
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

Starfsmenn í ferðaafgreiðslu

Í boði er:
• 100% starf í Reykjavík 
 eða Keflavíkurflugvelli
• Framtíðarstarf/Sumarstarf
• Dagvinna/Næturvinna
• Unnið er á vöktum 
• Skemmtilegt og krefjandi starf
Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf til ferðamanna
• Sala ferða
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta kostur
• Góð þekking á Íslandi

Viltu vinna í ferðaþjónustu?
Gray Line Iceland leitar að drífandi einstaklingum sem vilja verða hluti 
af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.

Leiðsögumenn - sumarstarf

Í boði er:
• 100% starf
• Hlutastarf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni
Helstu verkefni:
• Leiðsögn í ferðum Gray Line Iceland
Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Leiðsögumannapróf
•  Tungumálakunnátta
 – Enska 
 – Spænska
•  Önnur tungumálakunnátta kostur
•  Meirapróf kostur
•  Þjónustulund og sveigjanleiki 

Verkstæði

Í boði er:
• 100% starf
• Mjög góð vinnuaðstaða
Helstu verkefni:
• Viðgerð á hópferðabílum
• Dekkjaskipti
• Bílamálun 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf kostur
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Bílstjórar – sumarstarf

 
Í boði er:
• 100% starf 
• Dagvinna/Næturvinna
• Unnið vöktum  
• Skemmtilegt og krefjandi starf
Helstu verkefni:
• Akstur með ferðamenn
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meirapróf
• Enskukunnátta
• Góð þekking á Íslandi
• Þjónustulund og sveigjanleiki

Gray Line Iceland er leiðandi íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki í örum vexti. Hjá fyrirtækinu 
starfa rúmlega 200 manns. Fyrirtækið er aðili að Gray Line Worldwide sem er stærsta 
skoðunarferðafyrirtæki í heimi. Félagið er ferðaskipuleggjandi, ferðaskrifstofa og hóp-
ferðafyrirtæki með starfsemi einkum í skipulögðum dagsferðum með yfir 60 áfangastaði víðs 
vegar um Ísland. Gray Line á Íslandi á einn yngsta rútubílaflota landsins, 70 hópferðabíla 
sem taka frá 9 til 71 farþega. Félagið flutti rúmlega 510 þúsund ferðamenn árið 2014 í eigin 
ferðum. Fyrirtækið kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á 
Íslandi. 

Gray Line Iceland
Gæði – Öryggi – Þjónusta

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, mannauðsstjóra, elin@grayline.is. 
Umsókninni þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar veitir Gígja Magnúsdóttir, gigja@icehotels.is
Sótt er um á icelandairhotels.com/is/um-icelandair-hotel/hotelklassinn 

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og reka nú alls 21 hótel undir fjórum ólíkum vörumerkjum; 
Icelandair Hotels, Eddu hótelin, Hilton Reykjavík Nordica og Canopy Reykjavík. Hjá félaginu starfa rösklega 700 manns.

Kannaðu kosti vinnustaðanáms hjá Icelandair hótelum
Viltu komast að sem bakara-, framreiðslu- eða matreiðslunemi?

Hafðu samband ef þú:
• Ert jákvæð týpa sem vill ná árangri
• Ert til í að læra og tileinka þér fagmennsku
• Hefur náð 18 ára aldri
 
Æskilegt er að þú hafi lokið grunndeild matvælagreina

Framtíð ferðaþjónustu á Íslandi er björt og 
fagleg starfsþjálfun í mat væla iðngreinum 
felur í sér ótal tækifæri. Icelandair hótel 
bjóða upp á vinnustaðanám í matreiðslu, 
framreiðslu og bakaraiðn þar sem 
meistarar og tilsjónarmenn leiðbeina 
nemendum og búa þá undir sveinspróf.

Icelandair hótelin leggja áherslu á sam
vinnu, ábyrgð og frumkvæði í starfi ásamt 
vilja til að takast á við krefjandi verkefni.

Markmið hótelanna er að nemar í vinnustaðanámi hljóti faglega menntun til takst á við áskoranir framtíðarinnar. 
Fjölbreytileiki Icelandair hótelanna gerir það að verkum að nemendum gefst kostur á gríðarlega fjölbreyttri 
menntun í líflegu og alþjóðlegu umhverfi.

ICELANDAIR HÓTEL ERU 
MENNTAFYRIRTÆKI ÁRSINS 2016

MENNTAVERÐLAUN 
ATVINNULÍFSINS
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Nýtt útibú Íslandsbanka  
í Norðurturni 

Nánari  upplýsingar: 

Lilja Pálsdóttir, útibússtjóri, sími 440 3251,   
lilja.palsdottir@islandsbanki.is. 
 
Sigrún Ólafsdóttir, ráðningastjóri sími 440 4172,  
sigrun.olafs@islandsbanki.is

Nýtt útibú Íslandsbanka verður opnað næstkomandi haust á nýjum stað í Norðurturni Smáralindar, en þar 
sameinast þrjú útibú í eitt;  útibúið í Þarabakka, á Digranesvegi og á Garðatorgi.  Þetta verður  
eitt af stærstu og öflugustu  útibúum bankans. 

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í starf viðskiptastjóra fyrirtækja. Viðskiptastjóri 
gegnir stjórnunarstöðu auk þess að bera ábyrgð á viðskiptatengslum og þjónustu við fyrirtæki. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun 

• Metnaður til að ná árangri í starfi

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Stjórnunarreynsla

• Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki er kostur

Helstu verkefni:

• Styrkja og skapa góð tengsl við  
núverandi og verðandi viðskiptavini

• Stjórnun og starfsmannamál

• Lánamál fyrirtækja

• Greiningar og áætlanagerð

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er 
jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka 
er að vera númer eitt í þjónustu. Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: 
islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 

Viðskiptastjóri fyrirtækja

www.intellecta.is

Hugbúnaðargerð - mikil tækifæri
Óskum eftir að komast í samband við reynda hugbúnaðarsérfræðinga sem 
langar í nýjar áskoranir í starfi.

Spennandi tækifæri og góð laun í boði.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánar á www.intellecta.is

www.capacent.is 

Sókn er alls ekki 
alltaf besta vörnin

www.capacent.is 

Stundum reddast allt 
— stundum ekki
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Upplýsingafulltrúi

Vertu hluti af okkar neti

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfi. 
Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Frétta- og greinaskrif fyrir ytri og innri miðla
• Ábyrgð á mótun stefnu í samfélagsmiðlum
• Umsjón með útgáfu kynningarefnis 
• Skipulagning kynningarfunda 
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla af frétta- og greinaskrifum
• Hæfni í miðlun upplýsinga með fjölbreyttum aðferðum 
• Samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta nauðsynleg

Um Landsnet

Landsnet ber ábyrgð á flutnings - 

kerfi raforku sem er einn af mikil-

vægustu innviðum samfélagsins.

Verkefni fyrirtækisins er að tryggja 

heimilum og fyrirtækjum aðgang 

að rafmagni í takt við þarfir 

þeirra og í sátt við umhverfið og 

samfélagið. Landsnet er góður 

vinnustaður þar sem fjölbreytt 

og krefjandi verkefni eru leyst af 

samhentum hópi starfsfólks.

Við leitum að jákvæðum og drífandi einstaklingi, sem hefur brennandi áhuga á miðlun 
upp lýsinga, í nýtt starf upplýsingafulltrúa hjá Landsneti. Upplýsingafulltrúi ber ábyrgð 
á miðlun upp lýsinga fyrir tækisins og skipulagningu viðburða ásamt því að móta stefnu 
í samfélagsmiðlum.
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Glerborg óskar eftir að ráða sölumann
Hæfniskröfur
• Reynsla af sölumennsku skilyrði
• Þekking og/eða reynsla af byggingarmarkaði 

kostur
• Söluhæfileikar og keppnisskap
• Góð samskiptahæfni
• Frumkvæði og eftirfylgni
• Gott skipulag og eljusemi

Upplýsingar veitir:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Leitað er að öflugum einstaklingi í starf 
sölumanns sem sinnir umboðsmönnum 
á landsbyggðinni og þarf því reglulega 
að ferðast innanlands.

Viðskiptastjóri

Starfslýsing
• Sala og þjónusta til fyrirtækja
• Þarfagreining
• Tilboðsgerð og eftirfylgni tilboða
• Frágangur tilboða og skjalagerð
• Viðhalda og efla tengsl við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Söluhæfileikar og sannfæringarkraftur
• Mikill þjónustuvilji og færni í myndun 

viðskiptatengsla
• Árangursdrifni og vilji til framkvæmda
• Reynsla af sölustörfum skilyrði
• Góð þekking og tengslanet í atvinnulífinu
• Gott skipulag og eljusemi

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rök stuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Nýtt og framsækið þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða viðskiptstjóra 
með góð tengsl í bygginga- eða þjónustugeiranum. Fyrirtækið mun þjónusta fjölmargar 
atvinnugreinar og með starfsemi sinni styðja við uppbyggingu í íslensku samfélagi.

Við bjóðum
• Góða vinnuaðstöðu
• Góð laun fyrir réttan aðila

Sviðsstjóri fjármálasviðs 

Starfssvið 
• Dagleg fjármálastýring 
• Gerð fjárhagsáætlunar og eftirfylgni 
• Yfirumsjón með uppgjöri 
• Yfirumsjón með gerð samstæðuársreiknings  

allra rekstrareininga
• Samningagerð, umsjón og eftirfylgni 
• Starfsmannamál 

Hæfniskröfur 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Sterk reynsla af fjármálum og reikningshaldi
• Reynsla af uppgjörsvinnu 
• Frumkvæði og metnaður
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
• Traust, nákvæm og öguð vinnubrögð 

Upplýsingar veitir:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar nk.

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Rauði krossinn á Íslandi óskar að ráða öflugan sviðsstjóra fjármálasviðs.

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjálfboðaliða sem stendur vörð um mannréttindi og virðingu einstaklinga og vinnur að verkefnum sem 
snúa að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna áfalla og hamfara. Meginhlutverk Rauða krossins á Íslandi er að bregðast við hvers 
konar neyð hvort heldur er af náttúru- eða mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við erfiðleika og bregðast við áföllum. Félagar í Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjálfboðaliðar 2.900 sem starfa í 42 deildum um land allt. Sérstaða Rauða krossins felst meðal annars í því að félagið starfar 
á breiðu sviði mannúðar- og hjálparstarfs í samræmi við grundvallarhugsjónir Alþjóðahreyfingar Rauða krossins og Rauða hálfmánans. 
Hreyfingin er elsta og umfangsmesta mannúðarstofnun í heimi með um 97 milljónir félagsmanna og sjálfboðaliða í 188 löndum.
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VILTU TAKA ÞÁTT Í AÐ GERA 
ATVINNULÍFIÐ VIÐBURÐARÍKARA?

Menntun og hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfi
•   Framúrskarandi sölu- og samskiptahæfni
•   Reynsla af verkefna- og/eða viðburðastjórnun
•   Sjálfstæð, skapandi og drífandi vinnubrögð
•   Hæfileiki til að vinna undir álagi
•   Reynsla af liðsheildar- og hópeflisvinnu er kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta 
•   Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

    

Suðurlandsbraut 6  /  108 Reykjavík / 510 3900
www.cpreykjavik.is  /  cpreykjavik@cpreykjavik.is

RÁÐSTEFNUR  /   VIÐBURÐIR  /  HVATAFERÐIR
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CP REYKJAVÍK leitar að ferskum, faglegum og framúrskarandi 
verkefnastjóra í viðburðadeild fyrirtækisins.

CP REYKJAVÍK er frísklegt og skapandi þjónustufyrirtæki 
sem skipuleggur viðburði, ferðir og ráðstefnur fyrir innlenda 
og erlenda viðskiptavini. Sérgrein okkar er ráðgjöf og utanumhald 
ásamt framkvæmd funda og ráðstefna, viðburða, partía, hópeflis 
og starfsdaga. Einnig bjóðum við upp á sérferðir á borði við 
hvataferðir og lúxusferðir fyrir hópa af öllum stærðum. 

Helstu verkefni:
•   Hugmyndavinna, samskipti, sala- og ráðgjöf til viðskiptavina
•   Verkefnastýring, skipulagning og framkvæmd viðburða

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar  nk.

Umsóknir sendist til vidburdir@cpreykjavik.is. 
Fullum trúnaði heitið.

Frábær verkstjóri óskast

Viðskiptavit ehf vantar hörkuduglegan verkstjóra til  
daglegrar verkstjórnunar á byggingarsvæðum sínum.   
Um er að ræða skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt starf 
þar sem öryggi, gæði og afköst skipta meginmáli.

Hæfniskröfur: viðeigandi menntun, reynsla vegur þungt, 
góð færni í samskiptum og drifkraftur.

Umsóknir skulu sendast til baldur.ing@gmail.com, allar 
nánari upplýsingar veitir Baldur s. 618 8418.  
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar.

Viðskiptavit ehf er framsækið fyrirtæki í byggingariðnaði sem sinnir 
verktöku ásamt alhliða verkefnastjórnun og ráðgjöf. Viðskiptavit ehf 
hefur innan sinna banda reynslumikið og hæfileikaríkt starfsfólk á 
sviði byggingarstarfsemi og verkefnastjórnunar.

Viltu hoppa um borð?  
Strætó býður þrjú spennandi störf!

Upplýsingar veita:

Kristín Guðmundsdóttir 
kristin@hagvangur.is

Sveina Berglind Jónsdóttir 
sveina@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsókn um starfið þarf að fylgja starfs feril skrá og kynningar-
bréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rök-
stuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Strætó bs. er öflugt þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna þar sem starfa um 300 manns sem mynda 
sterka liðsheild. Strætó bs. er byggðasamlag, í eigu sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur það 
meginmarkmið að veita viðskiptavinum góða þjónustu með öflugu og víðtæku leiðakerfi og gefa þeim kost á að 
komast leiðar sinnar á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. 

Gæða- og verkefnastjóri

Við óskum eftir skipulögðum og nákvæmum 
einstaklingi til starfa sem gæða- og verkefnastjóri. 
Megináhersla starfsins er verkefnastjórnun  
ýmissa stærri og smærri verkefna Strætó bs. 
og rekstur gæðakerfa félagsins ISO 14001 og 
OHSAS 18001.

Helstu verkefni
• Hýsing, stýring og eftirfylgni verkefna
• Rekstur gæðakerfanna ISO 14001 og  

OHSAS 18001
• Innleiðing, viðhald og útgáfa gæðahandbókar
• Úttektar- og umbótaverkefni
• Innri úttektir 
• Ferlagreining – innleiðing og endurskoðun ferla
• Þjálfun og fræðsla til starfsmanna um umhverfis- 

og öryggismál

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• D-stig vottun kostur
• Þekking og fagleg reynsla af verkefnastjórnun
• Þekking á gæðastjórnun og rekstri gæðakerfa
• Góð almenn tölvuþekking 
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku 
• Samskiptafærni og metnaður til að ná árangri  

í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Samgöngusérfræðingur

Við óskum eftir skipulögðum og nákvæmum 
sérfræðingi til starfa við samgönguskipulag. 
Megináhersla starfsins er að vinna að skipulagi 
og áætlunum vegna leiðakerfis Strætó bs. 
á höfuðborgarsvæðinu og þeirra landshluta 
sem hafa samninga við Strætó. Sérfræðingur 
samgönguskipulags starfar beint undir 
framkvæmdastjóra.

Helstu verkefni
• Ábyrgð á leiðakerfisvinnu á skipulagsstigi í samráði 

við sveitarfélög og landshlutasamtök
• Ábyrgð á vinnu við vagnaferla fyrir alla akstursaðila
• Vinna við útboðsmál
• Þátttaka í skipulagsvinnu sveitarfélaga
• Uppgjör og nýting aksturs á höfuðborgarsvæðinu  

og landsbyggðinni
• Greiningarvinna við leiðakerfi
• Farþegatalningar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

Framhaldsmenntun á sviði samgöngu- og 
skipulagsmála kostur

• Þekking og reynsla af skipulags- og samgöngumálum
• Mjög góð tölvuþekking 
• Lausnamiðuð hugsun, útsjónarsemi og talnagleggni
• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku. 

Norðurlandamál kostur
• Samskiptafærni og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk.

Sölumaður

Við óskum eftir að ráða sölumann. Leitað er að 
einstaklingi með frumkvæði og skapandi hugsun. 
Um nýtt starf er að ræða við þróun á nýrri 
þjónustu Strætó bs.  

Helstu verkefni 
• Sala og kynning á fargjaldalausnum 
• Annast söluáætlanir og sóknarfæri
• Samskipti við viðskiptavini
• Greining á þörfum viðskiptavina
• Vöruþróun

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af sölustörfum
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Hæfni í ræðu og riti á íslensku og ensku
• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður 

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar nk. 
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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. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Annast daglegan rekstur 
hjarta- og lungnavéla og fleiri 
sérhæfðra hjartastuðnings- og 
blóðstorkutækja sem notuð eru á 
hjartaskurðstofu og gjörgæslu við 
Hringbraut

• Þátttaka í teymisvinnu

Hæfnikröfur

•  Faglegur metnaður og brennandi 
áhugi á verkefninu

• Sjálfstæði í starfi og frumkvæði
• Jákvætt viðmót og góðir 

samskiptahæfileikar
• Háskólanám (BS) á 

heilbrigðissviði, verk- eða tækni-
fræði eða skyldum greinum

Nánari upplýsingar veita Líney 
Símonardóttir, sérfræðingur á hjarta- 
og lungnavél (liney@landspitali.
is, 543 7142) og Bjarni Torfason, 
yfirlæknir  (bjarnito@landspitali.is,  
543  5640).

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar 2016.

Við hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala er laust starf sérfræðings á hjarta- og lungnavél, 
perfusionisti. Góð þjálfun er í boði.

Undirbúningur fyrir starfið er tveggja ára sérnám í Cardiovascular Technology sem lýkur með MS 
gráðu. CCP (Clinical certified perfusionist), bóklegt og verklegt.  Bóklegi hlutinn fer fram við The 
Scandinavian School of Cardiovascular  Technology „Den danske perfusionist skole“ í Árósum, 
Danmörku en verklegi hlutinn að mestu við LSH og að hluta erlendis. Kennslan fer fram á ensku. 

VILTU VERÐA SÉRFRÆÐINGUR Á HJARTA 
OG LUNGNAVÉL, PERFUSIONISTI?

Skurðlækningasvið

Á námstímanum er starfið 100% en 
samkomulag við útskrift. Umsókn 
fylgi náms- og starfsferilskrá 
ásamt afriti af prófskírteinum og 
starfsleyfi. 

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 jafn-
réttis  stefnu LSH við ráðningar á 
spítalanum.

Heilbrigðisstofnun Norðurlands auglýsir lausar stöður yfirsálfræðings, 
yfirhjúkrunarfræðings á hjúkrunarsviði, yfirhjúkrunarfræðings á sjúkra- 
sviði og sálfræðing.

Yfirsálfræðingur 
Staða yfirsálfræðings er laus á Heilbrigðisstofnun Norðurlands með aðsetur á Akureyri.
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. mars 2016 eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfsvæði HSN nær frá Þórshöfn á Langanesi að Blönduósi og búa á starfsvæði stofnunarinnar rúmlega 35 þúsund manns. 

Umsækendur eru auk þess beðnir um að skila kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið.
Sálfræðings á HSN með aðsetur á Sauðárkróki

Staða sálfræðings er laus á Heilbrigðisstofnun Norðurlands með aðsetur á Sauðárkróki. Starfshlutfall er 70-80% og veitist starfið frá 1. mars 
2016 eða eftir nánara samkomulagi. Sálfræðingur á Sauðárkróki sinnir einnig starfstöðvunum á Blönduósi, Fjallabyggð og Dalvík. 

Yfirhjúkrunarfræðingur hjúkrunarsviðs á Sauðárkróki
Staða yfirhjúkrunarfræðings hjúkrunarsviðs á Sauðárkróki er laus til umsóknar. Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið frá 1. apríl 2016 
eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er til 5 ára í senn. Á hjúkrunarsviði eru samreknar þrjá deildir. Deild III sem er deild fyrir heilabilaða, 
deild V sem er hjúkrunardeild og deild VI sem er dvalardeild. Um 39 íbúar eru á deildunum.
Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstaralega ábyrgð á hjúkrun á hjúkrunarsviði. Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunar-
fræðingur á Sauðárkróki. 

