnstýringum (PLC) er kostur.

•  Mjög góð enskukunnátta, í skrifuðu og mæltu máli.

•  Þekking/reynsla á sviði tækni eða framleiðslu er kostur.

Helstu verkþættir:
•  Verkefnastjórn fjölbreyttra upplýsingatækniverkefna.

•  Gerð tímalína verkefna, upplýsingamiðlun, 
kostnaðaráætlun og skýrslugerð um framgang 
verkefna.

•  Áhættumat og mat á fýsileika verkefna.

Helstu verkþættir:
•  Tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun stýringa 

og lausna fyrir vinnslukerfi.

•  Prófanir á tækjum og kerfum ásamt uppsetningu, 
prófunum og innleiðingu kerfa hjá viðskiptavinum 
um allan heim.

Verkefnastjóri á sviði upplýsingatækni.

Sérfræðingur í tækjahugbúnaðargerð.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október 2015. Nánari upplýsingar um starfið er að finna á marel.com eða hjá Martin van Wettum, 
martin.wettum@marel.com / Sigríði Þrúði Stefánsdóttur, sigridur.stefansdottir@marel.com.  Sími 563-8000

Umsóknarfrestur er til og með 11.október 2015 Nánari upplýsingar um starfið er að finna á marel.com eða hjá Sigurpáli 
Jónssyni, sigurpall.jonsson@marel.com.  Sími 563 8000. 

Starfið: 
Marel leitar að verkefnastjóra á sviði upplýsingatækni. Starfið felur í sér verkefnastjórn teyma og verkefna sem 
eru unnin í samstarfi við innri viðskiptavini, sölu- og þjónustunet og framleiðslu Marel.

Starfið: 
Marel óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun í söluverkefnum. 

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 4000 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 
skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og 
gott félagslíf.

Áhugaverð störf hjá 
alþjóðlegu fyrirtæki

Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, marel.com/jobs.
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Starfssvið
• Umsjón með umsóknum og námsferlum   
 framhaldsnema

• Þátttaka í fjölbreyttum verkefnum    
 Nemendaþjónustu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs

• Samhæfing rannsóknanáms við    
 rekstur rannsókna

• Þróun vinnuferla framhaldsnáms

• Þátttaka í gerð kennsluskrár

• Umsjón með skiptinámi

• Þjónusta við nemendur og leiðbeinendur

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í NemendaþjónustuVerkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasviðVerkfræði- og náttúruvísindasvið

Verkefnisstjóri í Nemendaþjónustu
Verkfræði- og náttúruvísindasvið

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi, gerð er krafa   
 um meistarapróf

• Þjónustulund og afbragðs samstarfshæfni   
 og lipurð í mannlegum samskiptum

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

• Skipulagshæfni og frumkvæði í starfi

Æskilegt er að viðkomandi hafi doktorspróf. 

Reynsla af verkefnastjórnun og gæðastjórnun   
er kostur.

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra framhaldsnáms 
í Nemendaþjónustu sviðsins.  

Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2.300 talsins. Um 500 nemendur eru í 
framhaldsnámi, fjórðungur þeirra er erlendur. Doktorsnám hefur þróast hratt á undanförnum 
árum við sviðið og hefur doktorsnemum fjölgað mikið. Í dag eru þeir 150 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Helga Agnarsdóttir, 
kennslustjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs,
í síma 525 4646, ulla@hi.is

Sjá nánar www.hi.is/laus_storf

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa um 360 manns 

við rannsóknir á heimsmælikvarða og við fjölbreytta og 

metnaðarfulla kennslu. Starfsumhverfi er alþjóðlegt enda 

eykst sífellt hlutfall erlendra nemenda og starfsmanna við 

sviðið. Rannsóknarstofnanir sviðsins eru eftirsóttir 

samstarfsaðilar erlendra háskóla og gegna veigamiklu 

hlutverki í vísindasamfélaginu. Þetta eru Verkfræðistofnun, 

Líf- og umhverfisvísindastofnun og Raunvísindastofnun.

Háskóli Íslands er í hópi 300 bestu háskóla heims 

samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.
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ÚTILÍF ER ÖFLUGT SMÁSÖLUFYRIRTÆKI Á SVIÐI ÍÞRÓTTA OG ÚTIVISTAR 
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. 

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er í fyrirrúmi. 

Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og eftirsóknarverðu 
starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði. 

Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf sitt og við 
veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki 
og deildir fyrirtækisins. Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf er

framúrskarandi þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti.

Við leggjum metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum.

Klár í kollinum?

Hæfniskröfur
 • Þjónustulund, dugnaður og jákvæðni
 • Áhugi á íþróttum og útivist
 • Reynsla af sölustörfum æskileg

Umsóknir og frestur
Áhugasamir sendi starfsumsókn ásamt ítarlegri ferilskrá 
á utilif@utilif.is merkt „þjónustulund“ fyrir 2. október.

Nú þurfum við að FJÖLGA 
starfsmönnum í útilíf
Eru þjónustulund, jákvæðni, vilji til að læra og 
gera enn betur á morgun þínir styrkleikar? Þá 
gætir þú verið rétti starfsmaðurinn fyrir okkur.
Við erum einmitt núna að leita að röskum 
sölumönnum í fullt starf.
Viðkomandi þurfa að hafa brennandi áhuga á
að selja vörur í útivistar-, skó- og sportdeild.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Leikskólastjóri og 
aðstoðarleikskólastjóri 

Leikskólinn Kópahvoll 
Leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri
Leikskólinn Kópahvoll tók til starfa árið 1970 og er 
staðsettur á fallegum stað í austurbæ Kópavogs, 
við Víghól sem er friðað leik- og útivistarsvæði. 
Kópahvoll er fjögurra deilda leikskóli og þar dvelja 
82 börn. Húsakynni og umhverfi leikskólans bjóða 
upp á spennandi tækifæri til náms og starfa fyrir 
börn og starfsfólk.    
Ráðningartími og starfshlutafall 
•	 Ráðið verður í störfin frá 1. janúar 2016.
•	 100% starfshlutfall.

Leikskólinn Efstihjalli 
Aðstoðarleikskólastjóri
Efstihjalli er fimm deilda leikskóli í grónu hverfi 
og í göngufæri við Fossvogsdal, Kópavogsdal og 
Digraneshæð. Húsakynni og umhverfi leikskólans 
bjóða upp á spennandi tækifæri til náms og starfa 
fyrir börn og starfsfólk
Ráðningartími og starfshlutafall 
•	 Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst 

eða eftir samkomulagi.
•	 100% starfshlutfall.

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

Starfsmaður í bílaþrif
 
Óskum eftir starfsmanni í bílaþrif og önnur 
verkefni hjá Bílaréttingum og sprautun 
Sævars. Okkur vantar að bæta við okkur 
aðila í nú þegar flottan hóp starfsmanna.
Góðir tekjumöguleikar fyrir duglega og 
metnaðarfulla einstaklinga.

Umsóknir sendist á  
bilaretting@bilaretting.is merktar „Atvinna“.

INNKAUPAFULLTRÚI Í GJAFAVÖRU 
PENNINN EYMUNDSSON
•  Samskipti við erlenda og innlenda birgja
•  Vinnsla pantana, birgðaskráning/vörunúmeraskráning
•  Fylgjast með vöruframboði og veltuhraða
•  Þjónusta við söludeildir og verslanir
•  Vinna að innkaupaáætlun í samvinnu við vörustjóra
•  Önnur tilfallandi verkefni

•  Góð almenn tölvukunnátta, þekking á Navision er kostur
•  Sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum 

•  Gott vald á ensku, talaðri og ritaðri

STARFSSVIÐ HÆFNISKRÖFUR
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur 
Halldórsdóttir, hildurh@penninn.is.  

Áhugasömum er bent á að sækja um á 
heimasíðu Pennans og er umsóknarfrestur 
til 4.október nk.

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða er frá 9. október, til og með 12. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Stundarfró
Vildarverð: 4.799.-
Verð áður: 5.999.-

Litróf dýranna
Verð: 2.599.-

Surtsey í sjónmáli
Verð: 7.499.-

Skaraðu fram úr
Verð: 3.999.-

Maðurinn sem hataði 
börn
Verð: 4.299.-

Manndómsár
Verð: 3.299.-

Fuglaþrugl og Naflakrafl
Verð: 3.499.-

Lína langsokkur 
- allar sögurnar 
Verð: 3.999.-

Út í vitann
Verð: 3.499.-

[buzz] & [geim]  
- saman í pakka
Verð: 3.299.-

Í innsta hring
Verð: 3.499.-

Skrímslakisi
Verð: 3.499.-

LESTU EINS MIKIÐ
OG ÞIG LYSTIR!

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

Smáralind 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.  

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Leifsstöð5% afsláttur af ÖLLUM 
VÖRUM einnig tilboðum

NÝ VERSLUN 
LAUGAVEGI 77

Af bestu lyst 4 hefur að 
geyma fjölmargar uppskriftir að 
hollum og ljúffengum réttum líkt 
og fyrri bækurnar í flokknum.
 
Við gerð bókarinnar var tekið 
mið af börnum og 
barnafjölskyldum og áhersla 
lögð á spennandi mat sem er allt 
í senn góður fyrir bragðlaukana, 
heilsuna, budduna og umhverfið.

Bókin er gefin út í samvinnu við 
Hjartavernd, Krabbameinsfélagið 
og Embætti landlæknis.

Verð 3.999 kr.

TVÆR ÍPAKKA!

FULLT AF NÝJUM BÓKUM

vildar-afsláttur

20%

Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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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.