Yfirhjúkrunarfræðingur á sjúkrasviði á Sauðárkróki
Staða yfirhjúkrunarfræðings á sjúkrasviði á Sauðárkróki er laus til umsóknar. Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá 1. apríl 2016 eða 
eftir nánara samkomulagi. Ráðið er til 5 ára í senn.
Á sjúkrasviði eru tvær samreknar deildar, sjúkradeild og hjúkrunardeild.
Yfirhjúkrunarfræðingur ber faglega, stjórnunarlega og rekstaralega ábyrgð á hjúkrun á sjúkrasviði. Næsti yfirmaður er yfirhjúkrunarfræð-
ingur svæðis á Sauðárkróki.

Nánari upplýsingar um helstu verkefni, ábyrgð og hæfniskröfur er hægt að nálgast í auglýsingum á www.starfatorgi.is og á heimasíðu HSN 
www.hsn.is

Frekari upplýsingar um starfið 
• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 
• Tekið er á móti rafrænum umsóknum á www.starfatorg.is og á heimasíðu stofnunarinnar www.hsn.is
• Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
• Umsókn fylgi starfsferliskrá og upplýsingar um nám og fyrri störf. 

Viltu bætast við í hópi  
hressra starfsmanna?

Ég er 46 ára fjölfötluð kona og óska hér með eftir persónulegu 
aðstoðarfólki á virkum dögum og einnig aðra hvora helgi. Um 
er að ræða vaktir frá klukkan 10 til 16. á dagvaktir. Mig vantar 
aðallega fólk á dagvaktir en ég myndi vilja ráða manneskju 
sem væri til í að taka næturvakt ef á þyrfti að halda. Viðkom-
andi þarf helst að geta byrjað strax. 

Ég er gift og móðir 4 ára drengs. Mér finnst gaman að hitta 
góða vini, lesa bækur, ferðast og fara út með hundinn okkar. 
Lifi lífinu lifandi. Ég hef stundað nám í lögfræði en er í fríi frá 
náminu. Stefni á áframhaldandi nám næsta haust. 

 felur í sér aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Unnið er eftir 
hugmyndafræði um notendastýrða persónulega aðstoð, sjá 
nánar á www.npa.is.  Bæði kynin koma til greina. 

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun og íslenskukunnátta.
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði.

Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til Ásdísar J 
Ástud Ástráðsdóttir: asdisjenna@npa.is  eða í síma s:8968911 
og s:5611659 (aðstoðarfólk mitt svarar í símann). Svo má líka 
senda mér skilaboð á Facebook. 

Ásdís J Ástud Ástráðsdóttir
 

Alþjóðlegur samstarfsaðili
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HELSTU VERKEFNI:
• Uppsetning, e�irfylgni og bestun auglýsingaherferða 
 á net- og samfélagsmiðlum.
• Endurgjöf til viðskiptavina.
• Skýrslugerð.

RÁÐGJAFI ÞARF AÐ BÚA YFIR:
• Brennandi áhuga á markaðsmálum þar sem þekking 
 á Adserving eða öðrum netmarkaðstólum er kostur.
• Yfirgripsmikilli Excelkunná�u.
• Öguðum vinnubrögðum, frumkvæði, sveigjanleika og 
 vera talnaglöggur.
• Getu til að vinna sjálfstæ� og í hópi.
• Þekking og kunná�a á vefforritun er kostur.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólamenntun og/eða góð starfsreynsla sem nýtist í starfi.

Umsóknir og ferilskrár sendist með tölvupósti á 
hugi@birtingahusid.is, merktar „netmarkaðssérfræðingur”. 
Tekið er á móti umsóknum til og með 14. febrúar. Trúnaði er 
heitið og öllum umsóknum verður svarað.

Birtingahúsið er leiðandi fyrirtæki á sviði birtingaráðgjafar og 
sinnir markaðsráðgjöf fyrir mörg af þekktustu vörumerkjum 
landsins, bæði innlend og erlend. Birtingahúsið er skipað 
snjöllu starfsfólki og hefur mörg síðastliðin ár verið valið 
fyrirmyndarfyrirtæki VR auk þess að vera framúrskarandi 
samkvæmt ú�ekt Creditinfo.

VIÐ LEITUM AÐ
NETMARKAÐS-
SÉRFRÆÐINGI

Vegna aukinna verkefna óskar 
Birtingahúsið e�ir að ráða öflugan 

starfskra� á netmarkaðssvið félagsins.



VIÐ LEITUM AÐ STARFSFÓLKI

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

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

VerkstæðisVinna

Fyrirtæki sem rekur hópferðabíla óskar eftir að ráða til sín starfsmann á verkstæði. 
Í starfinu felast m.a. dekkjaskipti og allar almennar viðgerðir stórra bíla. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af viðgerðum bíla, menntun á sviði 
bíliðngreina er kostur en ekki skilyrði, meirapróf er kostur. Viðkomandi þarf að 
hafa ríka þjónustulund, vera sveigjanlegur og góður í samskiptum. Vinnutími er 
frá kl. 8:00-18:00 virka daga. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði.

Ráðum ehf. er dótturfyrirtæki Expectus og sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum 
viðskiptavini. Má þar nefna - starfsgreiningar, auglýsingagerð, úrvinnslu, viðtöl, umsagnir, hæfnismat og fleira. 
Ráðum hóf starfsemi í mars árið 2012 og í apríl 2014 sameinuðu Ráðum og Expectus krafta sína í þeim tilgangi að bjóða viðskiptavinum fyrirtækjanna öflugri þjónustu til 
árangurs á sviði ráðninga og ráðgjafar. Fyrirtækin hafa það eitt að markmiði að skapa virði með viðskiptavinum sínum.

Nánari upplýsingar veittar hjá Ráðum.

Bílamálun

Fyrirtæki sem rekur hópferðabíla óskar eftir að ráða til sín starfsmann í bílamálun. 
Í starfinu felast allar almennar viðgerðir á yfirbyggingu, undirbúningur undir 
bílamálun auk bílamálunar. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af bílamálun. Menntun á sviði 
bíla- iðngreina/málunar er kostur en ekki skilyrði. Viðkomandi þarf að hafa ríka 
þjónustulund, vera sveigjanlegur og góður í samskiptum. Vinnutími er frá 
kl. 8:00-18:00 virka daga. Mjög góð vinnuaðstaða er í boði.

ritari

Fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmann í skjalaumsjón, 
móttöku og almenn skrifstofustörf. Í starfinu felst m.a. upplýsingagjöf til 
viðskiptavina, öflun upplýsinga hjá lánastofnunum og fleiri aðilum. Undirbúningur 
kaupsamnings og afsalsfunda ásamt fjölbreytilegum skrifstofustörfum sem tilheyra 
starfinu. Leitað er að töluglöggum, áreiðanlegum einstaklingi með góða almenna 
tölvuþekkingu, jákvætt viðmót og góða samskiptahæfni. Um 100% starf er að ræða 
en möguleiki er á 70-80% starfi eftir samkomulagi.

lagerstarf/hárVörur

Bpro heildverslun sem verslar með hárvörur óskar eftir að ráða starfsmann á lager. 
Í starfinu felst móttaka á vörum, tiltekt pantana, umsjón og umhirða lagers auk 
tilfallandi útkeyrslu. Einnig felst í starfinu reikningagerð og annað sem til fellur í 
fyrirtækinu. Viðkomandi þarf að vera snyrtilegur, eiga gott með samskipti og geta 
hafið störf fljótlega. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um. Bpro er m.a. 
með vörumerkin HH Simonsen, label.m Davines og Crazy Color. 
Nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.bpro.is.

sala í Verslun

Z – brautir og gluggatjöld óska eftir að ráða starfsmann í verslun sína í Faxafeni. 
Um er að ræða starf við sölu, afgreiðslu og þjónustu á gardínuefnum, tilbúnum 
gardínum, veggfóðri, brautum og baðvörum. Vinnutími er alla virka daga frá 
klukkan 10:00-18:00. Frá 1. september til 1. júní ár hvert er einnig unnið annan 
hvern laugardag frá kl. 11:00-15:00. 
Upplýsingar eingöngu veittar hjá Ráðum.

gjaldkeri

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða gjaldkera til starfa. Í starfinu felst 
m.a.; innheimta, viðskiptamannabókhald, sjóðsuppgjör, tollafgreiðsla, símasvörun 
og almenn skrifstofustörf. 
Leitað er að starfsmanni sem hefur reynslu af gjaldkerastörfum, er með þekkingu á 
tollpappírum, innheimtu og viðskiptamannabókhaldi. Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt, verið með jákvætt viðmót og útsjónarsemi. 
Vinnutími er virka daga frá kl. 8:00-16:30.

sölumaður - málningaVerslun

Málningaverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða sölumann til starfa. 
Í starfinu felst afgreiðsla, þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina, dagleg umhirða 
verslunarinnar auk annars sem tilheyrir starfinu. Leitað er að ábyrgum, traustum og 
þjónustuliprum einstaklingi sem hefur gaman af þjónustu og er með mikla hæfni í 
samskiptum. Um dagvinnutíma er að ræða auk helgarvinnu samkvæmt vaktaplani.

rekstrarráðgjöf

Expectus óskar eftir að ráða ráðgjafa í rekstrarráðgjafateymi sitt. 
Í starfinu felst m.a. ráðgjöf í stefnumótun og umsjón stefnumótunarverkefna. 
Innleiðing stefnu með aðferðarfræði 4DX og straumlínustjórnun með aðferðarfræði 
LEAN. Gerð rekstraráætlana, innleiðing „Beyond Budgeting“ með aðstoð Kepion 
áætlunarkerfisins. Rekstrar- og stjórnsýsluúttektir og önnur verkefni sem tilheyra 
starfinu. Nánari upplýsingar varðandi menntun og hæfniskröfur er að finna á 
heimasíðu Ráðum.
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Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

gæði, þjónusta
þekking

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið vinna@pmt.is 
með starfsferilsskrá fyrir 14. febrúar. Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál.

PMT leitar að stundvísum, sjálfstæðum 
og hörkuduglegum lagerstjóra. Starfið felst m.a.
í að skipuleggja lager, taka til og taka á móti vörum, 
útkeyrslu, finna til hráefni fyrir framleiðslu og annað 
tilfallandi.

LAGERSTJÓRI

Pmt leitar að prentsmið með brennandi áhuga
á prentun. Starfið er mjög fjölbreytt og felst m.a. 
í gerð myndamóta fyrir prentun, stafræna prentun 
límmiða, frágangur límmiða auk ýmissa verkefna 
sem til falla í prentsal og söludeild.

PRENTSMIÐUR

ÓSKUM EFTIR
ÖFLUGUM STARFSMÖNNUM 

ÍSLANDSLYFTUR

Starfsmenn  
óskast
Vegna góðrar verkefnastöðu Íslandslyfta vantar fleiri starfsmenn. 
Okkur vantar rafvirkja, jafnvel vana eða viljuga uppsetninga- eða 
verkamenn til að setja upp fólks- og vörulyftur. Laun samkvæmt 
samkomulagi. Hreint sakavottorð er skilyrði.  
Uppl. í s. 860-7602, Helgi, eða islandslyftur@islandslyftur.is

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

PO
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Sérfræðingur á suðursvæði  
Vatnajökulsþjóðgarðs  

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings í tímabundna stöðu  
í Skaftafelli, frá 15. mars – 31. desember 2016.

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans  
yfir allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. 

Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir þjóðgarðsvörð suðursvæðis og verður með  
starfsstöð í Skaftafelli.

Starfið er krefjandi og fjölbreytt og  
felur m.a. í sér:

•  Umsjón með daglegum rekstri upplýsinga-  
 miðstöðvar og tjaldsvæðis í Skaftafelli.
•  Starfsmannahald, skipulagning vinnu og   
 verkstjórn. 
•  Fagleg vinna við landvörslu, öryggismál 
 og aðgengi gesta.
•  Móttaka sérhópa.
•  Tengiliður við sjálfboðaliðahópa og fleiri aðila.
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

•  Háskólapróf, önnur menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af starfsmannahaldi og uppgjöri.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

•  Þekking á náttúru Íslands.

•  Góð íslensku- og enskukunnátta; fleiri tungumál kostur.

•  Landvarðaréttindi eru kostur sem og að viðkomandi 
 hafi starfað við landvörslu.

•  Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og karlar 
eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf um miðjan mars 2016. 
Upplýsingar veitir Regína Hreinsdóttir þjóðgarðsvörður á skrifstofutíma í síma 470 8301 eða í tölvupósti regina@vjp.is 

Umsóknir sendist rafrænt á ofangreindan tölvupóst í síðasta lagi 14. febrúar. Gæta þarf þess að fá staðfestingu 
á móttöku umsóknar.

Í umsókn þarf að gera grein fyrir menntun og reynslu sem umsækjandi telur að nýtist í þessu starfi en henni þarf einnig 
að fylgja ferilskrá þar sem eru tilteknir meðmælendur sem hægt er að hafa samband við vegna umsóknarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða 
á netfanginu einarb@re.is eða Jóhanna Hreiðarsdóttir, mannauðsstjóri á netfanginu 
johanna@re.is. 

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á www.re.is/atvinnuumsokn ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016. Umferðarmiðstöðin BSÍ  •  101 Reykjavík •   580 5400  • main@re.is •  www.re.is

SPENNANDI STÖRF Í FERÐAÞJÓNUSTU
Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 300 starfsmenn. Við erum 
leiðandi í skipulagningu og rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur 
starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við að veita framúrskarandi þjónustu. 

Starfssvið
• Rekstur dagsferða og umsjón  
 með áætlun Flugrútunnar og  
 Bláa lónsins. 

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila. 

• Nýsköpun og þróun á vöruframboði.

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Samstarf við markaðs- og söluteymi.

 

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri þjónustuvers  
 og afgreiðslu.

• Samskipti við viðskiptavini,  
 samstarfs- og söluaðila.

• Stjórnun liðsheildar og þjálfun  
 starfsfólks.

• Innleiðing þjónustustefnu,  
 þjónustuferla og þjónustumælinga.

 

VÖRUSTJÓRI ÞJÓNUSTUSTJÓRI

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að metnaðarfullum einstaklingi til að bera 
ábyrgð á vöruframboði fyrirtæksins. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf hjá fyrirtæki 
í stöðugum vexti.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi til 
að stýra þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins. Um er að ræða líflegt og krefjandi 
starf í skemmtilegu umhverfi.  

Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur  
 sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi.

• Reynsla af sambærilegu starfi  
 og ferðaþjónustu er æskileg.

• Sveigjanleiki og hæfni til að fást  
 við margþætt verkefni.

• Mjög góð skipulagshæfni.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður  
 til að ná árangri í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli.

• Góð tölvufærni og tölfræðikunnátta.

Menntunar- & hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur  
 sambærileg menntun sem  
 nýtist í starfi.

• Stjórnunarreynsla er nauðsynleg.

• Reynsla af ferðaþjónustu er kostur.

• Haldgóð þekking á þjónustu  
 og rekstri.

• Framúrskarandi þjónustulund og  
 hæfni í mannlegum samskiptum.

• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður  
 til að ná árangri í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli.

• Góð tölvufærni og tölfræðikunnátta.

VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904
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Rannís óskar eftir sérfræðingum til að meta umsóknir 
í menntahluta Erasmus+ mennta-, æskulýðs- og 
íþróttaáætlunarinnar.

Óskað er eftir einstaklingum sem hafa:
l	Þekkingu	á	íslensku	menntakerfi,	sérstaklega	
 á sviði leik-, grunn og framhaldsskóla sem og 
 starfsmenntunar
l	Reynslu	af	fjölþjóðlegu	samstarfi	og	verkefnastjórnun
l Skilning og þekkingu á stefnumiðum ESB 
 um menntun
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði.

Áhugasamir eru beðnir um að senda inn 
umsókn og ferilskrá fyrir 18. febrúar á netfangið 
erasmusplus@rannis.is.

Nánari upplýsingar á www.erasmusplus.is.

 Erasmus+
Mat á umsóknum
Umsóknarfrestur 18.febrúar

Óskum eftir að ráða í sumar:
•	 Hjúkrunarfræðinga
•	 Hjúkrunarfræðinema
•	 Læknanema
•	 Sjúkraliða
•	 Sjúkraliðanema
•	 Félagsliða
•	 Starfsfólk	í	aðhlynningu
•	 Starfsfólk	í	borðsal
•	 Starfsfólk	í	ræstingu

Sumarstarfsfólk óskast til starfa á Hrafnistu Hafnarfirði,  
Reykjavík, Kópavogi og í Reykjanesbæ. 
Hrafnista	er	vinnustaður	þar	sem	starfsfólki	gefst	tækifæri	til	að	afla	sér	reynslu		
og	þekkingar.	Gott	vinnu	umhverfi	stuðlar	að	því	að	hæfileikar	sérhvers	starfsmanns	
njóti	sín.	Lágmarksaldur	umsækjenda	er	18	ára.	

Hæfniskröfur:
Góð	færni	í	samskiptum	 –	 Sjálfstæði	og	stundvísi
Jákvæðni	og	metnaður	í	starfi	 –	 Góð	íslenskukunnátta

Vilt þú blómstra í sumar  
með ungum jafnt sem öldnum?

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA  REYKJAVÍK  HAFNARFIRÐI  KÓPAVOGI  REYKJANEsbæ

Umsóknarfrestur	er	til	og	með	8.	mars.	Allar	nánari	upplýsingar	og	
umsóknareyðublöð	má	nálgast	á	heimasíðu	Hrafnistu,	www.hrafnista.is		
og	á	heimasíðu	Talent	ráðningar	&	ráðgjöf,	www.talent.is

Borgun óskar eftir að  ráða öfluga liðsmenn í Þjónustuver og  
Endurkröfudeild fyrirtækisins. Borgun er leiðandi fjármála
fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar  
greiðslumiðlunar.  Við leggjum áherslu á lipra og persónulega 
þjónustu og vinnum eftir gildunum vilji, virði og vissa. 

Spennandi tækifæri 

Sérfræðingur í Endurkröfum Þjónusturáðgjafi

Helstu verkefni

Fyrirspurnir og endurkröfur vegna 
greiðslukorta

Samskipti við seljendur, útgefendur 
og korthafa 

Samskipti við aðrar deildir og svið Borgunar

Eftirfylgni við úrlausn mála

Frágangur skjala

Svikavakt

Helstu verkefni

Svörun fyrirspurna í síma og tölvupósti 

Þjónusta og ráðgjöf við  fyrirtæki 
og útgefendur 

Almenn samskipti og úrlausn mála 
fyrir viðskiptavini 

Menntun og hæfniskröfur

Háskólamenntun er æskileg 

Reynsla af greiðslumiðlun er kostur

Mjög góð enskukunnátta

Greiningarhæfni og áhugi á viðfangsefninu

Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Framúrskarandi þjónustulund 
og samskiptahæfni

Sjálfstæði í starfi og hæfni til að  
vinna undir álagi

Menntun 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

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á www.borgun.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk. 

Nánari upplýsingar veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561. 
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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. 

Leitum eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum með áhuga á bráðahjúkrun. Á Hjartagátt við 
Hringbraut er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga ásamt þjónustu við aðra sjúklingahópa eftir 
þörfum. Einnig er þar starfrækt dag- og göngudeildarþjónusta fyrir hjartasjúklinga. Deildin er 
sólarhringsdeild opin alla daga vikunnar.

Störfin veitast frá 1. mars eða eftir samkomulagi. Starfshlutfall og vinnufyrirkomulag samkomulagsatriði.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR OG SJÚKRALIÐAR

Hjartagátt 

Umsóknarfrestur
12. febrúar 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hönnuður á kynningarsvið

EFLA leitar að áhugasömum starfsmanni í fullt starf á kynningarsviði. Um er að ræða 
tímabundna stöðu, afleysingu í eitt ár.

Starfið felur í sér grafíska hönnun og hugmyndavinnu á markaðsefni í samstarfi við 
kynningarstjóra. Hönnun og umbrot prentefnis, skjala og merkinga. Hönnun sýningarbása 
og kynningarsvæða. Umsjón birgðastöðu og prentun á öllu efni merktu EFLU. Hönnun fyrir 
skjámiðla, efni fyrir samfélagsmiðla og kynningarmyndbönd. Myndatökur, myndvinnsla og 
umsjón með skipulagi ljósmynda.

Umsókn, með upplýsingum um menntun og starfsreynslu, skal berast rafrænt í gegnum 
heimasíðu EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 12. febrúar næstkomandi. Öllum 
umsóknum verður svarað.

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild um 300 samhentra starfsmanna.

Hæfniskröfur:

• Menntun í grafískri hönnun eða sambærileg  

 menntun æskileg

• Reynsla í auglýsingagerð nauðsynleg

• Mjög góð kunnátta á helstu hönnunarforrit  

 Adobe nauðsynleg

• Þekking og áhugi á ljósmyndun og   

 myndvinnslu nauðsynleg

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu,   

 grunnur í Norðurlandamáli kostur

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt  

 því að geta unnið vel í hópi

• Næmt auga fyrir smáatriðum

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

okkur vantar bónsérfræðing.

VILTU 
VAXA Í 
STARFI?

Áhugasamir fylli út umsókn 
á heimasíðu ISS, www.iss.is 
eða komi í Austurhraun 7, 
210 Garðabæ.

Nánari upplýsingar gefur 
Gunnar Hallgrímsson  

gsm: 660-9390.

Viljum ráða flokkstjóra til 
starfa. 

Flokkstjóri verður að tala og 
rita íslensku og ensku. 
 
Almenn tölvukunnátta er 
nauðsynleg. Einnig þarf 
viðkomandi að hafa reynslu 
af viðhaldi gólfefna og 
hreingerningum.

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Vegna mikilla umsvifa óskar Kælivirkni ehf. eftir að ráða til 
starfa vélfræðing, vélvirkja, vélstjóra eða mann með mikla 
reynslu í faginu.

Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja 
tengt kæli og frystibúnaði,  auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni. 
Grunnþekking í kælitækni  er nauðsynleg. Starfsmaður þarf 
að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, reyklaus og  
með hreint sakavottorð.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið: 
villi@kaelivirkni.is

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2016.

Nánari upplýsingar í síma: 695-3770 / 517-0900
Kælivirkni ehf.
Aðsetur: Rauðagerði 25, bakhús-108 Reykjavík og 
                Hvalvík 2 – 230 Reykjanesbæ

www.kaelivirkni.is



Hey, we’re looking for 
talented Foosball players! 

Database Administrator/Developer
We are looking for a Database Administrator/Developer with an interest in DevOps to join  
our team and support Meniga’s continuing growth and technical expansion.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• A university degree in computer science or software engineering
• Experience of both Oracle and Microsoft SQL Server databases
• Knowledge of the ins and outs of database administration and operations.
• Experience with both Windows and *nix operation systems
• Strong scripting skills and a willingness to assist with DevOps and automation
• The confidence to challenge colleagues and co-workers
• A willingness to adapt and work cross-platform, and even to explore big data platforms such as Hadoop
• A good sense of humour
• You should also have seen every season of The Wire at least once*

* very important

 
 

Data Science Developer
We are looking for an enthusiastic Data Science Developer to join our development team 
responsible for delivering machine learning products to our customers.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• An education in mathematics, engineering, or similar
• Excellent development skills in C# and/or Java, as well as one or more scripting languages (Scala, Python, etc.)
• Strong database skills in general and extensive knowledge of MS SQL in particular
• Experience in developing operational machine learning algorithms
• Knowledge of the Hadoop stack, Apache Spark and ML libraries associated with there platforms
• Experience in designing and developing algorithms and data wrangling
• Enthusiasm for turning piles of data into relevant and valuable information
• Excellent communication skills for reporting results and findings 
 
 

C# Software Engineer 

We are looking for bright, enthusiastic, and experienced C# Software Engineers to join our  
development team responsible for developing and delivering our solution to customers in  
more than 16 countries.

The ideal candidate should have (in no particular order):

• Excellent C# and database skills
• A deep understanding of Microsoft SQL Server and/or Oracle databases, 
• Experience in working with scalable server-side development
• Experience in working on projects that utilize a database background
• An understanding of HTTP/REST APIs and their use in web applications
• An enthusiasm for Microsoft and a passion for development 
 
 

Please send your CV and cover letter to careers@meniga.com before February 15th

Working for Meniga offers you the chance to work in a challenging international 
environment catering to some of the biggest financial companies in the world.

You’ll be part of a team that constantly strives towards excellence in delivering world-class financial 

software to our clients, with a focus on quality and timeliness. You will also be called upon to 

provide advice and guidance to clients, along with operational support and consultation.



| AtvinnA | 30. janúar 2016  LAUGARDAGUR12

Söluráðgjafi
Við leitum að árangursdrifnum og öflugum söluráðgjafa til að sinna þjónustu 
við viðskiptavini á fyrirtækjamarkaði. Starfið felur m.a. í sér þarfagreiningu, 
kynningu, ráðgjöf og sölu. 
Söluráðgjafi sér um að viðhalda öflugum viðskiptatengslum við núverandi 
viðskiptavini og afla nýrra. Viðkomandi þarf að hafi brennandi áhuga á 
sölumálum ásamt því að hafa ríka þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

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 fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is 
Umsóknarfrestur er til 15. febrúar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri,  
kristin@securitas.is

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.

Menntun og reynsla:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Reynsla af sölustörfum
 ¬ Sjálfstraust og skipulagshæfni
 ¬ Hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Áræðni og frumkvæði 

 ¬ Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð
 ¬ Snyrtimennska og reglusemi
 ¬ Metnaður til að takast á við krefjandi verkefni í 
spennandi umhverfi

www.securitas.is ÍS
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kaffitar.is

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

Elskar þú kaffi?
Viltu verða kaffibarþjónn hjá Kaffitári?

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

Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.
 
Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum og sölu á úrvalskaffi og kaffivörum.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að brosandi og kraftmiklum 
einstaklingum með áhuga á sölu og þjónustu 
og brennandi ástríðu fyrir kaffi. Starfsmenn 
munu fá starfsþjálfun og kennslu í fagi 
kaffibarþjónsins.

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

Frekari upplýsingar veitir Lilja Pétursdóttir
í síma  

Elskar þú kaffi?
Laust starf verslunarstjóra á kaffihúsi 
Kaffitárs í Þjóðminjasafni og 
Safnahúsinu við Hverfisgötu.

Verslunarstjóri
Við erum að leita að áhugasömum og lífsglöðum 
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihúsum okkar 
í Þjóðminjasafni og í Safnahúsinu. 

Starfssvið
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri 
kaffihúsanna beggja og starfsmönnum þess. 

Hæfniskröfur
Við leitum að einstakling sem er sjálfstæður í 
vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
og auðvitað kaffiunnandi. Sambærileg starfsreynsla 
er æskileg. Starfsemi kaffihúsanna er fjölbreytt, m.a. 
sala veitinga og kaffidrykkja, kaffipakka, gjafavöru, 
listasýningar og móttaka hópa. Líflegt og fjölbreytt 
starfsumhverfi í þessum fallegu húsum er hýsa 
menningarverðmæti okkar íslendinga.

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016. 

Vinsamlegast leggið inn umsókn og ferilskrá á 
heimasíðu Kaffitárs www.kaffitar.is - störf í boði.

Frekari upplýsingar veitir Sólrún Björk Guðmundsdóttir 
í síma 696-8804 eða á solrun@kaffitar.is

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

kaffitar.is

Sími 551 2344  |  www.tapas.is
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Tapasbarinn 
leitar að
öflugum
Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni með 
ástríðu fyrir matargerð

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, 
vinna vel í hóp og undir álagi og 
það er kostur að hafa reynslu af 
stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi 
og líflegu umhverfi með miklum 
möguleika á að vaxa í starfi. 

Mjög góð laun í boði fyrir réttan 
aðila. Allar umsóknir eru
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Nánari upplýsingar eru veittar 
í síma 895 7350. Ef þú vilt slást
í hópinn sendu ferilskrá á 
bjarki@tapas.is fyrir 14. febrúar.
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
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Sérfræðingur og aðstoðarmaður þjóðgarðsvarðar  
á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs 

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf sérfræðings í tímabundna stöðu  
 á Kirkjubæjarklaustri, frá 15. mars – 31. desember 2016.

Vatnajökulsþjóðgarður er rekinn af samnefndri ríkisstofnun og nær landsvæði hans  
yfir allan Vatnajökul og stór landsvæði utan hans, alls um 14.000 km2. Á vestursvæðinu, 
sem spannar um það bil fjórðung af heildarflatarmáli þjóðgarðsins, er að finna 
þekkta áfangastaði á borð við Lakagíga, Eldgjá, Langasjó, Tungnaáröræfi, Jökulheima,  
Tungnafellsjökul, Nýjadal og Vonarskarð.  

Viðkomandi sérfræðingur heyrir undir starfandi þjóðgarðsvörð vestursvæðis, 
Kirkjubæjarklaustri.

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og 
skemmtilegt og felur m.a. í sér:

•  Umsjón með rekstri Skaftárstofu - 
 upplýsingamiðstöðvar.
•  Starfsmannahald og verkstjórn með   
 sumarstarfsmönnum.
•  Faglega vinnu við landvörslu, öryggismál 
 og aðgengi gesta.
•  Fræðslu og upplýsingagjöf. 
•  Skýrslu- og áætlanagerð.  
•  Önnur tilfallandi verkefni.

Eftirfarandi verður haft til  
viðmiðunar við val í starfið:

•  Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.

•  Þekking og reynsla af landvörslu og náttúrutúlkun.

•  Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.

•  Þekking á ferðamennsku og fræðslu til ferðamanna.

•  Þekking á náttúru Íslands og ekki síst á svæðinu 
 vestan Vatnajökuls.  

•  Góð íslensku- og enskukunnátta; önnur tungumál kostur.

• Góð samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í störfum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Bæði konur og  
karlar eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 15. mars 2016. 

Upplýsingar veitir starfandi þjóðgarðsvörður Orri Páll í síma 842-4376 eða tölvupósti orripall@vjp.is. 
Umsóknir ásamt ferliskrá skulu vera á rafrænu formi og sendast á netfangið orripall@vjp.is  
eigi síðar en 14. febrúar nk.



Spennandi störf á sviði
starfsendurhæfingar

Lykilstjórnandi
hjá VIRK
Við leitum að öflugum og lausnamiðuðum stjórnanda í eina 
af lykilstöðum VIRK. Um er að ræða deildarstjórastöðu sem 
ber ábyrgð á þjálfun og handleiðslu ráðgjafa VIRK í starfs-
endurhæfingu um allt land og sérfræðingum sem starfa 
við framkvæmd matsferils VIRK. Hann vinnur náið með 
öðrum stjórnendum VIRK sem og öðrum fagaðilum. Hann 
er jafnframt mikilvægur hlekkur í áframhaldandi þróun og 
uppbyggingu á starfsemi VIRK – Starfsendurhæfingarsjóðs. 

 
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Uppbygging, þróun og þjónusta á sviði starfsendurhæfingar
• Stuðningur og eftirlit með störfum ráðgjafa og sérfræðinga
 í mötum
• Upplýsingagjöf og fræðsla 
• Skipulag og utanumhald með framkvæmd matsferils á   
 vegum VIRK
• Samstarf við fagaðila og stofnanir 
• Gerð verkferla 
• Innleiðing á þróunarverkefni um atvinnutengingu
• Önnur verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg
• Stjórnunarreynsla og reynsla af verkefna- og
 breytingastjórnun  
• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi samskipta- og skipulagshæfni 
• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu
 er kostur 
• Mjög góð tölvukunnátta og gott vald á íslensku og ensku
• Góð færni í að koma frá sér efni í ræðu og riti

Sálfræðimenntaður
sérfræðingur
Við leitum að sérfræðingi til að starfa við fjölbreytt 
og krefjandi verkefni í mats- og þjálfunardeild VIRK.  
Meginhlutverk sérfræðinga deildarinnar er að tryggja að 
matsferill í starfsendurhæfingu einstaklinga í þjónustu sé 
markviss og samkvæmt verklagi. Jafnframt styðja þeir, 
upplýsa og fræða ráðgjafa og sérfræðinga og tryggja að 
unnið sé samkvæmt gæðahandbók VIRK. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Þjálfun og handleiðsla ráðgjafa í starfsendurhæfingu og
 sérfræðinga í mötum
• Ráðgjöf vegna einstaklinga í þjónustu sem snúa að
 sálfræðilegum þáttum
• Skipulag og framkvæmd við matsferil VIRK
• Samstarf við fagaðila og stofnanir 
• Kynningar á starfsemi VIRK til ytri aðila
• Önnur verkefni sem honum eru falin af yfirmanni

Menntunar- og hæfnikröfur
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
• Reynsla og þekking á sviði starfsendurhæfingar er
 mikill kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfni, jákvætt viðmót og   
 þjónustulund
• Þekking á verkefnastjórnun
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni og kostnaðarvitund
• Mjög gott tölvulæsi
• Þekking á vinnumarkaði, heilbrigðis- og félagsþjónustu
 er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu.
VIRK hefur í samstarfi við fagaðila, fyrirtæki og stofnanir skilað samfélagslegum ávinningi með aukinni þátttöku einstaklinga
á vinnumarkaði og er leiðandi í rannsóknum og þróun á sviði starfsendurhæfingar. Að VIRK standa öll helstu samtök
launamanna og atvinnurekanda á vinnumarkaði. 

VIRK er metnaðarfullur vinnustaður þar sem lögð er áhersla á jákvæðan starfsanda og sterka liðsheild. VIRK kappkostar
að skapa jákvæða menningu með traustu fagfólki. Gildi VIRK eru fagmennska, virðing og metnaður og er starfsfólk hvatt
til að hafa gildin að leiðarljósi í störfum sínum.

Nánari upplýsingar um VIRK er að finna á virk.is

Upplýsingar veita:
Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Geirlaug Jóhannsdóttir
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2016.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu kynningarbréf
þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein fyrir því hvernig viðkomandi
uppfyllir hæfniskröfur starfsins.
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Starfs- og ábyrgðarsvið:
•Dagleg fjármálastýring og áætlunargerð

•Uppgjör og reikningshald

•Skýrslugjöf og miðlun stjórnendaupplýsinga

•Fjármögnun og samskipti við fjármálastofnanir

•Rekstrardeild og eignaumsýsla

•Starfsmannahald og stefnumótun

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa rúmlega 400 manns.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
•Háskólamenntun í viðskiptafræði eða skyldum greinum

•Reynsla og þekking á fjármálastjórnun og reikningshaldi

•Góð skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

•Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

•Reynsla af stjórnun og hæfni í mannlegum samskiptum

365 óskar eftir að ráða til starfa framkvæmdastjóra fjármálasviðs. Leitað er að öflugum einstaklingi í krefjandi starf fjármálastjóra. 
Fjármálasvið, eignaumsýsla og mannauðsmál heyra undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016 
Áhugasamir sæki um á www.365.is. 
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf sem færir rök fyrir hæfni umsækjanda. 
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Unnur María 
Birgisdóttir, Mannauðsstjóri 365 (unnur@365.is)

FRAMKVÆMDASTJÓRI FJÁRMÁLASVIÐS

VERKSTÆÐISFORMAÐUR
Vegna aukinna verkefna óskar Köfunarþjónustan eftir 
öflugum verkstæðisformanni til starfa.  Okkar helstu 
verkefni eru á sviði iðnaðarköfunar og sérstakra verka 
sem krefjast útsjónarsemi og áræðni t.d. uppsetning 
snjóflóðavarnargirðinga.  Við rekum einnig tækjaleigu 
með rafstöðvum, loftpressum, dælum og fleiru.  

Rekstur verkstæðisins mótast af þessum fjölbreyttu 
verkefnum tengd alls konar vinnu, tækjum og verk-
færum.

1. STARFSSVIÐ/ÁBYRGÐ
• Ábyrgð á rekstri fyrirmyndar verkstæðis
• Umhald tækja og verkfæra fyrirtækisins
• Fjölbreyttar véla/tækjaviðgerðir

2. HÆFNISKRÖFUR
• Menntun sem vélvirki, bifvélavirki eða sambærilegt
• Reynsla af rekstri verkstæðis
• Reynsla af fjölbreyttum viðgerðum
• Reynsla af hvers konar járnsmíði
• Kostur að hafa tölvukunnáttu í Excel og Word
• Góð enskukunnátta

3. EIGINLEIKAR
• Jákvæðni
• Skipulagshæfileikar
• Ákveðni og sjálfstæði
• Frumkvæði og útsjónarsemi
• Sveigjanleiki

Áhugasamir sendi ferilskrá og meðmæli á 
hallgrimur@diving.is.  
Viðkomandi þarf að getað byrjað fljótlega.

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. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Klínísk störf í samfélagsgeðteymi 
geðsviðs auk annarra 
sérfræðistarfa í samráði við 
teymisstjóra 

• Þátttaka í kennslu og 
vísindavinnu 

Hæfnikröfur

•  Reynsla af almennum störfum 
geðlækna með áherslu á meðferð 
geðrofssjúkdóma

• Reynsla af þverfaglegu 
teymisstarfi æskileg 

• Reynsla af kennslu og 
vísindavinnu æskileg 

• Jákvæðni og hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Íslenskt sérfræðileyfi í 
geðlækningum

Laun skv. kjarasamningi fjármála
ráðherra og stéttarfélags. Fullt starf 
(100%) er bundið við sjúkrahúsið 
eingöngu sbr. grein 3.2.4 í kjara
samningi lækna og ríkisins 2015. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.
landspitali.is, undir „laus störf”. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafn réttis  stefnu LSH 
við ráðningar á spítalanum.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður 
Hafberg, mannauðsráðgjafi 
(shafberg@landspitali.is, 543 4453).

Umsóknarfrestur er til og með  
15. febrúar 2016

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í geðlækningum í samfélagsgeðteymi geðsviðs, 
Reynimel 55. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá 15. mars 2016 eða eftir samkomulagi. 

SÉRFRÆÐILÆKNIR

Geðlækningar

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar 
um nám, fyrri störf, reynslu af 
kennslu, vísindavinnu og stjórnunar
störfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að 
hafa birt eða skrifað. 

Umsóknargögn sem ekki er hægt að 
senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Sigríði Hafberg, mannauðsráðgjafa, 
HB34A.

Mat stöðunefndar læknaráðs 
Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða 
við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á 
þeim.
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The Pier Smáratorgi óskar eftir 
starfsmanni í verslun í 90% starf

Vinnutími:
• Virkir dagar 11-18:30, þar af einn dagur 11-17.
• Einn laugardagur og einn sunnudagur í mánuði. 

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Áreiðanleiki og stundvísi. 
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk. Umsækjendur 
þurfa að vera 18 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á smaratorg@pier.is

Við leitum að gæða- 
og öryggisstjóra  
Hefur þú reynslu af starfi gæða- og öryggisstjóra 
og vilt starfa með ört vaxandi og spennandi 
fyrirtæki í ferðaþjónustu?

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með gæða-, umhverfis-  og 
 öryggismálum fyrirtækisins
• Stýra og þróa gæðakerfi í samræmi við 
 gæða- og öryggisstaðla
• Vinna við innlenda og alþjóðlega vottun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við gæða-, umhverfis-  
 og öryggismál
• Reynsla af innleiðingu vottunar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Í boði er:
• Nýtt og spennandi starf
• Skemmtileg og krefjandi verkefni

Umsóknir berist til: Elínar Hlífar Helgadóttur, 
mannauðsstjóra, elin@grayline.is. Umsókninni 
þarf að fylgja kynningarbréf ásamt ferilskrá. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Viltu vinna í
ferðaþjónustu?

Vantar starfsmenn í afleysingar við  
eldsneytisáfyllingar á flugvélar á Keflavíkurflugvelli

Vaktavinna. Viðkomandi þarf að hafa meirapróf  
og trailer réttindi. Hreint sakavottorð er skilyrði.

Upplýsingar veitir Helgi í síma 425-0752 og helgi@eak.is
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Sérnámið:
Sérnám í heimilislækningum hefur verið starfrækt í 21 
ár og hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins verið 
leiðandi í sérfræðinámi fyrir heimilislækna á Íslandi. 
Námið er alls 5 ár og byggir á marklýsingu Félags 
íslenskra heimilislækna og virkri handleiðslu mentors 
sem fylgir sérnámslækni eftir allan námstímann.