Serrano Ísland ehf. óskar eftir að ráða starfsmann í bókhalds- og fjármáladeild. Um er 
að ræða 60% starf með möguleika á auknu starfshlutfalli. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Umsóknarfrestur er til og með 5. október n.k. Umsóknir 
skulu berast á atvinna@serrano.is

Starfs- og ábyrgðarsvið

Öll almenn  bókhalds- og
launavinnsla
Utanumhald og afstemmingar
bókhalds  
Aðkoma að uppgjörum
Þátttaka í mótun verkferla
Gerð stjórnendaupplýsinga
Samskipti við hagsmunaaðila innan
sem utan fyrirtækisins
Önnur verkefni í samráði við
Fjármálastjóra

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði viðskipta-
fræða  / Löggiltur aðalbókari
Starfsreynsla af bókhaldsstörfum,
afstemmingum og uppgjörsvinnu
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og 
vandvirkni
Góð samskiptahæfni
Þekking og reynsla á DK og/eða 
Navision
Mjög gott vald á Excel
Gott vald á íslensku og ensku

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.com

Mjólkursamsalan óskar eftir  
rafiðnfræðingi eða rafvirkja

Um er verið að ræða framtíðarstarf við rekstur og viðhald á  
ýmsum raf- og stjórnbúnaði í starfsstöð fyrirtækisins í Reykjavík. 

• Viðkomandi þarf að hafa próf í Rafiðnfræði eða Rafvirkjun.   
• Enskukunnátta nauðsynleg.   

Umsóknir berist á netfangið sigurdurs@ms.is .  
Umsóknir þurfa að berast fyrir 15. október 2015. 

Aðstoðarmaður bakara eða  
bakaranemi óskast

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst,  
vinnutími frá 5:00 til 13:00 og aðra hverja helgi.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA.

Pantone
Black

Pantone
021 CV

Sólóhúsgögn ehf óska eftir framleiðslu
stjóra í trésmiðju sína Tréborg ehf. 

Umsækjandi þarf að vera lærður húsgagnasmiður eða 
húsgagnasmíðameistari með mikla reynslu. Fjölbreytt og 
skemmtileg verkefni framundan. Góð laun í boði.

Áhugasamir vinsamlegast sendið  
ferilskrá á netfangið treborg@treborg.is

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari/leiðbeinandi
 
Leikskólinn Bæjarból
 • leikskólakennari/leiðbeinandi
 
Leikskólinn Hæðarból
 • leikskólakennari eða uppeldis-
menntaður starfsmaður
 
Álftanesskóli
 • grunnskólakennari á elsta stigi
 • starfsmaður í tómstundaheimili
 
Hofsstaðaskóli
 • starfsmaður í tómstundaheimili
 
Bókasafn Garðabæjar
 • starfsmaður í 50% starf
 
Íþróttamiðstöðin Ásgarður
 • starfsmenn í vaktavinnu
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is
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Við leitum að 
snillingum í samskiptum

Suðurlandsbraut 18, 108 Reykjavík

Vegna aukinna umsvifa þurfa Momentum og 
Gjaldheimtan að bæta við sig öflugum einstaklingum

Momentum og Gjaldheimtan bjóða upp á lífleg en um leið krefjandi störf í ört 
vaxandi umhverfi. Starfsfólk okkar er jákvætt, öflugt og reynslumikið og leitum 
við að nýju fólki til þess að bætast í okkar góða hóp.

Umsækjendur sendi ferilskrá á umsoknir@momentum.is 
eigi síðar en þriðjudaginn 9. október 2015.

Bent er á upplýsingar um félögin á www.momentum.is og www.gjaldheimtan.is

ar
gu

s 

MARKAÐS- OG
SÖLUFULLTRÚAR

Starfið felst í því að kynna og selja þjónustu fyrirtækjanna í 
víðtækum skilningi. Umsækjendur þurfa að hafa reynslu af 
markaðs- og/eða sölustörfum og yfirgripsmikla þekkingu 
á markaðnum. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir að 
starfa undir álagi, hafa ríka þjónustulund og mikla sölu-
hæfileika. Laun eru að hluta árangurstengd.

Talmeinafræðingur
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar óskar eftir að ráða talmeina-
fræðing með löggild starfsréttindi til starfa í fullt starf frá  
15. október 2015 – 15. október 2016. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er þjónustumiðstöð, með um 
20 starfsmenn, fyrir sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum 
bæjarins auk þess að annast stjórnsýslumálefni skólakerfisins 
hjá sveitarfélaginu. 

Meginverkefni talmeinafræðings er: 
•  að annast greiningar barna í leik- og grunnskólum  
 Hafnarfjarðar, 
•  að veita foreldrum og starfsfólki leik- og grunnskóla ráðgjöf,
•  fagleg forysta í málefnum varðandi málþroska og  
 talmeinaþjónustu barna,
•  almenn umsýsla með málaflokknum hjá sveitarfélaginu.
•  teymisvinna við aðra sérfræðinga skrifstofunnar 

Talmeinafræðingur mun starfa í teymi fagfólks á Skólaskrif-
stofunni sem sinnir margvíslegri sérfræðiþjónustu við börn 
og nemendur í leik- og grunnskólum þar sem áreiðanleiki, 
vinnusemi, frumkvæði, ábyrgð, þekking og reynsla af starfi 
með börnum og lipurð í samskiptum eru mikilvægir eiginleikar 
í starfi.

Um er að ræða eins árs tímabundna afleysingu með hugsan-
legum möguleika á framlengingu ráðningar að þeim tíma 
loknum. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi. 

Upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Þorvarðarson,  
deildar stjóri á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 
(eirikurth@hafnarfjordur.is). 

Sótt er um starfið í gegnum ráðningarvef Hafnarfjarðar  
www.hafnarfjordur.is.  Með umsóknum skal fylgja starfs- og 
menntunarskrá (CV) auk greinargerðar um faglegar áherslur í 
starfi. Umsóknarfrestur til 10. október 2015.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

             

Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM)

is looking for an Administrative Assistant for 
duration of 12 months (1.07.2012-31.07.2013).

The successful applicant will support the team with 
assigned administrative tasks and should be able to:
• Setup and coordinate meetings and public 

events.
• Check deadlines for grant proposals and help 

with grant proposal submissions.
• Assist with travel arrangements for staff and 

company visitors.
• Provide help with human resources –  

communication with job applicants, filing,  
help with visa acquirement etc.

• Provide office orientation for new employees & 
prepare employment contracts.

• Help with bookkeeping.
• Research, request quotes, and purchase equip-

ment, office furniture and supplies.
• Update public website.
• Handle documentation and other internal 

processes.
• Assist with other assigned tasks.

Qualifications / requirements:

• Strong communication and organizational skills.
• Fluent in English and Icelandic.
• Thorough knowledge of general office  

procedures, technologies, equipment and 
soft ware (Word processing, spreadsheets & 
graphics).

• Previous experience with research, grant  
application process and working in academic 
environment is an advantage.

To apply please send your resume to: jobs@iiim.is 
until June 15.

Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM) 

is looking for an Administrative Assistant for duration of 12 months (1.07.2012-31.07.2013).

The successful applicant will support the team with assigned administrative tasks and should be able to:

 Setup and coordinate meetings and public events.
 Check deadlines for grant proposals and help with grant proposal submissions.
 Assist with travel arrangements for staff and company visitors.
 Provide help with human resources Ð communication with job applicants, filing, help with visa

acquirement etc.
 Provide office orientation for new employees & prepare employment contracts.
 Help with bookkeeping.
 Research, request quotes, and purchase equipment, office furniture and supplies.
 Update public website.
 Handle documentation and other internal processes.
 Assist with other assigned tasks.

Qualifications / requirements: 

 Strong communication and organizational skills.
 Fluent in English and Icelandic.
 Thorough knowledge of general office procedures, technologies, equipment and software (Word

processing, spreadsheets & graphics).
 Previous experience with research, grant application process and working in academic environment

is an advantage.

To apply please send your resume to: jobs@iiim.is until June 15.

has an immediate opening for a Project Manager,
for a duration of 12 months, with possibility of extension. 

The successful applicant will work with a brilliant team of 
researchers and software developers working with industry 
and academia to invent the future. The Project Manager will 
support the team, covering a variety of tasks:

•  Media
 - Production of marketing material (e.g. IIIM Newsletter,  
    advertisements)
 - Write news blurbs for public website, facebook, twitter
 - Manage video documentation of events, Youtube channel,  
    other online media
•  Human Resources & Administration
 - Documentation
 - Digital filing
 - Personnel files, job applicants, new employees, visas
•  Coordination & Communication
 - Annual AI Festival
 - Student Career Days (Framadagar)
  - Help with grant proposal submissions
 - Participants in IIIM’s Accelerator Program

Qualifications / requirements: 
•  Strong communication and organizational skills
•  Strong marketing and PR skills
•  Thorough knowledge of general office procedures,  
 technologies, equipment and software (Word processing,  
 spreadsheets & graphics)
•  Previous experience with research, grant application  
 process and working in academic environment is a plus
•  Proficiency in the English language; rudimentary  
 Icelandic skills
•  Uncanny ability to see what needs to get done when;  
 independence 

Qualifying applicants should send their complete resume to 
jobs@iiim.is by October 3rd 2015. 

GÆÐASTJÓRI

  Fjármálaeftirlitið leitar að 
kraftmiklum gæðastjóra með 
reynslu af verkefnastjórnun.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Undanfarin ár hefur Fjármálaeftirlitið unnið að sérstökum umbótaverkefnum sem miða að því að styrkja innviði 
stofnunarinnar.  Til að fylgja eftir því öfluga starfi leitum við að aðila sem hefur góða þekkingu og reynslu á rekstri 
og þróun gæðakerfa sem byggjast á ISO 9001 og ISO 27001 gæðastöðlum. Um er að ræða spennandi starf í 
góðu starfsumhverfi þar sem sjálfstæði, samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar fá að njóta sín.

Starfssvið
•  Innleiðing, rekstur og þróun gæðastjórnunarkerfis stofnunarinnar
•  Skipulagning og umsjón gæðastjórnunar og innri úttektir
•  Skjalfesting verkferla og viðhald þeirra í samráði við stjórnendur
•  Stefnumótun og áætlanagerð tengd gæðamálum
•  Verkefnastjórnun
•  Upplýsingagjöf og fræðsla um gæða- og verkefnastjórnun

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Háskólamenntun í gæðastjórnun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
•  Háskólamenntun og/eða vottun í verkefnastjórnun kostur
•  Haldgóð þekking og reynsla af gæðastjórnun samkvæmt ISO stöðlum nauðsynleg
•  Reynsla og þekking af fjármálamarkaði kostur
•  Frumkvæði,  sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum
•  Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsjón með starfinu hafa Ingibjörg Sigrún Stefánsdóttir framkvæmdastjóri rekstrarsviðs (ingibjorg@fme.is) og Árni 
Ragnar Stefánsson mannauðsstjóri (arni@fme.is). 