Sérnámslæknir skipuleggur nám sitt í samráði við 
mentor og kennslustjóra sérnáms. Námið fer fram á 
heilsugæslustöð og sjúkrahúsi.

Frekari kynningu á sérnáminu má finna á vef 
heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is

Kostir sérnáms:
  Starfsnám undir virkri handleiðslu reyndra  
  sérfræðinga
  Einstaklingsmiðuð námsáætlun
  Hópkennsla annan hvern mánudag
  Þátttaka í vísindavinnu
  Blokkasamningur við Landspítala varðandi  
  spítalahluta sérnámsins
  Sameiginlegar námsferðir innanlands sem utan

Helstu verkefni og ábyrgð
  Almennar lækningar og heilsuvernd
  Vaktþjónusta
  Nám samhliða starfi 
  Vísindavinna

Hæfnikröfur
  Íslenskt lækningaleyfi 
  Mjög góðir samskiptahæfileikar, fagmennska 
  og jákvæðni
  Hæfni og vilji til að vinna náið með   
  skjólstæðingum og samstarfsfólki
  Frumkvæði, faglegur metnaður og geta til að  
  starfa sjálfstætt
  Vandvirkni og samviskusemi
  Lausnamiðuð hugsun og vinnubrögð
  Vilji til þátttöku í þverfaglegri teymisvinnu
  Áhugi á vísindavinnu æskilegur

Frekari upplýsingar um starfið
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélag Íslands. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu  
afriti af opinberu starfsleyfi. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum, umsögnum og viðtölum við umsækjendur (sjá nánar um hæfnikröfur á 
ytri vef heilsugæslunnar). Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu 
höfuðborgarsvæðisins við ráðningu. Umsókn getur gilt í 6 mánuði.

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

Nánari upplýsingar veitir Alma Eir Svavarsdóttir, kennslustjóri sérnáms – alma.e.svavarsdottir@heilsugaeslan.is -  
585-1800 / 585-1300

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

PO
R
T
 h

ön
nu

n

Viltu verða sérfræðingur í heimilislækningum?
Lausar eru til umsóknar 6 sérnámsstöður í heimilislækningum hjá 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. 

Námsstöðurnar veitast til 5 ára frá 1. mars 2016 eða eftir nánara samkomulagi.  
Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2016. 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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MARTAK er framsækið og metnaðarfullt fyrirtæki í þróun og smíði hátæknibúnaðar og heildarlausna til  
matvælavinnslu. Ný og spennandi verkefni kalla á öflugt nýtt fólk. Meðal þess sem við leitum nú er:

Framleiðslustjóri: 
Framleiðslustjóri er einn af lykilstjórnendum fyrirtækisins og ber 
mikla ábyrgð. Um krefjandi starf er að ræða sem gefur öflugum 
aðila möguleika á að hafa áhrif á þróun ört vaxandi fyrirtækis.

Helstu verkefni
• Gerð og framkvæmd framleiðsluáætlana
• Innkaupastýring og vörustjórnun
• Samskipti við birgja , innlenda sem erlenda 
• Birgðastaða og eftirlit með hráefnisbirgðum
• Skráning og uppbygging nýs birgða og verkbókhaldskerfis
• Tillögugerð að innkaupum
• Starfsmannahald og verkstjórn 
• Gerð verkáætlana og skipulagning verkferla innan félagsins
• Innleiðing og uppbygging gæðamála

Hæfni- og menntunarkröfur
• Menntun í verkfræði, tæknifræði eða vélstjórn
• Farsæl stjórnunarreynsla, tengd framleiðslu 
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Góð kunnátta í íslensku og ensku 

Eiginleikar
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Miklir leiðtogaeiginleikar
• Góð greiningarhæfni

Starfmaður í framleiðsludeild:
Um fjölbreytt starf er að ræða. MARTAK sinnir fjölmörgum verk-
efnum bæði hérlendis og erlendis. Um krefjandi starf er að ræða 
þar sem faglegra vinnubragða er krafist. 

Helstu verkefni
• Framleiðsla og samsetning á framleiðslulínum félagsins 
• Samskipti við viðskiptavini félagsins bæði hérlendis og erlendis 
• Uppsetningar á framleiðslulínum félagsins, innan lands sem 
   utan.

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun í stálsmíði æskileg
• Reynsla og þekking á gæðamálum
• Fagleg, skipuleg vinnubrögð - góðir samskiptaeiginleikar
• Góð enskukunnátta

Eiginleikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á gæðamálum æskileg
• Vönduð og fagleg vinnubrögð

Starfmaður á renniverkstæði:
Um fjölbreytt starf er að ræða á mjög vel búnu renniverkstæði. 
MARTAK hefur á að skipa 5 CNC tölvustýrðum vélum, renni-
bekkjum og fræsivélum. Um krefjandi starf er að ræða. 

Helstu verkefni
• Almenn vinna á renniverkstæði
• Skráning birgða í ný birgðakerfi
• Uppbygging og viðhald gæðakerfis 

Hæfnis- og menntunarkröfur
• Menntun í rennismíði eða sambærileg reynsla af CNC vélum 
   og tækjum kostur
• Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Eiginleikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla og þekking á gæðamálum æskileg
• Vönduð og fagleg vinnubrögð

Umsóknir skal senda rafrænt á: stefan@martak.is Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá

>>> Martak ehf • Hafnargata 21, 240 Grindavík • s. 426 7950 • www.martak.is <<<

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hreinsitækni ehf., óskar eftir bílstjórum og 
vélamönnum í framtíðarvinnu vegna 

aukinna verkefna.

Meirapróf og/eða minni vinnuvélaréttindi. 
Hreint sakavottorð.  
Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.  
Skrifa og tala íslensku.  
Stundvísi og reglusemi.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
net fangið vinna@halsafell.is

Hálsafell ehf, jarðvinnuverktaki, 
vantar t il star fa lagnamenn og 

verkamenn.

Þjónustumaður óskast  
á kæliverkstæði

Expert Kæling ehf. óskar eftir að ráða til starfa vélfræðing,  
vélvirkja, vélstjóra.  
Starfið felur í sér viðhald og uppsetningu véla og tækja tengt  
kæli og frystibúnaði, auk annarra tilfallandi verkefna.

Við leitum að laghentum og sveigjanlegum starfsmanni sem fellur 
vel að góðum hópi starfsfólks okkar. Grunnþekking í kælitækni er 
nauðsynleg og viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum 
samskiptum.

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá á netfangið  
sigurdur@expert.is, en umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.  
Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 660-2971 eða 517-4000.

Expert Kæling ehf. Grensásvegi 1, 108 Reykjavík. 

Hæfniskröfur:

Smáralind |ntc.is | verslunin.karakter| karaktersmaralind

- Reynsla af verslunarstörfum

- Áhugi á tísku

- Hæfni í mannlegum samskiptum

- Góð þjónustulund

- Frumkvæði og metnaður í starfi

- Skipulagshæfni

- Ekki yngri en 25 ára

Áhugasamir sendi umsókn ásamt
ferilskrá á helga@ntc.is

Við óskum eftir starfsmanni í fullt starf
sem og hlutastörf.

Hefurðu áhuga á fatnaði?

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar. 
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Við hjá Qlik erum staðráðin í því að að breyta heiminum með því að auðvelda öllum að taka ákvarðanir byggðar á innsæi og þekkingu og 
fylgja þeim eftir. Hugbúnaðurinn QlikView og QlikSense byggist á viðskiptagreiningu. Hann er notaður til að aðstoða stofnanir og fyrirtæki 
við að komast skrefi lengra en aðeins að skrá niðurstöður. Unnt er að rannsaka gögn og taka upplýstar ákvarðanir sem geta breytt viðhorfi 
stjórnenda og vísað þeim leiðina til skilvirkari vinnubragða. Við erum með starfsemi í 100 löndum með 30.000 viðskiptavini út um allan 
heim. Ef þér finnst þetta áhugavert þá lestu endilega áfram því við gætum verið að leita að þér! Þú munt verða hluti af gagnaþjónustuteymi 
fyrirtækisins, sem hefur höfuðstöðvar sínar í Reykjavík. Gagnaþjónustuteymið byggir á Qlik DataMarket og gerir notendum kleift að bæta 
gögnum frá DataMarket við sínar eigin upplýsingar.

Þú munt vinna við að 
þróa Qlik lausnina og 
tryggja að hagstæðasta 
leiðin sé ávallt valin 
við eftirlit, uppfærslur, 

hagræðingu og hönnun nýrra lausna. 
Þetta starf felur í sér kerfisstjórnun, 
þróun á sjálfvirkum aðferðum, umsjón 
með vefþjónustu í skýjalausnum, 
samskipan (configuration) miðlara, 
eftirlit og úrlausn vandamála í 
vefumhverfi.  

DevOps Engineer

Apply at qlik.com/careers

Kjarni í hugbúnaði 
okkar er 
notendaviðmótið, 
þar sem hægt er 
að framkvæma 

margvíslegar viðskiptatengdar 
aðgerðir, hvort sem er í QlikView eða 
QlikSense. Þarna má gera greiningar 
á gögnum á mjög háþróaðan hátt. 
Þitt starf mun felast í því að þróa 
og skila notendaviðmóti á vefnum á 
heimsmælikvarða.

Viðmótsforritari (UI 
Developer)

Við erum að leita að 
hæfileikaríkum og 
sjálfstæðum einstakingi 
sem er tilbúinn að kafa 
djúpt í þann flókna vef 

sem þróun stýrðra gagna og forrita 
er. Aðaláherslan er á prófanir og 
vörugæði.

Vanur hugbúnaðarprófari og 
–skipuleggjari (Senior Test-
Engineer & Coordinator)

Helstu verkefni og ábyrgð
• Skipuleggur iðjuþjálfun heimilismanna og ber ábyrgð á   
 henni í samræmi við hugmyndafræði, markmið og  
 gæðakerfi heimilisins
• Tekur virkan þátt í teymisvinnu 

Hæfniskröfur
• Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af  
 heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT)
• Íslenskt starfsleyfi og löggilding frá Heilbrigðisráðuneytinu
• Reynsla á sviði iðjuþjálfunar
• Reynsla á sviði öldrunar æskileg
• Samskipta- og samvinnuhæfni 
• Sjálfstæði  í vinnubrögðum
• Frumkvæði í starfi, þolinmæði og jákvætt viðhorf

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

Við bjóðum upp á:
• Heimilislegt vinnuumhverfi
• Krefjandi og spennandi verkefni
• Sveigjanlegan vinnutíma
• Skemmtilegan og faglegan starfsmannahóp

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Iðjuþjálfafélags Íslands 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Ólafsdóttir forstöðumaður í síma 414-9500 eða með því að senda fyrirspurnir á 
ingibjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til 13. febrúar n.k.

YFIRIÐJUÞJÁLFI  Á DROPLAUGARSTAÐI OG SELJAHLÍÐ

DROPLAUGARSTAÐIR, HJúkRUnARHEImILI óSkAR EFTIR AÐ RÁÐA 
YFIRIÐJUÞJÁLFA Í 70% DAGvInnU, 20% AF STARFI YFIRIÐJUÞJÁLFA 
mUn FARA FRAm Í SELJAHLÍÐ, HEImILI ALDRAÐRA Í BREIÐHOLTI.  

Velferðarsvið

HEImILISFóLk Á DROPLAUGARSTöÐUm ERU EInSTAkLInGAR SEm 
FEnGIÐ HAFA HEILSU- OG FæRnImAT OG ÞURFA DAGLEGA HJúkRUn 
OG AÐHLYnnInGU, Í SELJAHLÍÐ HEImILI ALDRAÐA ERU 20 ÍBúAR 
mEÐ HEILSU – OG FæRnImAT. LöGÐ ER ÁHERSLA Á SJÁLFRæÐI EIn-
STAkLInGSInS, HEImILISLEGT UmHvERFI, vIRÐInGU FYRIR EInkA-
LÍFI, vIRknI Í DAGLEGU LÍFI OG AÐ öRYGGI OG vELLÍÐAn Sé Í FYRIR-
RúmI.  Á DROPLAUGARSTöÐUm ERU 82 ÍBúAR.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

Starfið er fjölbreytt og breytilegt eftir árstíma, sem felst 
m.a. í verkefnum í landi og um borð í sérútbúnum skelbát. 
Fjarðarskel er sérhæft í ræktun bláskeljar á Íslandi og er 
að byggja upp öflugan rekstur í Hvalfirði.

Um er að ræða framtíðarstarf og eftirfarandi réttindi og 
reynsla eru skilyrði:
• Skipstjórnarréttindi að 12mtr eða meira 
• Reynsla af skipstjórn 
• Menntun og/eða reynsla af viðhaldi véla og tækja

Umsóknir og fyrirspurnir varðandi starfið skal senda á 
netfangið: fjardarskel@gmail.com og merkja sem 
atvinnuumsókn.

Umsóknafrestur er til 15. febrúar

Fjarðarskel ehf. óskar eftir að ráða  
mann með skipstjórnarréttindi
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Ísafjarðarbær

Skipulags- og byggingafulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. Nánari 
upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

www.isafjordur.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. 
Nánari upplýsingar um starfið eru á heimasíðu 

Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is

Óskum eftir vönum smið á 
innréttingaverkstæði.

i n n r é t t i n g a r

Umsóknir sendist á: heggur@heggur.is

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

Nýr leikskóli  
- spennandi tækifæri 

Auglýst er eftir leikskólastjóra í nýjan leikskóla sem stendur 
við Bjarkavelli og áformað er að taki til starfa í ágúst næst-
komandi. Leikskólinn verður fjögurra deilda fyrir um 100 
nemendur, en gert er ráð fyrir að byrja með tvær deildir.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera ábyrgð  
á daglegri starfsemi og rekstri leikskólans og að veita  
skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar 
í skólastarfi.

Leikskólastjóri kemur að undirbúningi, ráðningu starfsfólks 
og stefnumótun, en ráðið verður í stöðuna frá og með  
1. maí 2016. 

Hæfniskröfur
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar- og/eða  
 menntunarfræða æskileg
• Stjórnunarreynsla og leiðtogahæfileikar
• Færni og lipurð í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar veitir Magnús Baldursson, sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu, magnusb@hafnarfjordur.is  

Umsóknum þarf að fylgja yfirlit um menntun og reynslu 
ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar áherslur og 
áhuga í skólastarfi.

Umsóknum skal skilað á ráðningavef Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is  eigi síðar en 15. febrúar nk.

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

Í Hafnarfirði eru íbúar rúmlega 27.000 og rekur bærinn nú 14 leik-
skóla og er með þjónustusamning við tvo til viðbótar.
Markmið Fræðslu- og frístundaþjónustu er að vera faglegt og fram-
sækið forystuafl í mennta-, æskulýðs- og íþróttamálum og veita 
börnum og fjölskyldum í bænum heildstæða þjónustu og stuðla að 
samfellu í öllu starfi sem hefur velferð íbúa að leiðarljósi.

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR

Bráða- og göngudeild

Verkefni og ábyrgð

•  Ákvarðanir og skipulag 
hjúkrunarmeð ferðar í samráði

 við skjólstæðinga 
•  Skráning hjúkrunar í samræmi
 við reglur Landspítala
•  Fylgjast með nýjungum á sviði 

hjúkrunar
•  Þverfagleg teymisvinna

Hæfni

•  Faglegur metnaður
•  Góð samskiptahæfni
•  Frumkvæði og jákvæðni
•  Starfsreynsla æskileg
•  Góð reynsla og  
 til að vinna í teymi
•  Íslenskt  skilyrði

Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa á bráða- og göngudeild Landspítala í Fossvogi. Um er 
að ræða bæði sumar- og framtíðarstörf. Á deildinni er móttaka og hjúkrun sjúklinga sem 
leita þangað vegna sjúkdóma og slysa. Deildin er opin alla daga frá 8:00-23:30. Unnið er á 
tvískiptum vöktum.  fjölbreytt og lærdómsríkt. Góð aðlögun í boði.

Starfshlutfall er 50-100% og vinnu-
fyrirkomulag sam komu lagsatriði. 
Laun eru skv. kjara samningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags.

Umsóknum fylgi náms- og starfs-
ferilskrá. Ákvörðun um ráðningu 
byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum. Sótt er um  rafrænt 
á landspitali.is, undir „Laus störf“.
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 
og með 15. febrúar 2016.
 
Nánari upplýsingar veita 
Bryndís Guðjónsdóttir 
(bryngud@landspitali.is,
 825 3777) og Sólveig Wium 
(solwium@landspitali.is,
 825 3786).

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

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. 

Barnaspítali Hringsins hefur forystu í heilbrigðisþjónustu við börn og unglinga á Íslandi. Á barna-
deild inni er veitt sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta. Stefna deildarinnar er að veita faglega og 
fjölskyldumiðaða þjónustu þar sem öryggi, fagmennska og umhyggja er höfð að leiðarljósi.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á barnadeild
Barnadeildin er 21 rúma legudeild, með breiðan skjólstæðingahóp barna frá fæðingu að 18 ára aldri og fjölskyldum 
þeirra. Boðið er upp á góða starfsaðlögun með reyndum hjúkrunarfræðingi. Nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum 
stendur til boða þátttaka í starfsþróunarári á LSH. Starfshlutfall er 60-100%, vaktavinna.

Heilbrigðisritari/ sjúkraliði óskast til starfa á móttöku dagdeildar
Á dagdeildinni er veitt sérhæfð læknis- og hjúkrunarþjónusta þeim börnum sem ekki þurfa að dveljast á 
barnaspítalanum yfir nótt. Starfshlutfall er 80%, dagvinna, mánudag til fimmtudags.

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  www.landspitali.is/mannaudur

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR
HEILBRIGÐISRITARI / SJÚKRALIÐI

Barnaspítali Hringsins

NÁM Í ÁFENGIS- OG 
VÍMUEFNARÁÐGJÖF

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímuefnaráð-
gjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem áfengis- og 
vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og námsaðlögun auk kennslu. 
Sjá nánar námskrá http://saa.is/grein/um-afengis-og-vimuefn-
aradgjafa-saa/

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf æskilegt.
• Góð færni í mannlegum samskiptum og skipulögð vinnubrögð 

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal skilað 
á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík eða í tölvupósti.

Nánari upplýsingar veitir Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri  
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is 
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Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
í eftirfarandi störf:

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir að ráða 
konu til starfa í Íþróttamiðstöð Hauka að Ásvöllum. 
Um vaktavinnu er að ræða.  

Almennur starfskraftur (kona)

Æskilegt er að umsækjendur séu reglusamir og 
tilgreini meðmælendur í umsókn. 

Knattspyrnufélagið Haukar óskar eftir starfsmanni 
í hlutastarf í almennar ræstingar og skyld verkefni. 

Ræstitæknir

Umsóknir sendist á netfangið magnus@haukar.is

4 x 26 167 x 260 mm

Þjónustuver OR leitar að jákvæðum og þjónustulunduðum liðsmanni í 
samstillt teymi þjónustufulltrúa sem leysir erindi viðskiptavina Orku 
náttúrunnar, Veitna, Gagnaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Mosfellsbæjar. Um 
er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. Ef þú hefur áhuga á að vinna í 
margbreytilegu og tæknilegu starfsumhverfi, hugsar í lausnum og nýtur þín í 
samskiptum hvetjum við þig til að sækja um starfið.   

Við hvetjum jafnt karla sem konur til að sækja um.

Þjónustufulltrúi 

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef OR, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2016.

Vilt þú veita framúrskarandi þjónustu?

Orkuveita Reykjavíkur  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík  
Sími • Tel. +354 516 6100  •  www.or.is

OR er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks með 
mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu 
röð hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika 
til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð.
 

Operation Control Center
Air Atlanta Icelandic is looking for qualified employees

Job description

The operation control center (OCC) is a 
communications- and control center between 
all departments and outstations. They prepare, 
control and supervise the ongoing flight 
operation in accordance with procedures. 
The operation control center operates 24/7

Qualification requirements

• Experience in an airline Operations Environment is a plus
• Preferably Dispatch and/or Pilot license
• Skills to delegate and work under intensive time pressure
• Must be fluent in written and spoken English 
• Excellent computer skills
• Completed secondary school or similar

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

About Air Atlanta Icelandic

Air Atlanta Icelandic is one of the largest ACMI service provider in the world. We offer tailor-made 
solutions to other carriers, both in the passenger and cargo industry. The current fleet consist of 
seventeen wide-body aircraft of three types; Boeing 747-400, Airbus A330-200 and Airbus A340-300. 
We have a worldwide operation but the Company´s headquarters is located in the municipality of 
Kopavogur, Iceland.