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

Umsóknarfrestur er til og með 12. október nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Gæðastjóri Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201509/975
Verkefnisstjóri framhaldsnáms HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201509/974
Sérfr. á skrifstofu Heilbrigðisþj. Velferðarráðuneytið Reykjavík 201509/973
Þyrluflugmaður Landhelgisgæsla Íslands Reykjavík 201509/972
Minjavörður Austurlands Minjastofnun Íslands Reykjavík 201509/971
Fulltrúi í þjónustudeild Lyfjastofnun Reykjavík 201509/970
Leyfafulltrúi Útlendingastofnun Reykjavík 201509/969
Lögfræðingur Útlendingastofnun Reykjavík 201509/968
Augnlæknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Fjarðabyggð 201509/967
Sjúkraþjálfari Endurhæfingardeild HSA Neskaupstað 201509/966
Rekstrarstjóri fasteigna Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201509/965
Geislafræðingar Röntgendeild Landspítala Reykjavík 201509/964
Fulltrúi á innheimtusviði Tollstjóri Reykjavík 201509/963
Starfsn. í hjúkr.- og ljósmóðurfr. Landspítali Reykjavík 201509/962
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Blönduós 201509/961
Sérfræðilæknir/almennur læknir Heilbrigðisstofnun Norðurlands Þórshöfn 201509/960
Löglærður aðstoðarm. dómara Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201509/959
Sérfræðilæknir í meinafræði Landspítali, meinafræðideild Reykjavík 201509/958
Sérfr. á sviði efnahagsmála Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201508/900
Læknar í starfsnámi Landspítali, geðsvið Reykjavík 201509/957

Bustravel Iceland – Þingvallaleið ehf. leitar að metnaðarfullum einstaklingum með ríka 

þjónustulund. Í boði eru störf hjá rótgrónu og traustu fjölskyldufyrirtæki í ferðaþjónustu 

sem hefur verið starfrækt frá árinu 1960.

STÖRF Í 
FERÐAÞJÓNUSTU

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 
sem trúnaðarmál. Tekið er við umsóknum 
á netfanginu konrad@bustravel.is.

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

LEIÐSÖGUMAÐUR
Starfssvið
 • Leiðsögn í skipulögðum dagsferðum 
  sem fyrirtækið býður upp á.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Leiðsögumannspróf eða önnur sam- 
  bærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Aukin ökuréttindi (D-ökuréttindi)
 • Góð enskukunnátta
 • Rík þjónustulund og hæfni í 
  mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði, sjálfstæði og 
  skipulögð vinnubrögð

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI
Starfssvið
 • Bókanir í ferðir
 • Símsvörun og tölvupóstsamskipti
 • Upplýsingagjöf
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Stúdentspróf eða önnur sambærileg 
  menntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla af sambærilegum störfum æskileg.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í 
  töluðu og rituðu máli er skilyrði.
 • Góð tölvufærni
 • Rík þjónustulund og hæfni í mann
  legum samskiptum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð
  vinnubrögð

ATVINNA
Verktaki óskar eftir 2 mótasmíðum í tímabundið 

verkefni í uppslátt í Garðabæ.

Upplýsingar í síma 661 3700 / 820 2188.

SNYRTISTOFA TIL LEIGU
Til leigu snyrtistofa með forkaupsrétti. 30 ára viðskiptavild. 
Nánari upplýsingar veitir Hulda í s: 862-3310

Fyrirtækið heitir Vonta International ehf. og er staðsett á Vík í 
Mýrdal. Fyrirtækið saumar margvíslegan varning, m.a. peysur, 
húfur o.fl. Vík í Mýrdal er huggulegur og rólegur bær á Suður-
landi. Öll aðstaða og þjónusta er til fyrirmyndar í bæjarfélaginu 
og leiguverð með lægra móti.

Hafir þú áhuga á að sækja um eða fá frekari upplýsingar þá ekki 
hika við að hafa samband með tölvupósti á vonta@vonta.is.

Framsækið fyrirtæki  
á sviði vefnaðar  
óskar eftir starfsfólki

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Matráður í leikskólann Austurkór

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennarar í leikskólann Læk

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í   
 leikskólann Grænatún

· Leikskólakennari í leikskólann Arnarsmára

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Dal    
 (tímabundið)

· Leikskólakennar í leikskólanum Núp

Grunnskólar

· Stuðningsfulltrúi í Lindaskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Smáraskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Hörðuvallaskóla

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 

Rafvirkjar
Straumvirki ehf óskar að ráða rafvirkja  

eða rafvirkjanema til starfa.

Framtíðarvinna - næg verkefni framundan.  
Vinsamlega sendið umsókn og upplýsingar á netfangið 

straumvirki@simnet.is
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Í boði er krefjandi og metnaðarfullt starf. 

Viðskiptavinir stofunnar eru stór og smá 

fyrirtæki, sem og einstaklingar. 

Verkefnin eru fjölbreytt í síbreytilegu 

viðskiptaumhverfi þar sem reynir á 

sjálfstæði, samskiptalipurð, frumkvæði

og ábyrgð.

Umsóknir sendist á lagahvoll@lagahvoll.is
Umsóknarfrestur er til 1. október 2015.

Hæfniskröfur:

• Starfsreynsla er skilyrði

• Reynsla á sviði fyrirtækja- 

 og fjármálalögfræði er æskileg

• Framhaldsmenntun á því sviði er kostur

• Góð enskukunnátta er skilyrði

• Sjálfstæð vinnubrögð

• Frumkvæði í starfi

• Hæfni til að vinna í krefjandi 

 vinnuumhverfi og undir miklu álagi

Lagahvoll óskar eftir að ráða lögfræðing      

Lagahvoll  s lf.   |   Bankastræti 5  |   101 Reykjavík  |   Sími 519 7660  |   lagahvoll . is

Spennandi störf í 
ferðaþjónustu

Sterna Travel er vaxandi fyrirtæki í 
ferðaþjónustu sem býður upp á 
dagsferðir með leiðsögn allan ársins 
hring.  Á sumrin bjóðum við upp á 
nýjung í ferðaþjónustu sem er 
hringpassi í kringum landið. Yfir 
vetrartímann bíður félagið auk þess 
upp á norðurljósaferðir frá Reykjavík, 
norður- og austurlandi. 

Sterna Travel er með söluskrifstofu og 
aðstöðu í Hörpu tónlistarhúsi. 
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
jákvæðum og samviskusömum 
samstarfsmönnum með góða 
þjónustulund í eftirfarandi störf: 

Markaðsstjóri 
Leitum eftir öflugum og góðum aðila til að sjá um alhliða markaðsmál, 
heimasíðu og kynningarefni. Sjálfstæð vinnubrögð, þekking og reynsla á 
ferðaþjónustumarkaði hérlendis og erlendis eru kostir. Allar umsóknir 
meðhöndlaðar með 100% trúnaði.

Sölu- og þjónustufulltrúi
Almenn afgreiðsla, tilboðsgerð og þjónusta. 
Jafnframt óskum við eftir starfsfólki í norðurljósateymið okkar. Starfið felst í 
undirbúning og aðstoð í norðurljósaferðum. Vinnutími er óreglulegur.

Bifreiðastjóri
Leitum eftir traustum og áreiðanlegum bifreiðastjórum með rútupróf í fullt 
starf.  Getum einnig bætt við okkur bílstjórum í tilfallandi akstur í kvöld- og 
helgarferðir. 

Bifvélavirki
Leitum eftir að ráða faglærðann starfskraft á verkstæði fyrirtækisins. Vinnan 
felst í viðhaldi og viðgerðum á bifreiðum fyrirtækisins. 

Áhugasamir sendið umsóknir og ferilskrá á kjartan@sternatravel.com
Umsóknarfrestur er til 1. Október. 
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Aðstoðarleikskólastjóri
Staða aðstoðarleikskólastjóra við leikskólann  

Brekkuhvamm er laus til umsóknar.

Leikskólinn Brekkuhvammur er fimm deilda leikskóli með 95 
nemendur. Hann er með tvær starfsstöðvar annars vegar við 
Hlíðarbraut og hins vegar við Smárabarð.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að 
leiða áfram og taka þátt í faglegu leikskólastarfi. 
Helstu áherslur í skólastarfinu er m.a. hreyfing og tónlist 
og innleiðing læsisstefnu sem er í stöðugri þróun. Í Brekku
hvammi er unnið samkvæmt SMT skólafærni.

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

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

Upplýsingar um starfið veitir Inga Fríða Tryggvadóttir,  
leikskólastjóri í síma 5654493 eða 6645853.  

Umsóknarfrestur er til og með 1. október nk.

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

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

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

            

NPA miðstšðin —skar eftir að r‡ða 
skrifstofustj—ra, u.þ.b. 50% starf, ’ 
fjšlbreytileg stšrf ‡ nýrri skrifstofu 
fŽlagsins að H‡tœni 12, Reykjav’k. 

NPA miðstšðin er samvinnufŽlag ’ eigu 
fatlaðs f—lks sem þarfnast og hefur 
aðstoðarf—lk ’ s’nu daglega l’Þ. Starf 
aðstoðarf—lks er nefnt notendastýrð 

pers—nuleg aðstoð (NPA) og er þj—nusta sem skipulšgð er af notandanum, 
borgaranum sj‡lfum, og byggir ‡ hugmyndafr¾ðinni um Sj‡lfst¾tt l’f. 
Sj‡ n‡nar vefsetur NPA miðstšðvarinnar, www.npa.is, um starfsemi hennar og hlutverk.

Starfssvið: 
¥ çbyrgð og daglegur rekstur starfseminnar 

’ samstarÞ við stj—rn fŽlagsins. 
¥ Samskipti við NPA notendur, sveitarfŽlšg, 

aðstoðarf—lk, o.ß. 
¥ Samningagerð, viðhald samninga og 

skjala sem varða starfsemina, NPA 
notandann, sveitarfŽlšg, aðstoðarf—lk o.ß. 

¥ Gerð rekstrar‡¾tlana og eftirlit. 
¥ …nnur fjšlbreytileg verkefni hj‡ fyrirt¾ki 

sem er ’ þr—un og uppbyggingarfasa.

Menntun og h¾fniskršfur: 
¥ Menntun og/eða reynsla ‡ sviði viðskipta og 

reksturs. 
¥ G—ð f¾rni ’ notkun og framsetningu 

rekstrargagna ’ Excel. 
¥ G—ð ’slensku- og enskukunn‡tta og f¾rni ’ 

gerð texta. Kunn‡tta ’ einu Norðurlandam‡li 
¾skileg. 

¥ Þj—nustulund, sj‡lfst¾ð vinnubršgð, 
skipulags- og samskiptah¾Þleikar. 

¥ Frumkv¾ði og metnaður.

Ums—knarfrestur er til og með 9. okt—ber 2015. Ums—kn ‡samt ferilskr‡ sendist ‡ 
npa@npa.is. Til að f‡ n‡nari upplýsingar um starÞð sendið nafn, tšlvup—stfang og 
s’manœmer ‡ framangreint tšlvup—stfang og haft verður samband ’ framhaldinu.

MIÐSTÖÐIN

SKRIFSTOFUSTJîRI 

Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is
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Vegna fjölda spennandi verkefna framundan óska THG arkitektar eftir að 
ráða hugmyndaríka arkitekta.

Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra og 
hafa metnað til að takast á við krefjandi verkefni. Jákvætt viðmót, 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum eru mikilvægir 

eiginleikar og viðkomandi þarf að hafa reynslu af hönnunarvinnu og 
þrívíddarvinnslu.

Umsóknum fylgi náms- og starfsferilsskrá ásamt afriti af prófskírteinum.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum svarað.

Við leitum að
sprækum 

ARK I TEKTUM

 Upplýsingar um THG arkitekta - www.thg.is

Umsóknir sendist fyrir 4. október á netfangið: ella@thg.is

Þjónustustjóri á Tæknisviði
Vilt þú vinna í skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? Á Tæknisviði Securitas starfar 
fjöldi tæknimanna við ýmis sérhæfð störf. Vegna aukinna verkefna óskum við 
eftir starfskrafti í starf þjónustustjóra. Við leitum að jákvæðum, kraftmiklum og 
metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni og 
leggja sitt af mörkum. 

Starfið hentar jafnt báðum kynjum. Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint 
sakavottorð og að þeir séu reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu.
Umsækjendur skulu fylla út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 4. október.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir, starfsmannastjóri. 

Securitas hf. er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði með um 450 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

Starfssvið:
 · Daglegur rekstur tiltekinnar deildar innan Tæknisviðs
 · Verkefnastjórnun 
 · Verkstýring stærri verka
 · Samskipti við viðskiptavini
 · Bein stjórnun starfsmanna viðkomandi deildar
 · Gerð fjárhags- og starfsáætlana
 · Umsjón með reikningagerð vegna útseldra verka og 
öðrum fjárhagslegum rekstri sem tilheyrir deildinni

 · Þátttaka í ákvarðanatöku varðandi stefnumótun og 
framþróun deildarinnar og Tæknisviðsins í heild

Hæfniskröfur:
 · Hæfni í mannlegum samskiptum                               
og rík þjónustulund 

 · Stjórnunar- og skipulagshæfileikar
 · Geta til að vinna bæði sjálfstætt og undir álagi
 · Menntun sem nýtist í starfi
 · Þekking á rafmagns- og/eða öryggismarkaði          
er mikill kostur

 · Mjög góð kunnátta í íslensku er skilyrði                 
og viðkomandi þarf einnig að búa yfir                   
góðri enskukunnáttu 
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www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Borg Restaurant opnar á ný eftir gagngerar endurbætur á eldhúsi og salarkynnum. Á 
Borginni eru fjölbreytt starfssvið í boði - allt frá a la carte, veislum, fundum, private dining 
og morgunverði. Borg Restaurant er staðsettur í einu sögufrægasta húsi landsins í hjarta 
borgarinnar. Við leitum að:

Við leitum að lærðum matreiðslumönnum. Nánari upplýsingar veittar á anita@borgrestaurant.is

Okkur vantar jafnframt snilling til að sjá um morgunverðinn okkar. Tilvalið fyrir manneskju á 
besta aldri með reynslu og metnað til að sjá um morgunverðinn. Jafnframt vantar fólk í 100% 
stöður í morgunverðinn. Æskilegt að viðkomandi tali íslensku.  
Nánari upplýsingar veittar á thora@borgrestaurant.is

Við leitum að þjónum í veitingasal sem og í veislur. Í boði eru bæði full stöðugildi og 
hlutastörf. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af þjónustustörfum.  
Nánari upplýsingar veittar á freyja@borgrestaurant.is

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 

BORG RESTAURANT 
-AUGLÝSIR EFTIR FRAMÚRSKARANDI FÓLKI-

MATREIÐSLUMÖNNUM/KONUM

ÞJÓNUM Í VEITINGASAL OG Í VEISLUR

STARFSFÓLK/YFIRMANNI Í MORGUNVERÐ

Lýsi hf. leitar að  
starfsmanni í viðhaldsdeild 

Lýsi hf. er rótgróið fyrirtæki sem framleiðir heilsuvörur úr 
sjávarafurðum og flytur til yfir 70 landa. Starfsemin byggir 
á samhentu og jákvæðu starfsfólki sem hefur gæði og 
þjónustu að leiðarljósi. 

Um er að ræða starf í viðhaldsdeild Lýsis hf. að Fiskislóð 
í Reykjavík. Sex manns starfa í deildinni og undir hana 
heyrir viðhald á framleiðslutækjum og búnaði auk 
fasteigna fyrirtækisins.   

Starfssvið 
•  Daglegt viðhald á framleiðslubúnaði og húsnæði. 
•  Eftirlit með búnaði og tækjum. 
•  Smíðavinna á verkstæði. 
•  Almenn viðhaldsstörf 

Hæfniskröfur 
•  Vélvirkjun eða önnur menntun sem nýtist í starfi. 
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
•  Góð almenn tölvukunnátta. 
•  Sveigjanleiki og fjölhæfni. 

Vinsamlegast tilgreinið í umsókn að sótt sé um starf í 
viðhaldsdeild. 

Áhugasamir eru hvattir til að sækja um á heimasíðu  
Lýsis hf. http://www.lysi.is/starfsemin/storf-i-bodi.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Umsóknir skulu berast fyrir 5. október 2015. 

Sólóhúsgögn ehf óska eftir framleiðslu
stjóra í trésmiðju sína Tréborg ehf. 

Umsækjandi þarf að vera lærður húsgagnasmiður eða 
húsgagnasmíðameistari með mikla reynslu. Fjölbreytt og 
skemmtileg verkefni framundan. Góð laun í boði.

Áhugasamir vinsamlegast sendið  
ferilskrá á netfangið treborg@treborg.is



| ATVINNA | LAUGARDAGUR  26. september 2015 25

Viltu starfa hjá framsæknu  
hugbúnaðarfyrirtæki

Vegna aukinna umsvifa og verkefna hérlendis og erlendis viljum við 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.is/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 29. 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 40 löndum umhverfis heiminn.  Annata er í fararbroddi með IDMS iðnlausn sína fyrir fyrirtæki í bíla-, vinnuvéla og 
landbúnaðarvélageiranum, ásamt fyrirtækjum í hvers kyns tækja- og áhaldaleigustarfsemi.  

Ráðgjöf við IDMS tækjakerfi
Ráðgjöf við IDMS leigu- og flotastýringarkerfi
SQL forritun og umsjón 

Ann-atv_180915.indd   1 18.9.2015   08:34
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Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Garðabær er vaxandi sveitarfélag með tæplega 
15 þús. íbúa. Við Heilsugæsluna starfa nú sjö 
sérfræðingar í heimilislækningum í 5,5 stöðugildum, 
barnalæknir og fæðingarlæknir í hlutastörfum, 
félagsráðgjafi, hreyfistjóri/sjúkraþjálfari í hlutastöðu 
og tíu hjúkrunarfræðingar. Auk þess eru þrír 
sérnámslæknar í heimilislækningum tengdir  
stöðinni og læknakandidatar hafa um árabil fengið 
þjálfun á stöðinni. Þar starfa fastir kennarar  
í heimilislæknisfræði og samskiptafræði við Háskóla 
Íslands og umtalsverð kennsla læknanema fer  
fram á stöðinni. 

Frekari upplýsingar um starfið:

Upplýsingar um starfið veitir Bjarni Jónasson yfirlæknir 
Heilsugæslunnar í Garðabæ í síma 520-1800 eða  
í tölvupósti: bjarni.jonasson.@heilsugaeslan.is

Hæfnikröfur:
  Krafist er að umsækjendur hafi sérfræði-
  menntun í heimilislækningum.
  Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og 
  öguð vinnubrögð.  
  Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
  og reynsla af teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  Almennar lækningar.
  Heilsuvernd.
  Vaktþjónusta.
  Kennsla nema.
  Þátttaka í vísindarannsóknum, gæða- 
  og umbótarverkefnum.

Laun eru greidd samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms og starfsferilskrá ásamt gögnum sem staðfesta menntun, fyrri störf, vísinda- og kennslustörf.  
Þeim gögnum sem ekki er hægt að skila rafrænt skal skilað til Svövu K. Þorkelsdóttur mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík. Umsókn getur gilt í allt að 6 mánuði. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Við ráðningar í störf hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er ávallt tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is), undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Starf sérfræðings í heimilislækningum  
við Heilsugæsluna í Garðabæ
Um er að ræða 100% ótímabundið starf sem veitist frá 1. janúar 2016 eða eftir samkomulagi

Umsóknarfrestur er til 10. október 2015.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

 Laust starf 
Grunnskóli Seltjarnarness –unglingastig 

•  Stuðningsfulltrúi, 80% starfshlutfall. 

Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Ólafsdóttir, 
þroskaþjálfi, johannao@grunnskoli.is, 
sími 5959200. 

Öllum umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á 
Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir  
http://www.seltjarnarnes.is –Störf í boði 

Umsóknarfrestur er til 4. október næstkomandi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Innkaupadeild

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
er óskað eftir tilboðum í verkið: 

Uppsteypa og frágangur að utan Dalskóli 1. áfangi, 
leikskóli nýbygging -  Útboð nr. 13583.
Verkið felst í uppsteypu, botnlagna, fullnaðarfrágangi að 
utan ásamt gluggaísetningu nýrrar leikskólabyggingar á 
reit nýs Dalsskóla í Úlfarsárdal.  Leikskólabyggingin  er 
sunnan við Úlfarsbraut og austan við núverandi Dalsskóla 
í Úlfarsárdal.  

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá 
kl. 13:00 mánudaginn 28. september 2015 í þjónustu-
veri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð, 105 
Reykjavík.

Opnun tilboða: Miðvikudaginn 14. október 2015 
kl. 10:00, í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 
Tilboðum skal skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar.

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



Þeistareykjavirkjun
Útboð nr. 20140
  Stöðvarveitur

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í stöðvarveitur fyrir  
Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit samkvæmt útboðs- 
gögnum nr. 20140.
Verkinu er skipt upp í lotu 1 og 2 og felst í hönnun, fram-
leiðslu, prófunum, flutningi, afhendingu og uppsetningu  
á búnaði samkvæmt magntöluskrá ásamt vinnu við loka- 
frágang beggja lota. 
Helstu magntölur eru eftirfarandi:

Lýsing   Eining Lota 1 Lota 2
11kV skápar, In=1250 A Ik=31,5 kA stk 11 3
400V dreifiskápar, In=4000 A Ik=80 kA stk 21 14
110V DC dreifiskápar, In=400 A Ik=10 kA stk 8 0
16-600A mótorútgangar og kvíslar 
í 400V dreifiskápum  stk 110 92
2,5 MVA 11/0,4 kV spennar stk 2 1
1250 kVA 11/0,4 kV dreifistöðvar stk 2 0
400V 4000A skinnustokkar m 48 111
110V 600 Ah rafgeymasett stk 2 0
Tengiskápar stýrivéla  stk 5 4
Yfirspennuvaraskápar og minni
tengiskápar   stk 17 4
Strengjastigar  m 1100 700
Strengjapípur og barkar  m 600 200
Smáspennustrengir   m 10600 3400
Ljósleiðarastrengir  m 7400 0
Lágspennustrengir 
(400 V, 110 V aflfæðingar)  m 1800 1000
Millispennustrengir 11 kV  m 250 160
Háspennustrengir 245 kV  m 1700 1250
Einangraðir fortinaðir jarðvírar 
til spennujöfnunar  m 1000 700
Loftþjöppur, loftþurrkarar og síusett stk 2 0
Brunaþéttingar   m2 80 40
Lagnagöt í steinveggi og gólf stk 120 90
Stálsmíði   kg 1480 1480
Eftirálýsandi skilti  stk 214 150
Eftirálýsandi borðar  m 1870 1130
Málun innanhúss  m2 3706 2982

Afhendingartími fyrir lotu 1 er 1. október 2017.
Afhendingartími fyrir lotu 2 er 1. desember 2017.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með miðvikudeginum 
30. september 2015.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
fyrir klukkan 12:00  fimmtudaginn 12. nóvember 2015 þar 
sem þau verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Kringlan
Lítið verslunarpláss á einstaklega góðum stað í Kringlunni er 

fáanlegt gegn hóflegu aðstöðugjaldi (lyklagjald)

Áhugasamir hafið samband við box@frett.is merkt;  
Kringlan-verslun

Þeistareykjavirkjun
Útboð nr. 20117

  Aflspennar

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í framleiðslu á véla- 
spennum og tengispennum fyrir Þeistareykjavirkjun í  
Þingeyjarsveit samkvæmt útboðsgögnum nr. 20117.
Verkið felst í hönnun, framleiðslu, prófunum, pökkun, 
afhendingu og eftirliti með uppsetningu á 50 MVA  véla- 
spennum og 6,3 MVA tengispennum samkvæmt nánari 
lýsingu í útboðsgögnum .
Rekstrarspenna vélaspenna er 245 kV og rekstrarspenna 
tengispenna er 12 kV.

Afhendingartími spenna er í byrjun mars 2017.

Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is frá og með þriðjudeginum 29. september 
2015.

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, fyrir 
klukkan 12:00 fimmtudaginn 5. nóvember 2015 þar sem þau 
verða opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri 

upphæð en 50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum 

og trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis 

m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferða-

málaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, 

nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag 

og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og merkinga 

koma m.a. fram í ritinu „Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð“, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ 

og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum 

og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu  

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu. 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 15, 16. október 2015. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar veitir Örn Þór Halldórsson 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500  

eða með vefpósti. orn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki  
til uppbyggingar á ferðamannastöðum árið 2016.
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TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 
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Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir 
eftir umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk 
fyrir árið 2014.  Styrkurinn nemur 1.200.000 kr.
 
Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.  
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna 
ótvíræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi  
fyrir Suðurland eða hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 
næstkomandi. Nánari upplýsingar á 
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

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

steypusílói, stoðum fyrir undirslátt ofl. 

Mótin skiptast í aðalatriðum þannig: 
20 stk. flekar 300x240, 
14 stk. flekar 300x48, 
2 stk. flekar 300x30.

Út- og innhorn, 
150 stoðir fyrir undirslátt,

vinnupallafestingar, ofl. ofl.

Upplýsingar í síma 896 1012 og 898 1014

Auglýsing um umhverfismat tillögu samgönguráðs 
að samgönguáætlun 2015-2026

Samgönguráð auglýsir hér með umhverfismat á tillögu að 
samgönguáætlun 2015-2026 til kynningar í samræmi við lög nr. 
105/2006 um umhverfismat áætlana. Tillaga samgönguráðs að 
samgönguáætlun er unnin í samræmi við lög nr. 33/2008 um 
samgönguáætlun. Þar er mörkuð stefna og markmið fyrir allar greinar 
samgangna næstu tólf árin. Með umhverfismatinu hafa verið skilgreind 
helstu áhrif sem kunna að verða vegna samgönguáætlunar og 
aðgerðir sem ráðast þarf í til að tryggja að dregið verði úr líklegum 
neikvæðum umhverfisáhrifum samgönguáætlunar.

Undirbúningur vinnu við tillögu að samgönguáætlun 2015–2026 hófst 
árið 2013. Við mótun tillögunnar hefur verið haft víðtækt samráð við 
landshlutasamtök sveitarfélaga, atvinnulíf og fulltrúa frjálsra 
félagasamtaka.

Samhliða mótun tillögu samgönguráðs að samgönguáætlun 
2015-2026 var unnið að umhverfismati áætlunarinnar í samræmi við 
lög nr. 105/2006. Umhverfismatið er hér með auglýst til kynningar. 
Með umhverfisskýrslu fylgja til hliðsjónar drög að tillögu að 
samgönguáætlun ásamt að greinargerð. Ekki er óskað eftir sérstökum 
athugasemdum við þessi fylgigögn. 

Umhverfismat samgönguáætlunar ásamt drögum að samgönguáætlun 
liggur frammi til kynningar hjá eftirtöldum samgöngustofnunum:  
  
    •  Samgöngustofu, Ármúla 2, 108 Reykjavík 
    •  Vegagerðinni, Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík 

Frestur til að gera athugasemdir við umhverfismat samgönguáætlunar 
er til og með 13. nóvember 2015. Athugasemdir skal senda 
bréfleiðis, merktar umhverfismat, á innanríkisráðuneytið, 
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík eða með tölvupósti á netfangið 
postur@irr.is. 

Hægt er að nálgast auglýst gögn á vefsvæði samgönguáætlunar á 
vef innanríkisráðuneytisins. 
Vefslóðin er eftirfarandi: http://www.innanrikis-
raduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/ 

Samgönguráð 

Umsóknarfrestur
15. október 2015

Nánari upplýsingar
www.efla.is

Við styðjum samfélagið

ÍSLAND •  DUBAI •  FRAKKLAND •  NOREGUR •  SVÍÐÞJÓÐ •  PÓLLAND •  TYRKLAND

EFLA verkfræðistofa starfrækir samfélagssjóð sem hefur að markmiði að styðja jákvæð og 

uppbyggileg verkefni í samfélaginu. Úthlutanir styrkja úr sjóðnum fara fram tvisvar á ári, að vori 

og hausti.

Óskað eftir umsóknum.

Samfélagssjóður EFLU óskar nú eftir umsóknum. Hverri umsókn skal fylgja kjarnyrt og greinargóð 

lýsing á viðfangsefni og markmiðum, og skal miðað við umsóknartexta á einni blaðsíðu.

Umsóknir þurfa að berast sjóðnum fyrir 15. október næstkomandi. Vinsamlega nálgist nánari 

upplýsingar og leiðbeiningar vegna umsókna á efla.is.

Fundurinn verður haldinn mánudaginn 28. september kl. 17:00 í Borgartúni 12-14 í 
Vindheimum á 7. hæð, gengið er inn um eystri dyr í Borgartúni 14.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Boðað er til kynningarfundar vegna 
aðal- og deiliskipulagsbreytinga á 

reit 1.154.3 Barónsreit

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Breyting á deiliskipulagi reits 1.154.3 Barónsreits.
Kynnt verður tillaga T.ark teiknistofu arkitekta ehf dags. júlí/ágúst 2015, 
unnin fyrir hönd lóðarhafa, að breytingu á deiliskipulagi hluta reitsins. Í 
tillögunni felst talsverð breyting á vesturhluta reitsins, að undanskilinni 
lóðinni Hverfisgötu 83, Bjarnarborg. Meðal annars breytist fyrirkomulag 
húsa úr þremur turnbyggingum yfir í randbyggð og eina turnbyggingu, 
byggingarmagn, húshæðir og lóðir.