Application deadline is 10th of February 2016
For further information and application, please visit: www.airatlanta.com
All applications will be answered and treated as confidential

The Pier Smáratorgi óskar eftir 
starfsmanni í verslun í 90% starf

Vinnutími:
• Virkir dagar 11-18:30, þar af einn dagur 11-17.
• Einn laugardagur og einn sunnudagur í mánuði. 

Hæfniskröfur:
• Framúrskarandi þjónustulund.
• Áreiðanleiki og stundvísi. 
• Jákvæðni, drifkraftur og sjálfstæð vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk. Umsækjendur 
þurfa að vera 18 ára eða eldri og geta hafið störf sem fyrst. 
Áhugasamir sendi ferilskrá á smaratorg@pier.is
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Sumarstörf 
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.200 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Við eigum von á yfir 6 milljónum farþega í heimsókn á þessu ári. 
Vilt þú taka þátt í að gera ferðalag þeirra betra?

Sumarstarf í rekstrarstjórnstöð 
Isavia leitar að ábyrgum, úrræðagóðum og sjálfstæðum 
einstaklingum til að sinna e�irliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa 
fyrir flugstöðina, samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn 
og úthlutun á flugstæðum. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Sumarstarf í KEF Parking 
Isavia leitar að þjónustuliprum og heilsuhraustum einstaklingum 
í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni 
eru umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og þjónusta við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar. 
Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf í öryggisleit

Sumarstarf þjónustuliða 
Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og þjónustuliprum 
einstaklingum til að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er. Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á ferð um flugstöðina, 
umsjón og e�irlit á þjónustuborðum og e�irlit með búnaði sem 
farþegar nota. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á ensku og íslensku. Þriðja tungumál er kostur 
• Framúrskarandi samskiptafærni

Sumarstarf í farþegaakstri
Isavia leitar að þjónustuliprum og snyrtilegum einstaklingum til 
að sinna rútuakstri farþega á flughlaði Keflavíkurflugvallar. Helstu 
verkefni eru rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar og umhirða bifreiða. Um vaktavinnu 
er að ræða.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið
• Fullnaðarskírteini fyrir B ré�indaflokk í ökuskírteini
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf fyrir verkfræðinema 
Isavia óskar e�ir að ráða fluggáfaða verkfræðinema til að vinna 
að greiningum, söfnun gagna og umbótaverkefnum fyrir 
skrifstofu framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér vinnu við uppfærslu á hermunarlíkani 
flugstöðvarinnar, gerð a�astagreininga, skýrslugerð og önnur 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Nemi í rekstrar-, iðnaðar- eða hátækniverkfræði

Sumarstarf flugvallastarfsmanns
Isavia óskar e�ir að ráða heilsuhrausta og röska starfsmenn til 
að aðstoða við flugvallaþjónustu Keflavíkurflugvallar í sumar. 
Helstu verkefni eru viðhald flugvallarins og umhverfis hans og 
e�irlit með flugvallarmannvirkjum, vélbúnaði og tækjum. Unnið 
verður á dagvöktum.

Hæfniskröfur
• Aukin ökuré�indi eru kostur
• Go� vald á íslensku og ensku
• Aldurstakmark 20 ár

Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskipta-
færni, eru sveig janlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er e�ir 
starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Helstu verkefni eru 
vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og á flughlaði á Keflavíkurflugvelli. Um vaktavinnu er að ræða.

Umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka 
daga áður en þeir he�a störf.  

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Ré� litaskynjun
• Lágmark tvegg ja ára framhaldsskólanám eða sambærileg menntun
• Þjónustulund

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við stefnu 
fyrirtækisins um að vinna að jafnréttismálum og hvatning til að halda áfram á þeirri leið. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúarUmsóknum skal skilað inn á rafrænu formi 
á www.isavia.is/atvinna
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Sumarstörf 
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.200 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg-
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Við eigum von á yfir 6 milljónum farþega í heimsókn á þessu ári. 
Vilt þú taka þátt í að gera ferðalag þeirra betra?

Sumarstarf í rekstrarstjórnstöð 
Isavia leitar að ábyrgum, úrræðagóðum og sjálfstæðum 
einstaklingum til að sinna e�irliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni eru vöktun kerfa 
fyrir flugstöðina, samskipti við viðskiptavini og samstarfsmenn 
og úthlutun á flugstæðum. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Sumarstarf í KEF Parking 
Isavia leitar að þjónustuliprum og heilsuhraustum einstaklingum 
í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Helstu verkefni 
eru umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og þjónusta við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar. 
Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 18 ár
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf í öryggisleit

Sumarstarf þjónustuliða 
Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og þjónustuliprum 
einstaklingum til að veita farþegum bestu þjónustu sem mögulegt 
er. Helstu verkefni eru þjónusta við farþega á ferð um flugstöðina, 
umsjón og e�irlit á þjónustuborðum og e�irlit með búnaði sem 
farþegar nota. Um vaktavinnu er að ræða. 

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á ensku og íslensku. Þriðja tungumál er kostur 
• Framúrskarandi samskiptafærni

Sumarstarf í farþegaakstri
Isavia leitar að þjónustuliprum og snyrtilegum einstaklingum til 
að sinna rútuakstri farþega á flughlaði Keflavíkurflugvallar. Helstu 
verkefni eru rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum 
að Flugstöð Leifs Eiríkssonar og umhirða bifreiða. Um vaktavinnu 
er að ræða.

Hæfniskröfur
• Próf á hópferðabifreið
• Fullnaðarskírteini fyrir B ré�indaflokk í ökuskírteini
• Go� vald á íslensku og ensku

Sumarstarf fyrir verkfræðinema 
Isavia óskar e�ir að ráða fluggáfaða verkfræðinema til að vinna 
að greiningum, söfnun gagna og umbótaverkefnum fyrir 
skrifstofu framkvæmdastjóra Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Helstu verkefni fela í sér vinnu við uppfærslu á hermunarlíkani 
flugstöðvarinnar, gerð a�astagreininga, skýrslugerð og önnur 
verkefni. 

Hæfniskröfur
• Nemi í rekstrar-, iðnaðar- eða hátækniverkfræði

Sumarstarf flugvallastarfsmanns
Isavia óskar e�ir að ráða heilsuhrausta og röska starfsmenn til 
að aðstoða við flugvallaþjónustu Keflavíkurflugvallar í sumar. 
Helstu verkefni eru viðhald flugvallarins og umhverfis hans og 
e�irlit með flugvallarmannvirkjum, vélbúnaði og tækjum. Unnið 
verður á dagvöktum.

Hæfniskröfur
• Aukin ökuré�indi eru kostur
• Go� vald á íslensku og ensku
• Aldurstakmark 20 ár

Við leitum að traustum einstaklingum sem hafa góða samskipta-
færni, eru sveig janlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er e�ir 
starfsfólki í bæði hluta- og heilsdagsstörf. Helstu verkefni eru 
vopna- og öryggisleit og e�irlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og á flughlaði á Keflavíkurflugvelli. Um vaktavinnu er að ræða.

Umsækjendur þurfa að geta só� undirbúningsnámskeið í á�a virka 
daga áður en þeir he�a störf.  

Hæfniskröfur
• Aldurstakmark 20 ár
• Go� vald á íslensku og ensku
• Ré� litaskynjun
• Lágmark tvegg ja ára framhaldsskólanám eða sambærileg menntun
• Þjónustulund

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við stefnu 
fyrirtækisins um að vinna að jafnréttismálum og hvatning til að halda áfram á þeirri leið. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. febrúarUmsóknum skal skilað inn á rafrænu formi 
á www.isavia.is/atvinna
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfr. stefnumótun og fjármál Forsætisráðuneytið Reykjavík 201601/138
Læknaritari Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201601/137
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201601/136
Verkefnisstjóri flutn. safnkosts Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201601/135
Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarður Skaftafell 201601/134
Ljósmóðir á kvennadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/133
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/132
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201601/131
Sálfræðingur LSH, geðsvið Reykjavík 201601/130
Starf á uppl.- og þjónustusviði Einkaleyfastofa Reykjavík 201601/129
Lektor í skurðlæknisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201601/128
Doktorsnemi í tölfræði HÍ, Verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201601/127
Sérfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201601/126
Sérnámslæknar í heimilislækn. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201601/125
Sérfræðilæknir LSH, bráðaþjónusta geðsviðs Reykjavík 201601/124
Deildarlæknir LSH, augndeild Reykjavík 201601/123
Aðstoðardeildarstjóri LSH, bæklunarskurðdeild Reykjavík 201601/122
Talmeinafræðingur LSH, talmeinaþjónusta Reykjavík 201601/121
Verkstjóri LSH, símaver Reykjavík 201601/120
Hjúkrunarfræðingur LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/119
Námsstöður deildarlækna LSH, barnalækningar Reykjavík 201601/118
Námsstöður deildarlækna LSH, skurðlækningum Reykjavík 201601/117
Heilbrigðisritari/sjúkraliði LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201601/116
Hjúkrunarfræðingar LSH, hjartagátt Reykjavík 201601/115
Sjúkraliðar LSH, hjartagátt Reykjavík 201601/114
Sérfræðilæknir í geðlækningum LSH, geðsvið Reykjavík 201601/113
Námsstöður deildarlækna LSH, lyflækningar Reykjavík 201601/112
Námsstöður deildarlækna LSH, kvennadeild Reykjavík 201601/111
Hjúkrunarfræðingar LSH, bráða- og göngudeild Reykjavík 201601/110
Sérfr. á hjarta- og lungnavél LSH, hjarta- og lungnaskurðdeild Reykjavík 201601/109
Starfsfólk, sumarafleysingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201601/108
Skjalavörður Þjóðskjalasafn Íslands Reykjavík 201601/107
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Selfoss 201601/106
Aðstoðarverslunarstjóri ÁTVR, Vínbúðin Akureyri 201601/105
Deildarstjóri tæknideildar Vinnueftirlit ríkisins Reykjavík 201601/104
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201601/103
Heilbrigðisritari LSH, göngudeild öldrunarlækninga Reykjavík 201601/102
Hjúkrunarfræðingur LSH, dag- og göngudeild augnlækn. Reykjavík 201601/101
Skurðhjúkrunarfræðingur LSH, skurðstofa Reykjavík 201601/100
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Sauðárkrókur 201601/099
Yfirsálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201601/098
Lögfræðingur Umboðsmaður skuldara Reykjavík 201601/097
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Keflavíkurflugv. 201601/096
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201601/095

SUMAR Í HLÍÐARFJALLI

Akureyrarbær auglýsir eftir hugmyndum um nýtingu  
og rekstur útivistarsvæðisins í Hlíðarfjalli  

yfir sumarmánuðina.

Á svæðinu eru þjónustuhús/skíðahótel (150 m2) með  
eldhúsi og sætum fyrir 90 manns, veitingahúsið Strýtan 

(150 m2) með eldhúsi og sætum fyrir 50 manns, stólalyfta 
og fjórar toglyftur, ein togbraut og eitt færiband. Skíða-

brekkur eru með 500 m fallhæð. Á svæðinu er einnig tjörn, 
á að giska 70 x 30 m. Svæðið er alls um 200 hektarar.

Óskað er eftir hugmyndum um nýtingu á svæðinu,  
byggingum og búnaði, í heild eða að hluta.

Frestur til að skila inn hugmyndum er til  
miðnættis mánudaginn 29. febrúar 2016.

Hugmyndir berist Ellerti Erni Erlingssyni forstöðumanni 
íþróttamála hjá Akureyrarbæ á rafrænu formi ásamt með 

áætlun um framkvæmd verkefnisins.  
Netfang Ellerts er ellert@akureyri.is. 

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður Hlíðarfjalls, Guð-
mundur Karl Jónsson, gudmundk@akureyri.is.

Akureyrarbær áskilur sér rétt að hefja viðræður um ein-
stakar innsendar hugmyndir eða hafna þeim öllum.

Nánar á www.akureyri.is/hlidarfjall 

Brúnegg ehf. óskar eftir að ráða röskan 
mann til útkeyrslustarfa ásamt öðrum 
tilfallandi störfum. 
Meirapróf skilyrði. Leitum að duglegum, 
stundvísum, og reglusömum aðila.

Uppl. sendist á  brunegg@brunegg.is 
eða í síma 892-3042  Björn.

Brúnegg ehf • Brautarholti 4 • Kjalarnesi
Sími 892 3042 • brunegg@brunegg.is

Þjónustufulltrúi 
á ferðaskrifstofu

Vegna aukinna verkefna auglýsir Ferðaskrifstofan 
GoNorth eftir þjónustufulltrúa til að annast bókanir 
fyrir erlenda viðskiptavini sína og tengd verkefni.
Umsækjandi verður að vera nákvæmur og 
samviskusamur. Reynsla úr ferðaþjónustu er mikill 
kostur.

Um framtíðarstarf í fullu starfi er að ræða. Æskilegt er 
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

GoNorth er staðsett í Hafnarfirði og hefur verið 
starfrækt frá 2010. GoNorth er vaxandi fyrirtæki og 
fjölskylduvænn vinnustaður.

Umsóknir sendist til: 
einarj@gonorth.is
eigi síðar en 5.febrúar
Upplýsingar veitar            
í sama netfangi.



| AtvinnA | LAUGARDAGUR  30. janúar 2016 23

INNNES er traust, leiðandi og framsækið 
fyrirtækið í innflutningi, sölu og þjónustu á 
matvörumarkaði.
Við leitum að kappsömum og metnaðarfullum 
starfsmanni. Í boði er góð vinnuaðstaða hjá 
framsæknu og ört vaxandi fyrirtæki þar sem 
ríkir starfsánægja og gleði.

Aðfangasvið vinnur að innleiðingu hugmyndafræði 
um stöðugar umbætur (LEAN) í verkefnum sínum.

Innkaupafulltrúi
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í 
hópinn í innkaupadeild Innnes.  Deildin sér um öll innkaup 
og innflutning fyrir vörumerki Innnes.  Innkaupafulltrúi mun 
sjá um innkaup og samskipti við flutningsaðila.

Starfssvið
·        Ákvörðun um innkaupaþörf
·        Vinnsla og eftirfylgni pantana
·        Samskipti við birgja
·        Samskipti við flutningsaðila
·        Þjónusta/upplýsingagjöf við innri viðskiptavini
·        Eftirfylgni árangursmælinga
·        Birgðagreiningar
·        Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
·        Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. viðskiptafræði 
         vörustjórnun eða rekstrarverkfræði
·        3-5 ára starfsreynsla úr innkaupum
·        Framúrskarandi samskiptahæfileikar
·        Mjög góð tölvukunnátta - reynsla af AGR Innkaup og 
         upplýsingakerfi Axapta/Navision er kostur
·        Góð greiningarhæfni og nákvæm vinnubrögð
·        Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
·        Faglegur metnaður og öguð í vinnubrögð 
·        Góð íslensku-og enskukunnátta

Innnes ehf | Fossaleyni 21  | 112 Reykjavík | www.innnes.is  | Netfang: innnes@innnes.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar nk. 
Sækja skal um og senda starfsferilskrá á:
http://innnes.is/fyrirtaekid/mannaudur/atvinnu-
umsoknir/

Nánari upplýsingar veitir: Guðný Hansdóttir, 
mannauðsstjóri, 
sími 530 4000, gh@innnes.is

Vilt þú ganga til liðs við okkur?

Markaðsdeild
Content Marketing Specialist -
Umsjónarmaður efnismarkaðssetningar

• Við leitum að hugmyndaríkum og klókum 
einstaklingi til að ganga til liðs við og styrkja 
öflugt markaðsteymi Íslenskra fjallaleiðsögu
manna.

• Vinnur náið með markaðsstjóra og umsjónar
manni netmarkaðssetningar. 

• Kortleggur áætlun um efnismarkaðssetningu 
fyrirtækisins sem styður við markaðsstefnu 
vörumerkja þess.

• Ber ábyrgð á vali, söfnun og framleiðslu á efni 
sem höfðar til markhópa fyrirtækisins. 

• Þarf að hafa góða þekkingu og reynslu á sviði 
efnismarkaðssetningar.

• Framúrskarandi enskukunnátta skilyrði.
• Víðtæk þekking og innsýn í ævintýra ferða

mennsku (e. adventure tourism) er mikill 
kostur.

Birgðadeild
Aðstoðarmaður deildarstjóra - 
Framtíðarstarf

• Vinnur í nánu samstarfi við deildastjóra 
Birgðadeildar að skipulagi vakta, utanum
haldi vinnuskjala, pökkunarlista og annars 
tilfallandi. 

• Kunnátta og reynsla af excel (skilyrði).
• Þarf að vera góður í mannlegum samskiptum.

Vaktstjórar

• Bera ábyrgð á undirbúningi og pökkun á mat 
og búnaði fyrir lengri ferðir. 

• Þurfa að vera ábyrgir, nákvæmir, góðir í 
mannlegum samskiptum, stundvísir og fljótir 
að læra.

Sumarstarfsfólk

• Undirbýr og pakkar mat og búnaði fyrir lengri 
ferðir ÍFLM.

• Þarf að vera stundvíst, nákvæmt, hagsýnt og 
lipurt í samskiptum.

Sumarstarfsmenn
Á skrifstofu

• Þurfa að hafa áhuga og reynslu af ferða
þjónustu og ferða mennsku.

• Þurfa að vera góðir í mannlegum samskiptum, 
nákvæmir, skipulagðir og fljótir að tileinka sér 
ný verkefni.

• Geta unnið vel undir álagi.
• Hvetjum nema í ferðaþjónustunámi til að 

sækja um.

Störf hjá ITM

• Störfin felast í sölu dagsferða, upplýsinga gjöf 
og ráðgjöf til ferðamanna.

• Tækifæri til að afla sér víðtækrar þekkingar 
og reynslu í ferðaþjónustu.

Leiðsögumenn

• Jöklaleiðsögn. 
• Frönskumælandi leiðsögumenn  lengri ferðir.

Allar frekari upplýsingar um störfin og hæfni má finna á www.fjallaleidsogumenn.is/starf eða hjá 
Margréti í síma 587 9999 • Umsóknir sendist á job@mountainguides.is merktar viðkomandi starfi • Umsóknarfrestur er til 14. febrúar 2016. 
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SKOÐUNARMENN ÓSKAST

Óskum eftir nákvæmum, skipulögðum, heilsuhraustum og 
jákvæðum einstaklingum til starfa hjá traustu fyrirtæki. 

Áhugi á björgunarmálum til sjós ásamt ensku- og tölvu-
kunnáttu er kostur. 2. stig stýrimannsréttndi er krafa í annað 
starfið. Nákvæm vinnubrögð og handlægni er skilyrði fyrir 
starfinu.
Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com eigi síðar en 
9.febrúar 2016.

Teitur óskar eftir að ráða
í eftirfarandi störf:

Frekari upplýsingar um störfin veitir  
Haraldur Þór Teitsson, framkvæmdastjóri í 

síma 515 2700 eða 660 0105.

Vinsamlega sendið ferilskrá með tölvupós-
ti á haraldur@teitur.is. Öllum umsóknum 

verður svarað og fullum trúnaði heitið.

Bifvélavirki 
Starfssvið
n Almennar viðgerðir
n Innkaup á varahlutum og rekstrarvörum
n Mótun og framfylgd viðgerðaráætlana
n Umsjón með fyrirbyggjandi viðhaldi

Hæfniskröfur
n Próf í bifvélavirkjun 
n Færni í bilanagreiningu og bifreiða- 

viðgerðum
n Reynsla af vinnu við vöru- og  

rútubifreiðar kostur
n Stjórnunarreynsla æskileg
n Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
n Góðir samskipta- og samstarfshæfileikar

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf  
og/eða sumarstarf.

Ferðafulltrúi 
Starfssvið
n Gerð tilboða, bókanir og úrvinnsla  

ferðagagna
n Samskipti við leiðsögumenn og birgja
n Almenn skrifstofustörf, símsvörun og 

meðhöndlun fyrirspurna

Hæfniskröfur
n Reynsla af ferðaskrifstofustörfum  

æskileg
n Góð enskukunnátta skilyrði,  

þýskukunnátta æskileg
n Rík þjónustulund og samskiptafærni
n Góð almenn tölvukunnátta
n Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð  

vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf, hlutastarf  
og/eða sumarstarf.