Einnig verður kynnt breyting á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030, Barónsreitur-Skúlagata.
Kynnt verða drög að tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur, 
dags. september 2015. Breytingin felst í því að heiti reitsins verður 
Barónsreitur-Skúlagata og skilgreining um hæðir húsa verður 4-6/6-16 
og heimild um fjölda íbúða verður 80-200 í stað 100 áður. 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 29. september kl. 16:30 í Borgartúni 12-14 í
Kerhólum á 7. hæð, gengið inn um vestari dyr að Borgartúni 12.

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Boðað er til kynningarfundar vegna 
aðal- og deiliskipulagsbreytinga 

á Kirkjusandsreit

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Breyting á deiliskipulagi Kirkjusandsreits
Deiliskipulagsbreytingin felst í uppbyggingu blandaðrar byggðar 
á svæðinu.
Um er að ræða byggingu atvinnu- og íbúðarhúsnæðis í samræmi 
við markmið Reykjavíkurborgar í nýju aðalskipulagi.

Einnig verður kynnt breyting á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 fyrir Kirkjusandsreit
Kynnt verður breyting á aðalskipulagi – sem felst í fjölgun íbúða 
á svæðinu.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 2-8

Nýhöfn 2-6

Vindakór 10-12

Langalína 28-32

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 2-8 í Kópavogi. 
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með vönduðum 
íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra herbergja búðir, 125 og 138 fm. búðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. Stæði 
í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Útivistarparadísinni í Kórahverfi

Sjálandi í Garðabæ

Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.Skoðið teikningar á bygg.is

Útivistarparadísinni í Kórahverfi
NÝTT

NÝTT

Bryggjuhverfinu í Kópavogi
NÝTT

Sjálandi í Garðabæ
NÝTT 2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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194
m2.

Verð 
79,9

Einstsakt  tækifæri

Einstsakt tækifæri hvort sem er til að búa í fallegu og sögu-
frægu einbýlishúsi eða nýta húsið til útleigu. Pálshús stendur 
á sögufrægum grunni en hefur verið nýtt til móttöku gesta og 
útleigu frá 2004 þar sem það nú stendur. Mögulegt er að kaupa 
rekstrareininguna, bókunarsamninga og innviði sem nýttir hafa 
verið í rekstri undanfarinna 11 ára. 

http://www.palshus.is/

Húsinu Er í dag skipt upp í 3 Einingar. 
Jarðhæð; með sér inngangi, 2 stór herbergi, opið eldhús, 
baðherbergi og þvottahús/geymsla. 

Húsið sjálft; 2-3 stofur, eldhús og borðstofa, baðherbergi 
og hol á neðri hæð – svalir mót suðri eru út af borðstofu og              
eldhúsi.

Efri hæð; 3 herbergi, baðherbergi og risloft (geymsluloft). 

Bílskúrinn;  2 rúmgóð herbergi, sameiginlegt baðherbergi – 
hefur ekki verið notaður sem bílskúr. Pálshús er einstaklega 
fallegt og hefur verið vel upp gert þannig að haldið er í stíl og 
karakter hússins sem áður stóð við Sölvhólsgötu. 
 
Húsið stendur á steyptum grunni/kjallara frá 2002 og því          
allar lagnir nýlegar, gluggar og efni i fyrstu hæðinni er frá þeim 
tíma. 

Pálshús sögufrægt einbýlishús

EinarsnEs 58 - 101 rEykJaVík

Þóra Birgisdóttir 
Löggiltur

Fasteignasali
 777 2882

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • gsm 895 9098 • byrfasteign.is

Glæsilegt 194fm einbýlishús í hjarta Hveragerðis. Lagnakjallari með 
fullri lofthæð er undir öllu húsinu. Fallegur verðlaunagarður með 
stórri verönd, grillhúsi og heitum potti.  Verð 52 millj.

Opið hús á morgun, sunnudag frá kl. 13:30-14:00

Þórsmörk 5 – Hveragerði

OPIÐ HÚS

Soffía Theodórsdóttir  Lögg. fasteignasali   gsm: 776 5800

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Ð H

ÚS
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson 

Viðskiptafræðingur
Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali

Stofnuð 1982

FAST EIGNA-
MARK AÐ UR INN

ÓÐ INS GÖTU 4, SÍMI 570 4500. OP IÐ VIRKA DAGA KL. 9–17. 
fast mark@fast mark.is - www.fast mark.is

Jón Guð munds son, lögg. fast sali. Guð mund ur Th. Jóns son, lögg. fast sali. 

Markarflöt - Garðabæ

Glæsilegt 315 fermetra einbýlishús að meðtöldum 
42,0 fermetra bílskúr á virkilega fallegum
og rólegum útsýnisstað innarlega á Markarflöt í 
Garðabæ. 

Að innan er eignin nýlega endurnýjuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta og er í góðu 
ástandi. Allar lagnir innan hússins hafa verið 
endurnýjaðar nýlega.  Að utan er eignin í góðu 
ástandi.

Eignin skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar stofur 
með útgengi á verandir til suðurs og vesturs, 
glæsilegt eldhús, þrjú til fjögur barnaherbergi og 
þrjú baðherbergi auk rúmgóðrar hjónasvítu með 
sér baðherbergi og fataherbergi auk útgengis á 
verönd.



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

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 

 90,2 
m2.

Lindargata 39
Lindargata 39 8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja herbergja 
útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli í Skuggahverfinu.

Laus strax.  

Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús. Sérgeymsla í sameign og stæði í bílskýli.

Verð: 68.900.000

Opið hús mánudaginn 28. sept. kl. 17:30-18:00

3
herb.

OPIÐ
HÚS

Kaplaskjólsvegur 63

Opið hús  miðvikudaginn 30. sept. . kl 17.30 – 18:00

Falleg 76,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Kaplaskjólsveg í vesturbæ 
Reykjavíkur. Tvö svefnherbergi og svalir út frá 
stofu. Snyrtilegt baðherbergi. Eldhús með eld-
húskrók og fallegri sprautulakkaðri innréttingu. 

Verð: 30.900.000

3
herb.

OPIÐ
HÚS

6,4 fm
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Er mEÐ KAuPEnDur 
AÐ HÚSI í nOrÐurBæ 
HAFnArFJArÐAr

• 4 svefnherbergi
• Auka íbúð kostur

Klukkuvellir 1 - 221 Hafnarfjörður

Opið hús sunnudaginn 27. sept  kl. 15:30-16:00

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING!  Nýjar og 
glæsilegar 4ra herb, 115,6-117.5 fm íbúðir  í 4ra 
hæða viðhaldsléttu lyftuhúsi.  Íbúðir afhendast 
fullbúnar án gólfefna, nema í forstofu, þvotta-
húsi og baðherbergi verða flísar

Verð: 34.6-35.1 millj.

4
herb.

OPIÐ
HÚS

115,6-
117.5 

 m2.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 844 6447

Akurhólar - Byggingalóðir
Byggingalóðir í vinsælasta hverfinu á 
Selfossi. Byggingaréttur fyrir allt að 36 
íbúðir, í þremur 12 íbúða húsum. 
Gatnagerðagjöld að fullu greidd.

Verð: 59.900.000

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 897 5930

Ólafsgeisli 24
Sérstaklega glæsilega íbúð við Ólafsgeisla 
24 í Grafarholti. Tvær íbúðir á jarðhæð og á 
efsta hæð í tvíbýlishúsi. Vönduð eign með 
útsýni yfir golfvöllinn í Grafarholti og yfir 
borgina. 

Verð: 99.900.000

7
herb.

335
m2.

Gunnlaugur
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 844 6447

Víðihlíð 6
Glæsilegt einbýlishús á eftirsóttum stað í 
Reykjavík. Húsið telur tvær hæðir auk kjallara. 
Það er steinsteypt, byggt 1983. Flatarmál hússins 
er 428 fm, kjallari er 132 fm en bílskúr 44.3. fm. 
Miklir möguleikar eru í nýtingu á kjallara.

Verð: 109.000.000

Siggi Fannar
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
 897 5930

Ein-
býlishús

428
m2.

Bílskúr
44.3m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Austurkór 65
Glæsilegar nýjar íbúðir til afhendingar við 
kaupsamning. Um er að ræða rúmgóðar 4ra 
herbergja íbúðir í fjölbýlishúsi með lyftu og 
sérinngangi af svölum með stórkostlegu útsýni 
og opnu, grænu svæði. Pantið tíma í skoðun.

Verð frá: 35.150.000 

4
herb.

115,5
m2.

Opið hús  sunnudaginn 27. sept.  kl. 15:00-15:30

OPIÐ
HÚS

Álfhólsvegur 64 - 200 Kópavogur

Opið hús sunnudaginn 27. sept kl. 14:00-14:30

Nýtt og vandað, 5 herbergja parhús í byggingu 
samtals 220,5  Íbúðarrými 175.8 fm ásamt 
44.7 fm bílskúr með geymslurými.  

Húsið verður afhent á 5.byggingarstigi en 
einnig er hægt að fá húsið lengra komið.  

Verð: 54.9 – 77 millj.

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Vindakór 5-7
4 óseldar íbúðir í góðu lyftuhúsi með miklu útsýni.
Verð eigna frá 43.900.000
M.a. 2 stórar lúxus-íbúðir með stórum svölum

Verð frá: 43.900.000

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

5
herb.

OPIÐ
HÚS

175.8 
 m2.

Bílskúr
44.7m2.



AndriÞórunn Kristján ArnaStefán Kristín LáraHannes Bjarni VenniJóhanna Gunnar Þórey Harpa MagnúsAnton

Lautasmári 1
201 KÓPAVOGUR

Góð penthouse íbúð á tveimur hæðum. Þrjú 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, aukin lofthæð 
og mikilfenglegt útsýni. Nálægð við alla helstu 
þjónustu eins og Bónus og apótek.

STÆRÐ: 109,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

41.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122

Dalprýði 6
210 GARÐABÆR

Mjög fallegt og vandað parhús á einni hæð. Stór 
50 fm bílskúr. Mikil lofthæð, stór timburverönd í 
suður, granít borðplötur.