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. febrúar nk. 

Um fyrirtækið

Teitur Jónasson ehf. er fjölskyldufyrirtæki 
sem hefur verið starfrækt frá árinu 1963.  
Hjá fyrirtækinu starfa 50 starfsmenn og 
rekur það 40 hópferðabíla. Teitur tekur á 
móti um 40.000 ferðamönnum ár hvert sem 
koma flestir frá  Þýskalandi, Bretlandi, Kína 
og Norðurlöndunum. 

Einkunnarorð Teits eru þjónusta, 
traust og ánægja. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Rjúpnahæð

· Leikskólasérkennari / þroskaþjálfi í   
 leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Fífusali

Grunnskólar

· Umsjónarkennari á yngsta stig í Salaskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.
is, þar sem jafnframt má finna fleiri störf og 
nánari upplýsingar.

Prentmet er framsækin prentsmiðja með höfuðstöðvar  
að Lynghálsi 1 í Reykjavík og útibú á Akranesi og Selfossi

Prentmet ehf. í Reykjavík óskar eftir starfsmanni 
í pökkun og akstur í 100% starf 

Helstu verkefni:
- Pökkun á prentverki til afhendingar
- Öll almenn frágangsvinna á prentverki
- Létt útkeyrsla á vörum til viðskiptavina
-  Önnur tilfallandi sérverkefni sem leysa þarf á 

hverjum tíma. 

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn ásamt ferilskrá 
á http://prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn.  
Nánari upplýsingar: ingasteina@prentmet.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2016.

Prentmet býður upp á heildarlausnir í prentun þar sem 
hraði, gæði og persónuleg þjónusta fara vel saman í 
framleiðslunni. Lögð er rík áhersla á að starfsfólki líði 
vel á vinnustað.

Starfsmaður óskast 
í bókband og frágang

 -  - 

Vegna aukinna umsvifa óskar 
Vaka hf. eftir starfsfólki í  
eftirtalin störf: 

FÖRGUN
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni í förgun.
 
Hæfniskröfur: 
• Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
• Lyftarapróf
• Vinnuvélaréttindi kostur
• Stundvísi og snyrtimennska
• Öguð vinnubrögð
• Þekking á helstu bílategundum og varahlutum kostur.

Vinnutími frá 8-16:30,  
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10.febrúar 2016 merkt: Förgun
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
 

LYFTARI
Vaka hf. óskar eftir starfsmanni á lyftara.
 
Ert þú góður lyftaramaður og átt gott með að vakna 
til vinnu?  Þá erum við að leita af þér.  Vantar vanan 
lyftaramann til starfa.  
Vinnutími frá 8-16:30, 
góð laun í boði fyrir rétta starfskraftinn.
 
Áhugasamir sendi starfsumsókn á starf@vakahf.is, fyrir 
10. febrúar 2016 merkt: Lyftari
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

LEGO®, ný og spennandi verlsun í 
Smárlind, leitar að öflugum aðilum í 
sölustörf.

Fullt starf
Við leitum að jákvæðum, ábyrgðar-
fullum og sjálfstæðum einstaklingi í 
fullt starf.  Viðkomandi þarf að hafa 
marktæka reynslu af sölu- og 
afgreiðslustörfum.

Hlutastörf
Við leitum að hressum og þjónustu-
lunduðum starfskröftum með 
brennandi áhuga á LEGO. 
Störfin geta hentað skólafólki.

Áhugasamir skulu senda starfsferil og 
umsókn á legoverslun@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 7. febrúar 2016. 

HEFST 31. JANÚAR
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Íþróttakennari óskast vegna forfalla frá 22. febrúar til 30. apríl.  
Um er að ræða 100% starf við sundkennslu á yngsta og miðstigi.

Kennari óskast í kennslu á miðstig út skólaárið í 60 - 70% starfs-
hlutfall. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leikskólakennari óskast í 100% starf við leikskóladeild 5 ára 
barna í útibú skólans, Höfðaberg. Vinnutími 08:45 – 16:45. Við-
komandi þarf að geta hafið störf 15.apríl.
Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða 
starfsmann með aðra uppeldismenntun.

Stuðningsfulltrúi óskast í sérdeild og frístundasel 
sérdeildar
Meginverkefni er aðstoð við nemendur sérdeildar í leik og starfi.
Vinnutími frá kl. 08:00 – 16:00. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf 
sem fyrst.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is  og   
www.lagafellsskoli.is. Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar 
veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í  síma 525 9200 eða  
896 8230. Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 8. febrúar 2016.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um

Rekstur kaffihúss í 
Sögumiðstöðinni í Grundarfirði

Grundarfjarðarbær auglýsir eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila til að sjá um rekstur kaffihúss að Grundargötu 35 í 
Grundarfirði, Sögumiðstöðinni, í samstarfi við þann rekstur sem 
fyrir er í húsinu s.s. bókasafn, upplýsingamiðstöð og sögusöfn.
 
Um er að ræða rekstur kaffihúss með einfaldar og léttar 
veitingar. Samningstími er umsemjanlegur, þó eigi styttri en til 
eins árs í senn. Megináhersla er lögð á rúman opnunartíma 
kaffihússins frá 15. maí til 1. október ár hvert en meiri  
sveigjanleiki er á opnun yfir vetrartímann.
 
Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi þar sem umsækjandi 
rökstyður hæfni sína til rekstrarins berist á netfangið  
sigridurh@grundarfjordur.is 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, menningar- og 
markaðsfulltrúi, í síma 430 8500/430 8503. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2016.

Grundarfjarðarbær

SMIÐIR ÓSKAST
Gæðasmíði óskar eftir að ráða vana smiði í vinnu. 
Næg verkefni framundan.

Nánari upplýsingar gefur Arnar Ström í netpósti: 
arnar@gaedasmidi.is eða Magni Kristjánsson í netpósti: 
magni@gaedasmidi.is

gaedasmidi.is
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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

VAKTSTJÓRI Í SAL 
Apotekið leitar að metnaðarfullum
og hressum vaktstjóra

Viðkomandi þarf að vera 24 ára eða eldri með 
mikla reynslu af veitingastjórnun. Menntun 
í framreiðslu er kostur en ekki skilyrði.

Í boði eru mjög góð laun fyrir réttan aðila og 
lifandi starfsumhverfi í skemmtilegum hópi.

Ef þú hefur áhuga endilega sendu ferilskrá 
á huld@apotekrestaurant.is fyrir 7. febrúar.

Allar nánari upplýsingar veitir Huld 
í síma 697 5739

APOTEK KITCHEN+BAR       Austurstræti 16       apotek.is

Ertu ævintýragjarn og kraftmikill einstaklingur sem 
hefur áhuga á að sjá um hótel við Miðjarðarhafið?

Rekstrarstjóri óskast til starfa til að sjá um rekstur 
17 herbergja hótels í Cannes, Frakklandi.

Frönskukunnátta og reynsla af hótelstörfum er kostur.
Mikill kostur ef umsækjandi geti hafið störf sem allra fyrst.

Umsóknarfrestur er til 3. febrúar 2016, ferilskrár sendist á 
netfangið: jobs@kimihotel.com

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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www.ruedenet.is

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitum við að framúrskarandi og drífandi einstaklingum til þess 
að starfa með okkur við ráðgjöf og forritun fyrir einhver mest spennandi fyrirtæki á Íslandi. Ef þú 
hefur áhuga á að vinna á líflegum vinnustað og í framlínu tæknibreytinga þá erum við að leita að þér.

Upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) 
ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2016. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Rue de Net er ráðgjafafyrirtæki í upplýsingatækni sem 

aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við val og innleiðingu á 

viðskipta- og verslunarlausnum.

Ert þú framúrskarandi forritari?

Verkefni
Forritun í Dynamics NAV viðskiptakerfi
Forritun í LS Retail verslunarkerfi
Forritun í Microsoft .NET (Visual Studio og C#)
Microsoft Azure og skýjalausnir

Hæfniskröfur
Háskólagráða í verkfræði eða hugbúnaðargerð
Þekkingu og reynslu af Microsoft hugbúnaði
Samskiptahæfileikar og þjónustulund
Frumkvæði og öguð vinnubrögð

Grand Hótel Reykjavík / Sigtún 38 / 105 Reykjavík / Sími: 514 8000 / grand.is
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HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Eirberg leitar að lausnamiðuðum og drífandi einstaklingi með góða samskiptahæfni
 Helstu verkefni
	 •	Innkaupa-	og	birgðastýring	í	samstarfi	við	vörustjóra
	 •	Yfirumsjón	með	reikningagerð,	innheimtu	og	bókhaldi
	 •	Gerð	og	eftirfylgni	sjóðstreymis-	og	rekstraráætlana
	 •	Framsetning	rekstraruppgjöra	og	annarra	upplýsinga
	 •	Samskipti	við	lánardrottna	og	greiðsla	erlendra	reikninga
	 •	Hagræðing	í	rekstri	og	endurskoðun	verkferla
	 •	Innra	eftirlit	og	samskipti	við	endurskoðendur

 Hæfniskröfur
	 •	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	t.d.	viðskiptafræði,	hagfræði	eða	verkfræði
	 •	Reynsla	og	þekking	á	reikningsskilum	og	verkefnum	tengdum	fjármálastjórnun
	 •	Lausnamiðaður	einstaklingur	sem	á	auðvelt	með	að	forgangsraða	verkefnum	og	greina	aðalatriði	frá	aukaatriðum
	 •	Einstaklingur	með	góða	samskiptahæfni	og	drifkraft	sem	sýnir	frumkvæði	og	hefur	tamið	sér	öguð	vinnubrögð

Áhugasamir,	sem	uppfylla	ofangreind	skilyrði,	sendi	umsókn	með	starfsferilsskrá	og	mynd	merkt	fjármálastjóri	til	agnar@eirberg.is
Umsóknarfrestur	er	til	2.	febrúar.	Fyllsta	trúnaðar	verður	gætt	og	öllum	umsóknum	verður	svarað.

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki þar sem starfa um 30 manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk.  
Markmið okkar eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Fjármálastjóri	óskast

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson
aðstm. fasteignasala

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

Einbýli í Garðabæ

Miklaborg er með 
fjársterkan aðila sem er að 
leita af 400 fm og stærra 
einbýli í Garðabæ

leitar að ...

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 15. febrúar. 
Nánari upplýsingar gefur framkvæmdastjóri.

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup, okt.– des. 2015.

íbúa á höfuðborgarsvæðinu 
á aldursbilinu 12–80 ára lesa 
Fréttablaðið daglega.* 

59,9%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,9% lesa 
Fréttablaðið

29,9% lesa 
Morgunblaðið 
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Listasafn Reykjavíkur óskar eftir rekstraraðila til 
að taka að sér rekstur veitingasölu safnsins í  
Hafnarhúsi, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík.

Listasafn Reykjavíkur er fjölsótt safn þar sem lögð 
er áhersla á skapandi umhverfi og góða þjónustu. 
Veitingasalan er mikilvægur hluti heildar upplifunar 
gesta og því mikilvægt að rekstur og yfirbragð séu í 
góðu samræmi við starfsemi Listasafns Reykjavíkur í 
Hafnarhúsi.

Opið er daglega allt árið frá 10:00 - 17:00 og til kl. 
20:00 á fimmtudögum.

Kynningarfundur fyrir áhugasama verður  
haldinn í Hafnarhúsi mánudaginn 8. febrúar kl. 13:00. 

Frekari upplýsingar veitir safnstjóri Listasafns Reykja-
víkur, Ólöf  K. Sigurðardóttir eða rekstrarstjóri Anna  
Friðbertsdóttir, í síma 411-6400.  
Hægt er að senda tillögur á netfangið:  
listasafn@reykjavik.is eða skila þeim á skrifstofu 
safnsins í Hafnarhúsi í síðasta lagi 21. febrúar.

Kirkjusandur 2, Íslandsbanki
Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkur samþykkti þann 13. janúar 2016 og borgarráð Reykjavíkur þann 21. janúar 
2016 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kirkjusands vegna lóðarinnar nr. 2 við Kirkjusand. Í breytingunni 
felst uppbygging á reitnum þar sem áhersla er lögð á blandaða byggð atvinnu- og íbúðahúsnæðis í samræmi við 
markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 - 16:15,  
frá 30. janúar 2016 til og með12. mars 2016. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðunni, www.reykjavik.is, undir 
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega, til umhverfis - og skipulagssviðs, b.t. skipulagsfulltrúa,  
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 12. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Frekari upplýsingar gefur Borghildur Sölvey Sturludóttir verkefnisstjóri, netfang: borghildur.sturludottir@reykjavik.is, 
hjá skipulagsfulltrúa.

Reykjavík 30. janúar 2016
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

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

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030 

Kirkjusandur 
Fjöldi íbúða  -  Magn atvinnuhúsnæðis

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

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 29. október 2015 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. 

Í breytingartillögunni felst að fjöldi íbúða á Kirkjusandi (miðsvæði M6b, reitur nr. 27) er nú ráðgerður 300 í stað 150 
íbúða áður og magn atvinnuhúsnæðis verður 50 þúsund m2 í stað 65 þúsund m2 áður. Heildarbyggingarmagn á 
svæðinu breytist ekki. 

Aðalskipulagstillagan er kynnt samhliða tillögu að deiliskipulagi Kirkjusands.

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 
30. janúar 2016 til og með 12. mars 2016. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 3. hæð.  
Tillöguna má nálgast á reykjavik.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum 
við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@
reykjavik.is, eigi síðar en 12. mars 2016. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með 
tölvupósti.  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Reykjanesviti og nágrenni hafa mikið aðdráttara�. Deiliskipu-
lag fyrir vitann var samþykkt í janúar 2016 og gerir ráð fyrir 
uppbyggingu ferðaþjónustu á hver�svernduðu svæði.

Stjórn Reykjanes UNESCO Global Geopark auglýsir nú eftir 
áhugasömum aðilum sem tilbúnir eru að ganga til verks og 
he�a uppbyggingu á umræddu svæði. Áhugasömum aðilum 
er bent á að senda inn tillögur á netfangið 
info@reykjanesgeopark.is fyrir 26. febrúar 2016. 

Lýsa þarf í stuttu máli áformum um gerð og umfang 
uppbyggingar, starfsemi og uppbyggingarhraða. Gæta þarf 
samræmis við deiliskipulag frá janúar 2016.

Fyrirspurnum ber að beina skri�ega til Eggert Sólbergs 
Jónssonar forstöðumanns Reykjanes UNESCO Global 
Geopark, eggert@reykjanesgeopark.is. 

Allar nánari upplýsingar ásamt gögnum er að �nna á 
reykjanesgeopark.is. 

Vilt þú byggja á einstökum stað?
Óskað eftir tillögum að uppbyggingu á Reykjanesi

Reykjanes
UNESCO 
Global Geopark

United Nations

Cultural Organization

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leik- og grunnskóli  
- Hönnunarútboð -

Mosfellsbær óskar eftir tilboðum frá áhugsömum og hæfum 
ráðgjöfum í hönnun nýbyggingar fyrir leik- og grunnskóla í 
Helgafellshverfi í Mosfellsbæ. Fyrir liggur deiliskipulag um 
19.292 m2 skólalóð. Gert er ráð fyrir að byggður verði skóli 
fyrir um 700 börn á aldrinum 1. – 15 ára og um 130 starfs-
menn. Áætluð endanleg stærð skólabyggingarinnar er um 
7.350 m2 brúttó á tveim hæðum. Gert er ráð fyrir að skólinn 
verði byggður í fjórum áföngum á 8-10 ára tímabili.
 
Markmiðið er að byggja hagkvæman og vel útfærðan skóla 
sem mætir þörfum metnaðarfulls skólastarfs. 
 
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum frá hönnunarhópum sem 
samanstanda af eftirfarandi faghönnuðum:
•  Arkitektum
•  Verkfræðihönnuðum
•  Landslagsarkitektum
•  Ráðgjöfum í brunahönnun
•  Ráðgjöfum í hljóðvist
 
Samkvæmt áætlun skal fullnaðarhönnun 1. áfanga lokið í 
desember 2016 en útboð jarðvinnu skal fara fram í  
október 2016.
 
Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í þjónustuveri á 
bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Þverholti 2 frá og með 
þriðjudeginum 2.febrúar 2016.
 
Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en föstudaginn 
18. mars 2016, kl. 11.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

THE SCANDINAVIA-JAPAN  
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI

Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation veitir á 
árinu 2016 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands og Japans. 

Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi eða í tengslum við 
japanska aðila. Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og 
styrkir til skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á heimasíðu 
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan Sasakawa 
Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar, Björg Jóhannesdóttir, við 
umsóknum og veitir allar frekari upplýsingar, bjorgmin@gmail.
com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2016.

NÁMSKEIÐ TIL UNDIRBÚNINGS PRÓFI 
TIL AÐ ÖÐLAST RÉTTINDI TIL AÐ 
VERA HÉRAÐSDÓMSLÖGMAÐUR

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 
um próf til að öðlast réttindi til að vera 
héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um 
lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda 
námskeið vorið 2015. Prófraunin skiptist í tvo hluta, 
auk verklegrar prófraunar.

Stefnt er að því að kennsla á fyrri hluta fari fram 
dagana 15. til 24. febrúar 2015. (Tímar frá 09:15-
12:00 og frá 13:15 eða 14:15-17:00 eða 18:00) 
Jafnframt er stefnt að því að próf í fyrri hluta 
námskeiðsins verði haldin á tímabilinu 29. febrúar 
til 18. mars 2016. Nánari upplýsingar um fjölda 
kennslustunda og fyrirkomulag kennslu verða 
kynntar síðar. Þá er stefnt að því að kennsla í síðari 
hluta fari fram dagana 29. mars til 7. apríl 2016. Þá er 
stefnt að því að próf í síðari hluta námskeiðsins verði 
haldin á tímabilinu 11. til 15. apríl 2016.

Gjald fyrir þátttöku á fyrri hluta prófraunar er kr. 
300.000 og greiðist við skráningu. Gjald fyrir síðari 
hluta verður ákveðið síðar. Prófgjald er innifalið í 
námskeiðsgjaldi.

Skráning fer fram í gegnum rafrænt skráningarkerfi 
á heimasíðu Lögmannafélags Íslands á slóðinni 
www.lmfi.is. Við skráningu skal leggja fram afrit 
prófskírteinis eða vottorð háskóla til staðfestingar 
því að umsækjandi hafi lokið fullnaðarnámi í 
lögfræði með embættis- eða meistaraprófi. Hægt 
er að senda þær upplýsingar með tölvupósti á 
netfangið: hjordis@lmfi.is eða senda á skrifstofu 
Lögmannafélagsins að Álftamýri 9, 108 Reykjavík. 

Frestur til að skrá sig á námskeið er til og með 
10. febrúar 2016.

Styrkir 2016
Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr. 72/2008.  
Meginhlutverk sjóðsins er að veita lán og styrki til verk
efna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta 
veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka 
verðmæti veiði úr þeim. Umsóknarfrestur um lán og styrki 
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu árið 2016, er til og 
með 29. febrúar 2016. 
Þeir sem fengið hafa styrk úr sjóðnum og sækja aftur um 
vegna sama verkefnis, skulu skila inn framvinduskýrslu með 
nýrri umsókn.

Umsóknareyðublöð vegna styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði 
má nálgast á http://www.fiskistofa.is undir lax og silungs
veiði. Þar má einnig nálgast verklagsreglur sjóðsins.   
Einnig er hægt að hafa samband við Karítas Jónsdóttur, 
starfsmann Fiskistofu, í síma 569 7900.  Umsóknum um styrki 
eða lán úr sjóðnum skal skila til formanns Fiskræktarsjóðs á 
eftirfarandi heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Ólafur Halldórsson formaður

Dalshrauni 1b
220  Hafnarfjörður.

FISKRÆKTARSJÓÐUR
Salmonid Enhancement Fund

Rangárþing eystra auglýsir Seljalandsskóla til leigu.  

Um er að ræða gamla skólahúsið ásamt áföstu húsnæði 
sem áður hýsti Leikskólann Paradís samtals um 495m2.