STÆRÐ: 189 fm PARHÚS      HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008

OPIÐ HÚS    28. sept 17:30 – 18:00

Sunnuflöt 30
210 GARÐABÆ

Fallegt og vel viðhaldið hús á eftirsóttum stað 
við lækinn og hraunið á flötunum í Garðabæ. Vel 
skipulagt hús. Nýlegur heitur pottur og gufubað.   

STÆRÐ: 225,5 fm EINBÝLI       HERB: 6

95.000.000
Heyrumst
Jóhanna  698 9470

EINSTÖK STAÐSETNING

Gyðufell 14
111 REYKJAVÍK

Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á 4 hæð í 4ra 
hæða fjölbýlishúsi við Gyðufell. Húsið er klætt 
að utan með álklæðningu. Laus fljótlega.

STÆRÐ: 68,9 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2

19.700.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    27. sept 17:30 – 18:00

Breiðvangur 18
220 HAFNARFJÖRÐUR

Vel skipulögð 5 herb. endaíbúð á 2 hæð ásamt 
aukaherbergi í kj. og bílskúr í 4ra hæða fjöl-
býlishúsi við Breiðvang 18. Snyrtileg sameign 
og bílskúr.

STÆRÐ: 159,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 6

34.900.000
Heyrumst
Andri   690 3111

OPIÐ HÚS    27. sept 16:30 – 17:00

Þingvað 61-81
110 REYKJAVÍK

Glæsileg fimm og sjö herbergja, 
205-225 fm raðhús með bílskúr 
í botnlangagötu við Þingvað 
61-81. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 til sýnis sem er fullbúið 
sýningarhús.

63.400.000 - 65.900.000

STÆRÐ: 205-225 fm FJÖLBÝLI       HERB: 5-7

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í DAG

OPIÐ HÚS    27. sept 16:00 – 16:30



NÝTT  -  Opið hús að Stuttárbotnum 17, Húsafelli 
Sunnudaginn 27. sept milli kl 15:00 og 17:00   EIGENDUR SÝNA 
38,2 ferm  |  Sumarhús  |  fmr 7.710.000 | verð 9.900.000   

VANDAÐ FJÖLSKYLDUHÚS  -  Furuás 5 í Garðabæ 
Bókið skoðun hjá mér í síma 663 2300 
225,7 ferm  |  Einbýli |  fmr 67.100.000 | 85.000.000 

Opið hús að Tröllakór 12 (íb 202) í Kópavogi 
Mánudaginn 28. sept milli kl 17:00 og 17:30  VERÐLAUNAHÚS 
99,1 ferm  |  3ja herb  |  fmr 26.450.000 | verð 32.900.000  

LAUST TIL AFHENDINGAR  -  Kársnesbraut 90 í Kóp 
Bókið skoðun í síma 663 2300  SÉRINNGANGUR 
95,6 ferm  |  4ra herb / hæð |  verð 24.900.000  

Opið hús að Lyngmóum 3 (íb 302/ Erna á bj) í  Garðabæ 
Sunnudaginn 27. sept milli kl 18:00 og 18:30     LÆKKAÐ VERÐ 
91,7 ferm  |  2ja herb  |  fmr 23.400.000 | verð 27.900.000  

NÝTT  -  Opið hús að Baugakór 20 (íb 304) í Kópavogi 
Sunnudaginn 27. sept milli kl 16:00 og 16:30   BÍLAGEYMSLA 
95,6 ferm  |  3ja herb |  fmr 26.850.000 | verð 34.900.000  

NÝTT  -  Opið hús að Engihlíð 12 (kjallari) í Reykjavík 
Laugardaginn 26. september milli kl 17:00 og 17:30   
75,7 ferm  |  3ja herb  |  fmr 22.300.000 | verð 29.900.000  

TIL 
LEIGU 

NÝTT  -  Opið LEIGUHÚS að Lönguhlíð 23 (íb 302) Rek 
Laugardaginn 26. september milli kl 18:00 og 18:30    
78,9 ferm  |  2– 3ja herb |  verð 185.000 pr mán í langtímaleigu  

Opið hús að Holtsbúð 59 í Garðabæ 
Sunnudaginn 27. september milli kl 17:00 og 17:30     
255/335 ferm  |  Einbýli |  fmr 63.150.000 | verð 82.900.000  

Opið hús að Norðurbakka 21b (íb 104) í Hafn 
Mánudaginn 28. sept milli kl 18:00 og 18:30   BÍLAGEYMSLA 
127,7 ferm  |  3ja herb |  fmr 37.500.000 | verð 41.000.000   

Opið hús að Barmahlíð 27 (efri hæð) í Reykjavík 
Laugardaginn 26. sept milli kl 16:00 og 16:30   BÍLSK.RÉTTUR 
110,1 ferm  |  5 herb |  fmr 32.600.000 | verð 44.900.000   
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Seilugrandi 2 – 4ra herb. – Bílskýli –  Laus strax
Opið hús í dag mánudag á milli kl. 16 og 18

Um er að ræða 
fallega 4ra 
herb. 100 fm 
íbúð á 1. hæð 
ásamt stæði í 
bílageymslu á 
þessum eftir
sótta stað í 
vesturborginni. 
Fallegar inn
réttingar. Sér
inngangur af 

svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS
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LAUS STRAX

Um er að ræða gullfallegt 231 fm parhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Engjavegur 6 – Mosfellsbæ. Parhús með aukaíbúð
Opið hús í dag laugardag á milli kl. 15.30 og 16.00

OPIÐ HÚS

Um er að ræða gullfallegt 270 fm  parhús sem er 2 hæðir 
og kjallari og stendur á einstaklega fallegum skógivöxn
um  stað  í Neðri Reykjabyggð. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað svo sem skolplagnir, vatnslagnir, rafmagn o.fl. 
Suðurgarður með timburverönd. Í kjallara er sér 2ja til 3ja 
herbergja 96 fm aukaíbúð. Verð 57,8 millj.
Þetta er falleg eign á frábærum og friðsælum stað í sveit
inni.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Bæjarhrauni 10 •  Hafnarfirði •  Sími 520 7500 •  www.hraunhamar.is

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

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.  
Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Lindarberg 52a – Hafnarfjörður  - Einbýli 

Magnús Emilson 
löggiltur fasteignasali

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.

Heilsárshús í landi Hellishóla, Fljótshlíð

Glæsilegt og vandað 109,9 fm. heilsárshús 
vel staðsett á fallegum stað við Réttarmóa 
9 í landi Hellishóla nærri golfvellinum í 
Fljótshlíð, Rangárþingi eystra.  
Húsið stendur fremst við árbakka Grjótár 
sem rennur meðfram landinu sem er 4.094 
fermetra eignarland.  
Húsið er mjög bjart með fallegri glugga
setningu og með miklum vönduðum 
innréttingum. Rúmgóð borð og setustofa 
með mikilli lofthæð. Þrjú svefnherbergi. 
Svefnloft yfir hluta hússins. Timburverönd 
umlykur húsið á alla vegu. Gólfsíðir gluggar 
eru í stofu og herbergjum. Gólfhiti er í öllu 
húsinu. 

Víðsýnt er til allra átta m.a. til Eyjafjalla-
jökuls, Vestmannaeyja, 
Seljalandsfoss og Þríhyrnings í norðri.
Verð 40,0 millj.

Eignarland með víðáttumiklu útsýni

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson 

Viðskiptafræðingur
Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali

Stofnuð 1982

OPIÐ HÚS

VÍÐIMELUR 70 - HÆÐ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 28. SEPTEMBER FRÁ KL.17:00 - 17:30  
Glæsileg 132 fm hæð við Víðimel. Falleg eign sem hefur fengið gott 
viðhald í gegnum árin. Frábær staðsetning í fallegu og rólegu hverfi í 
Vesturbænum. þrjú svefnherbergi. Tvær stofur með suðursvölum. Fallegt 
nýlegt eldhús. Aukaherbergi í risi. Sérgufubað. Vönduð og falleg eign.  
Verð 49.6 millj. - með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
löggiltur fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is 18,9 millj.Verð:

Góð 57 fm 2ja herbergja

Yfirbyggðar svalir

Hún nýlega klætt með 

viðhaldsléttir klæðningu

Torfufell 25
íbúð 401

Laus strax

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 27.sept. frá kl: 14:00 til 14:45
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svölum. 3 svefnherbergi öll með skápum. Nýlegt flísalagt bað. Góðar svalir. Sérlega 
rúmgóð geymsla í kjallara. Áhv. lán frá Íbúðalánasjóði kr. 20.700.000. sem má 
yfirtaka. Íbúðin er laus nú þegar. Verð 27,5 millj.

Gjörið svo vel að líta inn. Bjalla 01-01. Það verður tekið vel á móti ykkur.

LAUS STRAX
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innbyggðum bílskúr og öðum sérstæðum bílskúr við hlið 
húsins. Undir þeim bílskúr er rými sem hentar sem aukaíbúð. 
Mjög fallegar innréttingar. Parket. Rúmgóð og falleg stofa 
með arni. Sérlega fallegur garður  sem er umkringdur  
skógivöxnu svæði. Falleg og prívat eign á frábærum stað 
innst í botnlanga. Verð 48,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS
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Furubyggð 23 -  Mosfellsbær – Parhús
Opið hús á morgun sunnud. 17 nóv. á milli kl. 14 og 16

OPIÐ HÚS

Espigerði 16 – 2ja herbergja íbúð
Opið hús í dag laugardag 26. sept. á milli kl. 14.00 og 14.30

OPIÐ HÚS

Um er að ræða 2ja herbergja 59,5 fm íbúð á jarðhæð með 
sérgarði í suður á þessum vinsæla stað.
Íbúðin er laus strax. Verð 21,9 millj.
Gerið svo vel að líta við það verður tekið vel á móti ykkur.

Vallakór 2
203 Kópavogur
Ný íbúð í lyftuhúsi!

Stærð: 79,9 fm
Fjöldi herbergja: 3

Fasteignamat: 0

Verð: 29.900.000

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag 28/9 kl.17.00-17.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001
Glæsileg 3ja herbergja 79,9 fm íbúð á 1 hæð í nýju �ölbýlishúsi í Kórahver�nu í Kópavogi. Vandaðar sérsmíðaðar 
innréttingar frá Brúnás, granít í borðplötum í eldhúsi og á baðherbergi.  Eikarparket og �ísar á gólfum.
Rúmgóðar 22 fm y�rbyggðar svalir með svalalokun og pallaefni á gól�.
Öll helsta þjónusta í göngufæri s.s. verslun, íþróttamiðstöð, leikskóli og skóli.
Íbúðin er ný, og afhendist fullbúin að öllu leyti og er laus til afhendingar við kaupsamning. 

FRÁBÆRT VERÐ KR. 29.900.000.-

Byggingaraðilar eru SS hús. Þetta er ein allra glæsilegasta staðsetning í kórahver�nu í Kópavogi,  stutt er í alla 
þjónustu, matvöruverslun, skóla, leikskóla, og afþreyingu s.s  sund og Íþróttamiðstöðina og �. Byggingaraðilar eru SS 
hús. 

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Fjölbýli 
113,4 fm     

4 herb
35.900.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Suðvestur svalir með frábæru útsýni yfir höfuðborgina. 
Búið er að endurnýja íbúðina þó nokkuð.

311 Borganes

Stigahlíð 2                                                            105 Reykjavík

Hæð  
212,5 fm 

5 herb
40.500.000.-kr

821 7676 maria@fr.is

Opið hús 27 sept. kl. 15:00 – 15:30

maria@fr.is

Skógarás 23                     110 Reykjavík

Um er að ræða fallega 173,4 fm hæð með óhindruðu útsýni yfir Heiðmörk 
og Bláfjallasvæðið.  Innangegnt er í rúmgóðan 39,1 fm bílskúr. 

Húsið er afhent fokhelt að innan og fullbúið að utan, 
hellulögð innkeyrsla og búið að tyrfa lóð.   

Opið hús 27. sept. KL.14:00-14:30

Fjölbýli 
99,9 fm     

4 herb
36.900.000.-kr

821 7676

Vel skipulögð og björt 4 herbergja íbúð á 2 hæð í 
góðu fjölbýli í Smárahverfi. Íbúðinni fylgir óinnréttað 

rislofti sem getur stækkað íbúðina um ca 50 fm.  

Góð staðsetning og stutt í alla þjónustu.        

Lækjasmári 19         201 Kópavogi

Opið hús 29.sept. kl. 17:30-18:00

477 7777 fr@fr.is www.fr.is 

Sylvía G. Walthersdóttir
Löggiltur  fasteignasali

Salvör Davíðsdóttir
Sölufulltrúi

María K. Jónsdóttir
Sölufulltrúi

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi FRÍTT VERÐMAT

Hringdu núna 820 8080

Vantar eignir á skrá

maria@fr.is

Fjölbýli 
108,7 fm     

3 herb
41.500.000.-kr

844 1421 salvor@fr.is

Falleg, björt og rúmgóð. Sérinngangur af 
svölum  í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu.

Eignin er laus við kaupsamning.

Sóltún 11                                                             105 Reykjavík

Opið hús 27 sept. kl.13:00-13:30

binni.indd   1 25.9.2015   14:06:14

FAST EIGNA-
MARK AÐ UR INN

ÓÐ INS GÖTU 4, SÍMI 570 4500. OP IÐ VIRKA DAGA KL. 9–17. 
fast mark@fast mark.is - www.fast mark.is

Jón Guð munds son, lögg. fast sali. Guð mund ur Th. Jóns son, lögg. fast sali. 

Markarflöt - Garðabæ

Glæsilegt 315 fermetra einbýlishús að meðtöldum 
42,0 fermetra bílskúr á virkilega fallegum
og rólegum útsýnisstað innarlega á Markarflöt í 
Garðabæ. 

Að innan er eignin nýlega endurnýjuð á afar 
vandaðan og smekklegan máta og er í góðu 
ástandi. Allar lagnir innan hússins hafa verið 
endurnýjaðar nýlega.  Að utan er eignin í góðu 
ástandi.

Eignin skiptist m.a. í rúmgóðar og bjartar stofur 
með útgengi á verandir til suðurs og vesturs, 
glæsilegt eldhús, þrjú til fjögur barnaherbergi og 
þrjú baðherbergi auk rúmgóðrar hjónasvítu með 
sér baðherbergi og fataherbergi auk útgengis á 
verönd.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



M.BENZ C 350 4matic (087). 
Árgerð 2006, ekinn 108 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.950.000. 
Rnr.301671. Á staðnum.

HOBBY 720 ukfe exclusive. Árgerð 
2008. Verð 3.850.000. Rnr.301828. Á 
staðnum.

 FORD F350 crew 4x4. Árgerð 2004, 
ekinn 135 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.300.000. Rnr.301856. Á 
staðnum. Hægt að fá húsið með.

FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð 
2006, ekinn 195 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 790.000. Rnr.301287. 
Á staðnum.

FIAT Sea m200. Árgerð 2007, 
ekinn 111 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.500.000. Rnr.106737. Á staðnum.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013, 
ekinn 115 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.390.000. Rnr.301873. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

HONDA Cr-v executive. Árgerð 2010, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.210631.

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

Kia Rio EX 1.4. Árgerð 2014, 
ekinn 11 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.750.000. Rnr.991462. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ GLA 200 CDI 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 15 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.590.000. 
Rnr.991378.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 LAND ROVER Range rover sport se 
diesel. Árgerð 2008, ekinn 116 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.180.000. 
Rnr.210891.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

VOLVO Xc90 d5 awd momentum. 
Árgerð 2014, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 8.990.Ásett verð 
9.890. umboðsbíll Rnr.210809.

NISSAN Pathfinder se “35”. Árgerð 
2006, ekinn 174 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.490. Rnr.210771.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. Árgerð 
2006, ekinn aðeins 129 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.250.1 eigandi og 
vel með farinn Rnr.114864.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Audi Q7 4,2 Quattro - 2007 - ek 
137 þús km - Bensín - Sjsk - Leður- 
Panoramaþak - 2 nýir dekkja gangar 
á felgum fylgja - 7 manna- Flottur bíll 
- Er á staðnum - Raðnr 152115.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

Þarftu að kaupa eða 
selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Land Rover Discovery 4
Árgerð 2012. Ekinn 55þ.km. Sjálfsk.  
7 manna. Leður. Panorama þak. 
Verð 10.490.000kr. Raðnr 157442.

Tesla Model S P85 Rafmagnsbíll
Árgerð 2014. Ekinn 9þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Mjög gott eintak.  
Verð 14.900.000kr. Raðnr 134868.

M.Benz C220 Bluetec Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 27þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Nýja útlitið. Glæsilegur bíll. 
Verð 6.990.000kr. Raðnr 157554.

Volvo V60 D2 Momentum Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 22þ.km. Sjálfsk. 
Station. Bíll eins og nýr.  
Verð 5.190.000kr. Raðnr 157418.

Renault Trafic Stuttur
Árgerð 12/2008. Ekinn 131þ.km. 
Beinsk. Þakbogar. Heitklæðning. 
Verð 1.590.000kr. Raðnr 134583.

Peugeot 508 Active Dísel
Árgerð 2012. Ekinn 51þ.km. Sjálfsk. 
Glerþak. Station. Flott eintak.  
Verð 3.490.000kr. Raðnr 157592.

VW Passat 2.0 TDi Comfort
Árgerð 11/2007. Ekinn 91þ.km. 
Sjálfsk. Hiti í sætum. Cruise control. 
Verð 1.990.000kr. Raðnr 134813.

Jeep Cherokee Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 24þ.km. Sjálfsk. 
Leður. Hlaðinn aukabúnaði!  
Verð 7.980.000kr. Raðnr 157081.

Ford Transit 280
Árgerð 2012. Ekinn 89þ.km. Beinsk. 
Klæddur innan. Verð 2.490.000kr 
án VSK. Raðnr 157614.

Ford Transit 350 Jumbo
Árgerð 2013. Ekinn 85þ.km. Beinsk. 
Klæddinn innan. Verð 2.790.000kr 
án VSK. Raðnr 157615.

Subaru XV
Árgerð 2014. Ekinn 49þ.km. Sjálfsk. 
Bensín. Verð 4.190.000kr. Raðnr 
157696.

Toyota Yaris Sol
Árgerð 2015. Ekinn 25þ.km. Sjálfsk. 
Bensín. Verð 2.580.000kr. Raðnr 
157704.

Opel Ampera Rafmagnsbíll
Árgerð 2012. Ekinn 29þ.km. Sjálfsk. Leður o.m.fl..  
Gott eintak. Verð 4.490.000kr. Raðnr 157296.

BMW X1 180HÖ Dísel – 4x4
Árgerð 2012. Ekinn 59þ.km. Sjálfsk. Dísel. Gott eintak. 
Verð 4.990.000kr. Raðnr 157360.

Range Rover Supercharged
Árgerð 2008. Ekinn 118þ.km. Sjálfsk. Einn með öllu.  
Einn eigandi. Verð 5.980.000kr. Raðnr 157365.

BMW 520D
Árgerð 2013. Ekinn 45þ.km. Sjálfsk. Leður.  
Sóllúga o.m.fl.. Verð 6.990.000kr. Raðnr 156508.

Jeep Grand Cherokee Limited Dísel
Árgerð 2014. Ekinn 18þ.km. Sjálfsk. Leður o.m.fl.. 
Glæsilegt eintak. Verð 9.900.000kr. Raðnr 157174.

Land Rover Discovery 4 
Árgerð 2012. Ekinn 59þ.km. Sjálfsk. 7 manna. Leður.  
Gott eintak. Verð 10.390.000kr. Raðnr 157441.

STÓRA
BÍLASALAN

OPNUNARTÍMI 
MÁN- FÖST. 

FRÁ KL.  10:00-18:00

LAUGARDAGA 
FRÁ KL. 12:00-16:00

Stóra bílasalan • Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • S. 586 1414 • www.stora.is

586 1414

www.stora.is

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