Óskað er eftir tilboðum í leiguna  og skal þeim skilað á 
skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 16, Hvolsvelli 
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 12. febrúar 2016.

Sveitarstjóri Rangárþings eystra

Seljalandsskóli 
til leigu

Húsið verður til sýnis föstudaginn 5. febrúar n.k.  
frá kl. 13-16.

Jöfnunarstyrkur  
til náms

 Umsóknarfrestur á vorönn 2016  
er til 15. febrúar n.k.

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta lána 
hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á námskostnaði. 
Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá sem að stunda 
nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri lögheimili 
og fjölskyldu sinni vegna náms).

• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja nám 
frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvattir til að 
kynna sér reglur um styrkinn á vef LÍN (www.lin.is). 

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. og Veitur ohf. óska eftir tilboðum í 
verkið:

Grandagarður 8-37 
Úrbætur á gönguleiðum 

Verkið felst í endurnýjun yfirborðs fyrir framan verbúðir 
við Grandagarð 15-37 ásamt völdum stöðum frá 
Ánanaustum að Grunnslóð. Leggja á tvær 30 km 
hraðahindrnir, aðra við Ánanaust og hina á Grunnslóð 
við Fiskislóð. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu, 
leggja holræsa-, vatns-  og hitaveitulagnir, leggja 
rafstrengi og reisa ljósastólpa.

Umfang verks: 
 Upprif 2.200 m2

 Púkkmulningur, 25 cm lag, 450 m2

 Malbikun, 8-10 cm þykkt, 400 m2

 Hellu- og steinlögn, 1.800 m2

 Regn- skólplagnir 400 m 
 Hitaveitulagnir DN 200 st, 180 m 
 Lagnaskurðir (strengir og hitaveita), 400 m 

Útboðsgögnin verða afhent hjá Hnit verkfræðistofu 
h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með 
þriðjudeginum 2. febrúar n.k. 

Tilboðum skal skila til Skrifstofu Faxaflóahafna sf. , 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík fyrir klukkan 11:00, 
þriðjudaginn 23 febrúar 2016. Tilboð verða opnuð á 
sama stað og tíma.

Verklok eru 15. nóvember 2016. 

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Heitasti 
veitingastaður landsins! 

Til sölu vinsæll ferðamannastaður á Suðurlandi.

Um er að ræða  100 sæta veitinga- og kaffihús 
ásamt  60 sæta útiaðstöðu. Stórt eldhús og  afar vel 
búið tækjum. 

Staðurinn er með 4 stjörnur á Trip Advisor og er vel 
kynntur í  hinum ýmsu ferðamannabæklingum á 
fjölda tungumála ásamt því að  hafa verið kynntur á  
mörgum sjónvarpstöðvum víða um heim. 
Framundan eru góðir tímar, mikið fjör og nú þegar 
mikið bókað. Góður leigusamningur, forleiguréttur 
og forkaupsréttur. 
Heitasti tíminn framundan og stækkunarmögu-
leikar um önnur 110 sæti sem gæti verið klárt fyrir 
1. apríl n.k.
Mikil og góð viðskiptavild og sérstaða meðal 
íslenskra veitingastaða.

Viltu vita meira?  Sendu inn nafn og kt. á  
heitastistadur@gmail.com  og við höfum samband.  

Leitað er eftir heitasta kaupandanum 

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS
TÆKNI- OG UMHVERFISSVIÐ

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu 
í samræmi við 31.grein skipulagslaga 
nr.123/2010.

1. Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016. 
 Tillaga að breytingu. Kauptún.  
 Tillagan nær til landnotkunarreitsins í 
 Kauptúni sem er skilgreindur sem 
 miðbæjarsvæði/verslunarkjarni. Tillagan 
 gerir ráð fyrir því að heildar byggingarmagn 
 svæðisins verði aukið úr 61.200 m² í 80.000 
 m² og að kröfur um bílastæði verði felldar 
 út og þær ákvarðaðar í deiliskipulagi. 
 Tillagan er sett fram í greinargerð og á 
 breytingaruppdrætti.

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með 
kynningu á breytingum eftirfarandi 
deiliskipulagsáætlana í samræmi við 1.mgr. 
43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

1. Kauptún. Tillaga að breytingu 
 deiliskipulags Kauptúns, verslunar og 
 þjónustusvæðis í Urriðaholti í Garðabæ.  
 Tillagan að breytingu deilskipulags nær til 
 allra lóða í Kauptúni og gerir ráð fyrir 
 breytingum á heildarbyggingarmagni 
 hverfisins og  ákvæðum um fjölda bílastæða 
 á byggða fermetra. Gert er ráð fyrir 
 breytingum á  byggingareitum lóðanna nr. 1, 
 2 og 3 og heildarbyggingarmagni, stærð og 
 hámarkshæð lóðar nr. 1.   Notkun, 
 byggingarmagn og stærð lóðar nr. 2 breytist 
 úr lóð fyrir veitingastað í lóð fyrir 
 fjölorkustöð/bensínstöð.  Gert verður ráð 
 fyrir nýrri lóð fyrir dælustöð OR við aðkomu 
 í hverfið. Deiliskipulagstillagan er sett fram 
 á uppdrætti og í greinargerð. Henni fylgir 
 áhættumat vegna bensínstöðvar á lóð nr. 2.

2. Suðurhraun 6 og 10. Tillaga að breytingu á 
 deiliskipulagi Molduhrauns.  
 Tillagan gerir ráð fyrir því því að lóðin 
 Suðurhraun nr.10 stækki en lóðin 
 Suðurhraun 6 minnki. Byggingarreitur lóðar 
 nr. 10 stækkar verulega.

AUGLÝSING UM 
AÐAL- OG DEILISKIPULAGS-
BREYTINGAR Í GARÐABÆ

3. Brekkugata/Mosagata. Tillaga að 
 breytingu á deiliskipulaginu  
 Urriðaholt-Norðurhluti- 2. áfangi.  
 Tillagan gerir ráð fyrir því gatnamót færist 
 til vesturs og að ein einbýlishúsalóð, 
 Brekkugata nr. 8 fellur burt.

4. Mosagata 1-7. Tillaga að breytingu á 
 deiliskipulaginu Urriðaholt-vesturhluti. 
 Tillagan gerir ráð fyrir því að 
 viðmiðunarbyggingarmagn eykst um 
 293m², hæðir hliðrast lítillega, opin bílskýli 
 eru felld út, hæð er bætt ofan á austustu 
 álmu um leið og niðurgrafin hæð er felld út.

5. Urriðaholtsstræti 6-8 og 10-12. Tillaga að 
 breytingu á deiliskipulaginu Urriðaholt- 
 viðskiptastræti. 
 Tillagan gerir ráð fyrir því að lóðin nr.6-8 
 stækkar til austurs um 691 m² og lóðin 
 nr.10-12 minnkar sem því nemur. 
 Byggingarreitur lóðar nr.10-12 skerðist. Á 
 þeim hluta lóðar sem bætist við lóð nr.6-8  
 verða 10 bílastæði.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  1. febrúar 2016 
til og með 14. mars 2016.  Þær eru einnig 
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is.  Þeim sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar.  Frestur til þess 
að skila inn athugasemdum rennur út 
mánudaginn 14. mars 2016.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og 
undirritaðar.  Þeir sem ekki gera athugasemdir 
við tillögurnar fyrir tilskilinn frest teljast 
samþykkir þeim.
 
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Húnavatnshreppi,  
Austur Húnavatnssýslu, sem veita á öruggt netsamband  
í samfélaginu. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögbýli og 
sumarhús í sveitarfélaginu.

Auglýst er eftir:

Aðila eða aðilum sem sannanlega ætla að koma á 
ljósleiðaratenginu í Húnavatnshreppi á næstu 
þremur árum.

Eða

Hæfum aðila eða aðilum til að taka að sér að 
byggja og ef til vill reka til framtíðar ljósleiðarakerfi 
með stuðningi frá sveitarfélaginu, komi til þess að 
enginn aðili svari lið A hér að ofan.

Aðilar sem óska eftir stuðningi skulu uppfylla tilteknar  
kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhagslegan styrk, reynslu af 
uppbyggingu og rekstri sambærilegra kerfa, raunhæfa 
verkáætlun ofl.

Áhugasamir aðilar skulu senda tilkynningu til Húnavatns
hrepps á netfangið einar@hunavatnshreppur.is fyrir  
kl. 12:00 þann 23. febrúar 2016. Í tilkynningunni skal  
koma fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga  
um ofangreint eftir því sem við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum  
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið  
einar@hunavatnshreppur.is

Sveitarstjóri

Húnavatnshreppur

hunavatnshreppur.is

Lagning ljósleiðara  
í Húnavatnshreppi

A

B

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Deiliskipulag:  
Víðihlíð og nágrenni, Grindavík

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar samþykkti á fundi þann 26.1.2016 
að auglýsa tillögu að breytingu á  deiliskipulagi fyrir Víðihlíð 
og nágrenni skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagssvæðið er stækkað og afmarkast nú af Austurvegi til 
suðurs, Hópsbraut til austurs og opnu svæði og vesturmörkum 
lóðar dvalarheimilis aldraðra, Víðihlíðar, til vesturs.
Innan þessarar afmörkunar er óbreytt íbúðasvæði við Víðigerði, 
þar sem nú þegar hafa verið reist 10 parhús fyrir eldri borgara. 
Ný aðkoma er gerð frá Hópsbraut og verða því tvær aðkomur 
að hverfinu frá Hópsbraut.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að heimilað verði að reisa allt að 
92 nýjar íbúðir í rað, par- og fjölbýlishúsum á svæðinu ásamt 
viðbyggingu við dvalarheimilið Víðihlíð. Heildarfjöldi íbúða fer 
eftir stærð en heimilt verður að reisa 60 – 120 m2 íbúðir. 

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á bæjarskrifstofum 
Grindavíkurbæjar og heimasíðu www.grindavik.is, frá og 
með 1. febrúar 2016 til og með 14. mars  2016. Athugasemdir 
og ábendingar skulu vera skriflegar og berast til sviðsstjóra 
skipulags- og umhverfissviðs í síðasta lagi til og með 14. mars 
nk., annað hvort á Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða á netfangið 
armann@grindavik.is. Nánari upplýsingar veitir undirritaður.

Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Grensásvegur - hjólastígur. Miklabraut - Bústaðavegur,   
 útboð nr. 13654.
• Dalskóli 1. áfangi, leikskóli nýbygging.  
 Yfirborðsfrágangur lóðar, útboð nr. 13652.
• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur – Raflagnir,  
 útboð nr. 13638.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Rakel Árnadóttir
Skrifstofustjóri
rakel@trausti.is

Einar P. Pálsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 857-8392

Auðun Ólafsson
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
S: 894-1976

Smári Jónsson
Sölufulltrúi.  
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu.
S: 864-1362

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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali
sími: 569 7000
oskar@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
og nemi til löggildingar fasteignasala
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

... atvinnuhúsnæði 
í Smiðjuhverfi Kópavogi

Stærð 250-500 fm með 

innkeyrsluhurð og skrifstofurými

Gott ef geymsluaðstaða 

væri fyrir gám á lóð

Kaup án fjármögnunarfyrirvara

leitar að ...

Glæsileg ný byggð þar sem byggt er í samræmi við nútímaþarfir og kröfur  
mitt í hjarta garðabæjar.
Sölusýning í sýningaríbúð sunnudaginn 31. janúar milli kl. 13 og 14 
• Stærð íbúða frá 89 til 137 fm
• 3-4 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Allar innréttingar og fataskápar verða af vandaðri gerð
• Mynddyrasími verður í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í mörgum íbúðum
• Gott útsýni er frá flestum íbúðum

Leitið uppl. hjá sölumönnum Eignamiðlunar.

Garðatorg 4
SÖLUSÝNING 

SUNNUDAG

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

55

588 9090 • www.eignamidlun.is • Grensásvegi 11 • 108 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is Tilboð óskast

1.746 fm byggingarlóð (ská á móti

Hótel Selfossi) með leyfðu 

byggingarmagni upp á 2.400 fm. 

Skv. núverandi skipulagi er ráðgert 

að neðsta hæð sé verslun, 

2. hæð skrifstofur og 3-4. hæð íbúðir. 

Eyravegur 11-13  

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús sunnud. 31. Jan. frá kl. 14:00 – 14:30
Einstaklega björt og falleg, vel skipulögð 101,5 fm íbúð á 1.hæð 
með stórri timburverönd, ásamt stæði í bílageymslu. Lyftuhús. 
Öll sameign er snyrtileg og vel umgengin. Verð 37,9 millj.  
Sölumaður: Sigurður lögg. fasteignasali, s: 898 3708

Norðurbakki 11B

OPIÐ
HÚS



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     

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

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Álfataún 12 - inngangur til vinstri
Opið hús mánudaginn 1. feb. kl. 17.30-18.00

Einstaklega falleg íbúð með 3 góðum svefnherbergjum, 
stofu og sjónvarpsholi, eldhúsi baðiherbergi og þvotta-
húsi. Meðfram suðurhlið hússins er sér pallur í algjöru 
skjóli. Frábær staðsetning við Fossvogsdalinn, stutt í 
skóla, leikskóla og þjónustu.

Verð: 42.900.000

5
herb.

136
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

OPIÐ
HÚS

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

Asparhvarf

Asparhvarf glæsilegt 409,2 fermetra einbýlishús ásamt 60,9 fm. 
hesthúsi og 30,8 fermetra bílskúr samtals 500,9 fermetrar við Aspar-
hvarf í Kópavogi. Húsið er steinnsteypt, byggt 2006 á tveimur hæðum. 
Búið er innrétta tvær íbúðir í hluta húsins með sérinngang. Lóðin er 
stór með fallegri timburverönd með lýsingu. Aðkoma er neðan götu að 
lóðinni og hesthúsinu.

Verð: 30.900.000

17. júnítorg 1 - Garðabæ
Falleg 2ja herbergja 84.1 fm íbúð á 1.hæð með 
verönd í viðhaldsléttu fjölbýlishúsi með lyftu 
fyrir 50.ára og eldri. Þjónustumiðstöð aldraðra og 
bakarí er í næsta húsi. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

84.1
m2.

2
herb.

500
m2.

7
herb.

Verð: 53.900.000

Bræðraborgarstígur
Íbúðin skiptist í forstofu hol, stofu, eldhús, sjónvarp-
shol með möguleika á öðru svefnherbergi, svefnher-
bergi, baðherbergi, sérgeymsla er í kjallara ásamt 
sameiginlegu þvottahúsi. Fallegt útsýni er úr íbúðinni 
og af svölum. Laus til afhendingar strax. 

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

107,4 
m2.

2-3
herb.

Verð: 49.700.000

Lindargata
Hentugur viðskiptakostur og tækifæri til að eignast 
nýja íbúð í hjarta Reykjavíkur. Vandaðar íbúðir í 
miðborg Reykjavíkur, fullbúnar með gólfefnum og 
eldhústækjum. Hagnýtt skipulag og nútímaleg 
hönnun. Stutt í alla þjónustu. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

77,0
m2.

2
herb.

Votmúli - 801 Selfoss/ Hestabúgarður
Um er að ræða bújörð sem í dag er nýtt undir 
hrossaræktun, enda jörðin og húsakostur 
hennar afar hentug fyrir slíka starfsemi.
Heildarstærð jarðarinnar er 190ha. 
Heildarhúsakostur eru skráðir 1.460 fm.

Verð: 185.000.000

190 
ha.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Siggi Fannar
Aðst.fasteignasala

 897 5930

Berjarimi 6 - íbúð 0203
Björt og rúmgóð íbúð á 2. hæð með stæði í upphitaðri 
bílageymslu. Íbúðin telur 3 góð herbergi nýlega 
endurnýjað eldhús, baðherbergi með sturtu og baði, 
stóra stofu og þvottahús innan íbúðarinnar. Gott 
umhverfi með tilliti til skóla, þjónustu og verslana.

Verð:  38.600.000

4-5
herb.

134
m2.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Skeiðarvogur 87 - raðhús 
Opið hús sunnudaginn 31. jan. kl 15:30 - 16:00

Sérlega fallegt raðhús á þremur hæðum tei-
knað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Eignin 
skráð 163,6 fm og byggt 1956.  Húsinu hefur 
verið vel viðhaldið.  Fimm svefnherbergi. 
Fallegur garður. 

Verð:  57.900.000

163,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brattakinn 7 - 220 Hafnarfirði

Opið hús mánudaginn  1. feb kl. 19:00 - 19:30 

Skemmtilegt 72,6 fermetra parhús á grónum 
stað í Hafnarfirði. Húsið er á tveim hæðum 
sem nýtast vel. Björt stofa, tvö svefnherbergi 
og stæði fyrir utan.

Verð: 26.900.000

3
herb.

72,6
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Lyngmóar 6 - 210 Garðabæ

Opið hús mánudaginn  1. feb. kl. 18:00 - 18:30 

Falleg íbúð með flottu útsýni úr stofu, á annari 
hæð, í góðu fjölbýli ásamt bílskúr. Þrjú svefnher-
bergi og má taka fram að svalir eru yfirbyggðar 
og stækkar nýtanlegt rými. EIGNIN ER LAUST 
TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

Verð: 37.400.000

4-5
herb.

140,5
m2.

OPIÐ
HÚS

Stefán Páll
Aðst.fasteignasala

 781 5151
Héðinn Birnir

Fasteignasali
 848 4806

Verð: 32.900.000

Erluás - Hafnarfirði
127,5 fm verslunarhúsn. á einni hæð í Áslands-
hverfinu í Hafnarfirði.  Húsnæðið hentar til 
reksturs söluturns/grill og selst með þeim tækjum 
og búnaði sem er nú til staðar. Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

127,5
m2.

VErSLunArHÚSnæÐI

Opið hús þriðjudaginn 2. feb. kl. 17.30-18.00

OPIÐ
HÚS



Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Sérinngangur 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi Sér 

afnotaréttur, afgirtur 

Klukkurimi 7 

Verð : 25,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

229 fm nýlegt einbýlishús á einni hæð í Hafnarfirði 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - stórar stofur 
og nýtt parket. Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara borðplötu.
Stór bílskúr og þaðan innangengt á milli.
Vönduð eign

Fléttuvellir 46 

Verð frá: 59,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð frá: 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm 

60 fm hlaða, 20 fm fjárhús 

19,4 fm bílskúr 

8,5 hektarar land 

Vestra Þorlaugargerði 
Vestmannaeyjum 

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi
Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn
Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni
Gólfsíðir gluggar og gott skipulag. Stæði í bílageymslu. 
Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

 Vatnsstígur 18

Skemmtilega skipulögð
4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð 
íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs 
og norðurs

Stæði í bílageymslu

Verð : 42,5 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. 17:00-17:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

.

Eskihlíð 22
2. hæð til vinstri

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

.

Hverfisgata 56
101 Reykjavík

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-14:30

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað 

í hjarta miðborgarinnar. Húsið er 142,2fm 

á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi með 

möguleika á bæta við því 4. 

Stór stofa og borðstofa. 

Suður svalir.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Valsheiði 15
Hveragerði

Verð : 37,9 millj.

Fallegt 6 herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum

Alls 195 fm að stærð, 
þar af 40 fm bílskúr

Hús er einangrað að utan en óklætt

Hægt að fá lengra komið
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-15:00

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Mánalind 12

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.15:30-16:30

Fallegt tvílyft einbýlishús með miklu útsýni.

Húsið er alls 315 fm staðsett innst í botnlanga

Falleg stofu rými, mikil lofthæð, 

5-6 svefnherbergi,

2 baðherbergi + gestasnyrting.  

Innkeyrsla er hellulögð, lóð er frágengin 

m.a með pöllum - Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Laus strax

Laus strax

- með þér alla leið - - með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  www.miklaborg.is www.miklaborg.isMIKLABORG MIKLABORG

569 7000 569 7000MIKLABORG MIKLABORG

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Raðhús að stærð 253,5 fm

Húsið er hæð, ris og kjallari

Séríbúð í kjallara - Innbyggður bílskúr

Húsið laust strax 

Íbúðin í kjallara í útleigu

Helgubraut 19

Verð : 55,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 2ja herbergja íbúð að stærð 67,8 fm 

Sérinngangur 

Falleg viðar innrétting í eldhúsi Sér 

afnotaréttur, afgirtur 

Klukkurimi 7 

Verð : 25,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt ca 400 fermetra einbýlishús 

á tveimur hæðum 

Tvær 3ja herbergja aukaíbúðir 

á jarðhæð með sérinngangi 

Stór bílskúr Fallegur garður í góðri rækt

Hléskógar 

Verð : 84,0 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

229 fm nýlegt einbýlishús á einni hæð í Hafnarfirði 
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi - stórar stofur 
og nýtt parket. Eldhús með vönduðum tækjum, 
fallegri innréttingu og marmara borðplötu.
Stór bílskúr og þaðan innangengt á milli.
Vönduð eign

Fléttuvellir 46 

Verð frá: 59,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Björt og mjög vel skipulögð efsta hæð 

Einstakar rúmlega 30 fm þaksvalir 

Mikið og fallegt útsýni 3ja herbergja 79,7 fm 

Smekklegar innréttingar

Glaðheimar 14

Verð : 34,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Vel skipulögð og falleg íbúð fyrir 60 ára og eldri 
2ja herbergja og 78,6 fm snýr frá Kleppsvegi 
fallegur gróinn sérnotaflötur til suðurs sér 
þvottahús innan íbúðar þjónusta í boði hjá 
Hrafnistu ss heimsending og kaup máltíða, 
félagsstarf og líkamsræk

Kleppsvegur 62 

Verð : 31,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

60 ára og eldri 

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

 Einbýlishús, 241,5 fm með 3 svefnh. 

Stórar stofur. Hægt að bæta við 2 svefnh. 

Glæsilegur garður til suðvesturs 

Bílskúr, innangengt úr húsinu.

Austurbrún

Verð frá: 64,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Rúmgóða íbúð Norðurbakka 17c - 132 fm 

Stórar stofur og tvö svefnherbergi og opið 

eldhús baðherbergi með sturtu og baðkari, 

Tvö stæði fylgja í lokaðri bílageymslu

Tvennar svalir

Norðurbakki 17c 

Verð frá: 49,5 millj.
Jason Guðmundsson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Vandað 258,9 fm einbýlishús á einni hæð 

4 svefnherbergi 

Innbyggður tvöfalldur bílskúr 

Glæsilegt eldhús og stofur 

Timburverönd með heitum potti

Stórikriki

Verð frá: 86,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Íbúðarhús á 3 hæðum, 170 fm 

60 fm hlaða, 20 fm fjárhús 

19,4 fm bílskúr 

8,5 hektarar land 

Vestra Þorlaugargerði 
Vestmannaeyjum 

Tilboð óskast
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 661 2100

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og björt tveggja herb. 48,9 fm íbúð 

Eignin er á jarðhæð með sérinngangi í góðu 

fjórbýlishúsi 

Laus til afhendingar við kaupsamning 

Stutt í skóla og alla helstu þjónustu

Safamýri 87

Verð : 24,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Fallegt 279,7 fm einbýlishús á einni hæð 
í Mosfellsbæ. Húsið er 234,7 fm þar af sólstofa 23 fm, 
1600 fm eignarlóð sem liggur hátt með fallegu útsýni. 
Garðskáli með heitum potti, stór verönd, geymsluskúr 
og 45 fm bílskúr. Næg bílastæði fyrir framan húsið á 
hellulögðu plani og fyrir framan bílskúr.

Ásland 5

Verð : 62,5 millj.
Ásgrímur Ásmundsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 865 4120

Mjög falleg 5 herb. endaíbúð m góðu útsýni. 

Alls 133,7 fm að stærð ásamt stæði 

í bílgeymslu. Tæplega 14 fm flísalagðar svalir. 

Þvottahús innan íbúðar og stórt baðherbergi 

Eldhús m miklu skápaplássi og góðum tækjum

Ásakór

Verð : 41,9 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Mjög vel skipulagt og vandað 150 fm parhús 

Staðsett innst í botnlanga á góðri jaðarlóð 

innréttað á einkar vandaðan máta 

Gott stofu og eldhúsrými, 3 svefnherbergi 

Sér þvottahús og fullbúinn bílskúr

Austurkór 117

Verð : 57,9 millj.
Óskar R. Harðarson hdl og löggiltur fasteignasali  s. 569 7000

Bókaðu skoðun: 

Atli S. 899 1178 aðstm. fast.

Jökulgrunn - 60 ára og eldri 

Fallegt 85 ferm raðhús á einni hæð stórar stofur 

Laust í byrjun febrúar 

Frábær staðsetning í Rvk

Jökulgrunn 

Verð : 42,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 897 0634

Einstök 176,0 fm 4ra herbergja íbúð í þessu eftirsótta húsi
Íbúðin er á 11. hæð með frábæru útsýni til sjávar og yfir miðbæinn
Aðeins tvær íbúðir á hæð. Suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð gólfefni
Gólfsíðir gluggar og gott skipulag. Stæði í bílageymslu. 
Íbúð og hús fyrir fólk sem gerir kröfur 

Verð : 200,0 millj.

 Svona eign kemur sjaldan í sölu.Nánari upplýsingar veitir: 

Óskar R. Harðarson 
hdl og lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

 Vatnsstígur 18

Skemmtilega skipulögð
4ra herbergja íbúð 

Mikið endurnýjuð 
íbúð á 3ju hæð

Svalir til suðurs 
og norðurs

Stæði í bílageymslu

Verð : 42,5 millj.

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Rekagrandi 3

Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 569 7000

Nesbali 10

Verð : 72,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3.feb. kl.17:30-18:00

Glæsilegt raðhús að Nesbala 10 Seltjarnarnesi 
Húsið er 247,1 fm að stærð. 
Endurnýjað eldhús, granít á borðum. 
Nýr garðskálin með rennihurð út í garð, 
gluggar niður í gólf. 
Garðurinn sunnanverðu stór afgirtur pallur. 
Fjögur svefnherbergi, bílskúrinn innréttaður 
Frábær staðsetning á nesinu, í lokuðum botnlanga

Baugakór 9

Verð : 36,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. 17:00-17:30

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð

Eignin er alls 114,6 fm auk stæði í bílag.

Góð alrými, tvö svefnherbergi

Baðherbergi með sturtu og kari, 

þvottahús innan íbúðar

Stórar svalir, stutt í grunn og leikskóla

Eftirsóttur staður

.

Eskihlíð 22
2. hæð til vinstri

Verð : 37,5 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:00-17:30

4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð

Samtals 95,7 fm

Nýlegt gler, endurunnið baðherbergi

Leik-, grunn- og framhaldsskóli í göngufæri

.

Hverfisgata 56
101 Reykjavík

Verð : 63,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-14:30

Mjög vel staðsett raðhús á rólegum stað 

í hjarta miðborgarinnar. Húsið er 142,2fm 

á tveimur hæðum. 3 svefnherbergi með 

möguleika á bæta við því 4. 

Stór stofa og borðstofa. 

Suður svalir.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Valsheiði 15
Hveragerði

Verð : 37,9 millj.

Fallegt 6 herbergja einbýlishús 
á tveimur hæðum

Alls 195 fm að stærð, 
þar af 40 fm bílskúr

Hús er einangrað að utan en óklætt

Hægt að fá lengra komið
Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.14:00-15:00

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Skaftahlíð 29

Verð : 48,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 2.feb. kl.17:30-18:00

Efri hæð að stærð 110,3 fm auk bílskúrs 22,8 fm 

Studio íbúð í forstofu, herbergi, snyrting og forstofa 

Endurnýjað eldhús og baðherbergi 

Rúmgóðar fallegar stofur 

Útgengt á austursvalir úr hjónaherbergi

Mánalind 12

Verð : 87,0 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 31.jan. kl.15:30-16:30

Fallegt tvílyft einbýlishús með miklu útsýni.

Húsið er alls 315 fm staðsett innst í botnlanga

Falleg stofu rými, mikil lofthæð, 

5-6 svefnherbergi,

2 baðherbergi + gestasnyrting.  

Innkeyrsla er hellulögð, lóð er frágengin 

m.a með pöllum - Rúmgóður bílskúr

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Bókaðu skoðun:

Helgi Jónsson, aðstm. fasteignasala
helgi@miklaborg.is sími: 780 2700

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Bókaðu skoðun:

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

Óskar R. Harðarson lögg. fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 569 7000

Laus strax

Laus strax
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569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Hofslundur 9

Höfum fengið í einkasölu fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
á einni hæð ásamt tvöföldum bílskúr á besta stað í Lundunum í 
Garðabæ.  Stór og gróinn garður, hornlóð innst í götunni. Eignin er 
182,7 fm, þar af bílskúr 48fm. Svefnherbergin eru 5 og stofa rúmgóð 
og björt. Útgengt er úr stofu út í suðurgarð.  Ónýttur er bygginga- 
reitur á lóðinni um 100 fm til suðurs og austurs. Verð: 74 millj

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 

Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri

Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Lerkiás 6 Garðabæ

Opið hús á sunnudag frá kl. 16:00 - 17:00

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt fullbúið 190 fm raðhús á tveimur hæðum með innbygg
ðum bílskúr. Hellulögð innkeyrsla, timburverönd með skjólveggjum. 
Fjögur góð svefnherbergi, fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Sjón 
er sögu ríkari. Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á móti 
ykkur í dag. Gsm 895 3000.

97,5 fm. 4ra herbergja neðri hæð 
ásamt 29,5 fm. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað við Rauðalæk. Hæðin 
er með sameiginlegum inngangi með 
tveimur öðrum íbúðum. Stofa með 
útgengi á yfirbyggðar svalir til suð-
vesturs. Þrjú herbergi. Sér geymsla í 
kjallara. 

Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. Verð 37,5 millj.

Frábær staðsetning í göngufæri við 
Laugardalinn. Verið velkomin.

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.

Rauðalækur 32. Neðri hæð ásamt bílskúr. 

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

OPIÐ HÚS

Frábærlega staðsett 208,9 fm penthouse íbúð á 5. og 6. hæð 
við Skólavörðustíg í hjarta borgarinnar. Einkalyfta, tvennar 
svalir og stórkostlegt útsýni til sjávar-, fjalla- og borgar. Hér 
er um einstakt tækifæri til að eignast eigulega eign í miðju 
mannlífs miðborgar. Verð 125 millj.

Á 4. hæð í sama húsi er einnig til sölu 183,1 fm hæð en þar 
hefur verið rekið gistihús til margra ára með átta herbergjum, 
tveimur eldhúsum og þremur baðherbergjum. Verð 87 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 16
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.
sími 820 8101
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Reynir 
Björnsson
Lögg. fast.sali.
sími 895 8321

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Magnea S. 
Sverrisdóttir
lögg. fasteignasali 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali    

Nánari upplýsingar veita:
Neðangreindir fasteignasalar

Dalbraut 1-3.  
Verslunarhúsnæði.

Til sölu 225 fm verslunarhúsnæði á mjög góðum stað 
miðsvæðis í Reykjavík. Mikið auglýsingagildi.
Húsnæðið getur verið til afhendingar fljótlega.  
Hagkvæmt undir hvers konar verslun og fl.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

Upplýsingar um húsnæðið veitir Bárður H. Tryggvason  
í s: 896-5221 eða bardur@valholl.is

Fjársterkur aðili leitar að.
 
Óskum eftir fyrir fjársterkan aðila, atvinnuhúsnæði eða atvinnu-
húsnæðum, fyrir allt að 4 milljarða eða fasteignafélag með  
atvinnuhúsnæði sem er í traustri leigu.  

Um er að ræða staðgreiðslu fyrir eignirnar.  
Stærð skiptir ekki máli. 
 
Hafið samband við Bárð H Tryggvason sölustjóra í s: 896-5221, 
eða bardur@valholl.is eða Ingólf Gissurarson lögg. fasteignasala 
í s: 896-5222, ingolfur@valholl.is.
 
Erum ávallt við símann. Hafið samband.

Síðumúla 27, S: 588-4477

Stórikriki 2c
270 MOSFELLSBÆ

Glæsileg og rúmgóð endaíbúð á 
efstu hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu, tvennar svalir 
og virkilega fallegt útsýni. Skráð 4ja 
herbergja en auðvelt er að bæta við 
fjórða svefnherberginu.

STÆRÐ: 155,5 fm
FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000 

OPIÐ HÚS    30. jan 15 – 15:30 og 31. jan 13:30 - 14

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi



Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

GULLENGI 4, 3JA HÆÐ  – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 31.JAN KL.15:00-15:30
• Björt og vel skipulögð 4ra herb., sérinngangur
• Íbúð er 118.4 fm / rúmgóðar suður-svalir
• Rúmgóð svefnherbergi 
• Vandaðar innréttingar
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 36,5 millj

ASPARFELL – 111 RVK
• Snyrtileg 70.8 fm 2ja herb.
• Íbúð verið endurnýjuð að hluta
• Stofa og eldhús opið og bjart rými
• Rúmgóðar suð/vestur svalir
• Hús í mjög góðu standi
• V. 23,5 millj. 

BLÁHAMRAR 2 – 112 RVK
OPIÐ HÚS 31. JAN KL. 13:00 – 13:30
• Falleg 2ja herbergja, 63 fm íbúð á jarðhæð.
• Mjög gott hús sem hefur verið vel viðhaldið.
• Íbúðinni fylgir sérafnotaréttur.  
• V. 24,9 millj

ÍRABAKKI – 109 RVK
• Rúmgóð 3-4ra herbergja endaíbúð
• Endurnýjað eldhús
• Björt / gluggar á 3 vegu
• Ca. 35 fm svalir á 3 vegu með íbúð
• Aukaherbergi í kjallara 
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 28,9 millj. 

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8 – 101 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 31. JAN FRÁ KL.15.00 – 15.30
• Björt og falleg 126,7 fm 3ja herb íbúð.
• Stórt opið rými stofa og eldhús.
• Eign í mjög góðu ástandi.
• í hjarta borgarinnar.
• V.52,9 millj.

 HÁTÚN 19 – 105 RVK
 OPIÐ HÚS 31. JAN KL. 14:00 – 14:30
• Falleg og mikið endurnýjuð sérhæð og ris með bílskúr. Alls 164,5 fm.
• Mjög mikið endurnýjað hús sem nostrað hefur verið við í gegnum tíðina.
• Baðherbergi á báðum hæðum.  
• Rúmgóð herbergi og stofur.  Stór verönd.
• V. 54,9 millj

RJÚPNASALIR 12 
201 KÓP.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
31. JANÚAR KL. 14:00 – 14:30

• Einstaklega fallega 110,5 fm. 4ra herbergja
   íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni.  
• Svalir lokaðar með gleri. 
• 3 svefnherbergi. 
• Stæði í bílageymslu fylgir eigninni.  
• Fallegar beyki innréttingar.  
• Tvær lyftur í snyrtilegri sameign.  
• V. 38,9 millj.

Leita að sérbýli í Sala- eða Lindahverfinu í Kópavogi  
fyrir viðskiptavini.
 
Bein kaup eða makaskipti á 4ra herbergja íbúð á jarðhæð  
á frábærum stað í Salahverfinu.  

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

SALA- OG LINDAHVERFI 
– SÉRBÝLI ÓSKAST 



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. Afhendast fullbúin án 
gólfefna. Sameiginlegur garður er 
í miðju húsanna með vönduðum            
leiktækjum. Snjóbræðsla undir    
hellulögn framan húsin. 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.  
Afhending fljótlega - Skipti skoðuð 
á minni eign – Aðeins fjögur hús 
eftir.

62.400.000 - 64.900.000 

STÆRÐ: 205-225 fm RAÐHÚS      HERB: 7

Rauðavað 23
110 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á annari hæð ásamt 
stæði í bílageymslu við Rauðavað 23. Fallegt 
útsýni. Sér inngangur af svölum, granít borð- 
plötur á eldhúsi, baðherbergi og á sólbekkjum.

STÆRÐ: 104,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Sölufulltrúi

Tröllakór 2-4
203 KÓPAVOGUR

Björt og falleg íbúð á 4. hæð (efstu) í lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétting-
ar, granítborðplötur og -sólbekkir. Rúmgóðar 
suðursvalir, þvottahús innan íbúðar.

STÆRÐ: 114,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

35.900.000
Heyrumst
Lára   899 3335
BA í lögfræði/ Í námi til lögg.fasteignasala

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    30. jan 16:30 – 17:00 og 31. jan 15:00 - 15:30

OPIÐ HÚS    31. jan 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    30. jan 16:00 – 16:30 

Vindakór 6
201 KÓPAVOGUR

Nýtt á skrá. Falleg fjögurra herbergja 119,7 
fm íbúð að Vindakór 6 á annari hæð með sér 
bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Sérinngangur 
af svölum, lyfta í sameign.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

Lautasmári 26
201 BÆJARFÉLAG

Nýtt á skrá. Falleg íbúð að Lautasmára 26. 
Leikskólinn Lækur og Smáraskóli í göngufæri.  
Snyrtilegur stigagangur og snjóbræðsla í 
gangstétt fyrir utan inngang.

STÆRÐ: 96,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30



Stórikriki 13
270 MOSFELLSBÆ

Einstaklega glæsilegt og vandað 
245 fm einbýlishús með bílskúr 
með miklu útsýni og timburverönd. 
Fallegar innréttingar, VOLA blönd-
unartæki, granít borðplötur, mikil 
lofthæð, gegnheilt eikarplankapar-
ket, gólfsíðir gluggar. Fjögur svef-
nherbergi. Funkbus ljósastýring. 
Fjögur svefnherbergi.

79.900.000

STÆRÐ: 245 fm EINBÝLI       HERB: 7

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Hverfisgata 52
101 REYKJAVÍK

Einstök 224 fm hæð með lyftu beint upp í 
íbúð. Íbúðin öll á einni hæð. Mikil lofhæð, mjög 
björt íbúð, mikið af gluggum, gegheilt eikar-
plankaparket.

STÆRÐ: 224 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

TILBOÐ     
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

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: 188,7 fm FJÖLDI HERB: 4

64.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    31. jan 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    31. jan 13:00 – 13:30

Grýtubakki 22
109 REYKJAVÍK

Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð 
við Grýtubakka 22 í Reykjavík.
Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa, gott 
skápapláss í eldhúsi

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

25.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Hverfisgata 13B
220 HAFNARFJÖRÐUR

Fallega uppgert einbýli á þremur hæðum í 
hjarta Hafnarfjarðar. Eignin er 152,6m2 auk 
bílskúrs sem er 101,2m2. Garðurinn er með tim-
burverönd kringum húsið og heitum potti.

STÆRÐ: 253,8 fm EINBÝLI       HERB: 5

61.500.000
Heyrumst
Harpa   772 5583
Byggingarfræðingur/ Í námi til lögg.fasteignasala

Heiðargerði 114
108 REYKJAVÍK

Góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Tvö her-
bergi, stofa, eldhús, geymsla, baðherbergi og 
sér klósett. Íbúðin talsvert endurnýjuð síðustu 
árin, húsið verður málað sumarið 2016.

STÆRÐ: 77,7 fm ÞRÍBÝLI       HERB: 3

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    31. jan 15:00 – 15:30OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    30. jan 14:00 – 14:30

Austurbrún 25
104 REYKJAVÍK

Mjög fallega og vel skipulagða 4-5 herbergja 
hæð með sérinngangi við Austurbrún 25 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 138 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

42.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

Fannafold 52
112 REYKJAVÍK

Mjög fallegt og vel skipulagt 5-6 herbergja 
raðhús við Fannafold 52 í Grafarvogi.

STÆRÐ: 190 fm RAÐHÚS      HERB: 5-6

54.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Í námi til lögg.fasteignasala/Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    31. jan 15:00 – 15:30 OPIÐ HÚS    31. jan 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    31. jan 14:00 – 14:30



SUNNUDAG KL. 19:10

Hæfileikafólk stígur á sviðið þegar einn stærsti sjónvarpsviðburður ársins fer í loftið á sunnudagskvöld. Emmsjé Gauti er nýr kynnir og Ágústa Eva, Dr. Gunni, 
Jakob Frímann og Marta María mæta fersk til leiks sem dómarar þáttarins. Fylgstu með Ísland Got Talent frá byrjun.

FYLGSTU MEÐ FRÁ BYRJUN

ÍSLAND GOT TALENT HEFST AFTUR

365.is      Sími 1817

Fyrsti þátturinn verður í opinni dagskrá

#ÍGT


