
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómvörð/öryggisvörð í fullt starf

Leitað er að traustum einstaklingi til að gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 
dómhússins. Viðkomandi þarf að vera vel á sig kominn, bæði andlega og líkamlega.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 9. september nk.

Starfssvið
• Gæta öryggis starfsmanna, viðskiptavina og gesta 

dómhússins 
• Eignavarsla, umsjón og eftirlit með öryggiskerfum og öðrum 

öryggismálum hússins  
• Bregðast við frávikum í öryggismálum í samræmi við 

verklagsreglur og þjálfun
• Aðstoð við viðskiptavini, gesti, þjónustuaðila og aðra þá 

sem erindi eiga í dómhúsið 
• Varsla í dómsölum eftir óskum dómara hverju sinni

Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á sambærilegum störfum,  

s.s. öryggis- eða húsvörslu
• Iðnmenntun á byggingasviði og þekking á 

byggingatæknilegum atriðum er kostur
• Líkamlegt og andlegt atgervi til að mæta óvæntum 

uppákomum í starfseminni
• Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum
• Góð íslenskukunnátta
• Almenn tölvufærni, þekking á Outlook og Word
• Lágmarksaldur 25 ár 

Dómvörður/öryggisvörður

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

Viðkomandi þarf að hafa hreint sakavottorð og vera tilbúinn að leggja fram útprentaða málaskrá frá lögreglu. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is

Sverrir Briem, 
sverrir@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. september nk.

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Talsmaður SAF 
• Dagleg stjórnun SAF
• Eftirfylgni ákvörðunar stjórnar, stefnu og aðgerðaráætlunar SAF 
• Samskipti við hagsmunaaðila, stjórnvöld, fjölmiðla og 

félagsmenn 
• Kynningarmál 
• Gerð kjarasamninga í samvinnu við SA 

Menntunar- og hæfniskröfur 
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 • Árangursrík stjórnunarreynsla
 • Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Þekking á kjaramálum er kostur 
 • Traust og trúverðug framkoma
 • Góð færni í íslensku og ensku 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og settur fram 

rökstuðningur fyrir hæfni og áhuga viðkomandi í umræddu starfi.  Umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Samtök ferðaþjónustunnar óska eftir að ráða framkvæmdastjóra.
Starfið er krefjandi og fjölbreytt leiðtogastarf. Mikil uppbygging ferðamála er framundan og þörf er á 
öflugum einstaklingi. Ert þú í sóknarhug af sama eldmóði og ferðaþjónustan?  

FRAMKVÆMDASTJÓRI 

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

www.hagvangur.is
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Framkvæmdastjóri Skíðasambands Íslands

Nánari upplýsingar um starfið veitir Einar Þór Bjarnason formaður stjórnar SKÍ í netfanginu einar@ski.is. Umsóknarfrestur er til og með 
2. september. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  

Skíðasamband Íslands (SKÍ) fer með 
sérgreinamálefni skíðaíþróttarinnar innan 
vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands. Skíðasamband Íslands er 
samband skíðaráða, héraðssambanda og 
íþróttabandalaga, og eiga þau félög innan 
ÍSÍ er iðka skíðaíþróttina og keppa í henni 
rétt á aðild að SKÍ.

Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á 
málefnum skíðaíþróttarinnar á Íslandi og 
vinna að eflingu hennar. SKÍ kemur fram út 
á við fyrir hönd ÍSÍ á sviði skíðaíþróttarinnar

Nánari upplýsingar um SKÍ má finna á     
www.ski.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

Málmiðnaðarmenn  
vantar

Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða starfs-
menn í járnsmiðju og blikksmiðju fyrirtækisins. Æskilegt 
er að viðkomandi hafi menntun í vélvirkjun/stálsmíði, 
blikksmíði eða öðrum sambærilegum greinum. Einnig 
kemur til greina að ráða menn vana járnsmíðavinnu eða 
blikksmíði. 
Um  framtíðarstörf er að ræða. 
Verkefni eru fjölbreytt, bæði í nýsmíði og viðhaldsvinnu, 
og fer mikið af vinnunni fer fram inni í smiðjum, en einnig 
er talsvert unnið úti hjá viðskiptavinum.
Umsóknarfrestur er til  27. ágúst 2013.
Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn í síma 412 5302  
eða alli@limtrevirnet.is.

Umsóknarfrestur er til 27. águst 2013

Stærðfræðikennari óskast. 

Vegna forfalla auglýsir Grunnskólinn á Þórshöfn eftir 
öflugum stærðfræðikennara fyrir nemendur í 5. – 10. bekk. 
Um er að ræða 100% stöðu kennara og um framtíðarstarf 
er að ræða.
Í skólanum okkar er unnið öflugt þróunarstarf þar sem allir 
starfsmenn eru þátttakendur. Áhersla er lögð á virðingu og 
vinsemd í skólastarfinu þannig að nemendur okkar upplifi 
sem mesta vellíðan á vinnustaðnum sínum. 
Skólinn leggur einnig áherslu á einstaklingsmiðað nám  
og fjölbreytta kennsluhætti.
Á Þórshöfn búa um 400 manns og í skólanum okkar eru 
um 70 nemendur. Á staðnum er góð íþróttaaðstaða, öflugt 
ungmennafélag, öll helsta þjónusta og góðar samgöngur 
bæði í lofti sem láði.
Sveitarfélagið aðstoðar við að útvega húsnæði. 
 
Við hlökkum til þess að heyra frá þér –
 því hver veit nema Þórshöfn sé einmitt staðurinn fyrir þig!
 
Ingveldur Eiríksdóttir
Skólastjóri
ingveldur@thorshafnarskoli.is
852 6264

LAUSAR STÖÐUR HJÁ LANGANESBYGGÐ
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S: 511 1144

Okkur  vantar  öfluga 
aðstoðar veitingastjóra  
til starfa á Eldsmiðjunni.  
 
Viðkomandiþarfaðbúayfirskipu
lagshæfni,eldmóðiogfélagslyndi.
Umeraðræðavaktavinnuog
starfshlutfalliðer100%eða72%.

Efþúhefurgamanaffólkioggóðum
mat,erteldrien25áraogviltvinna
hjátraustuogskemmtilegufyrirtæki
meðeinstakanstarfsanda—þáskaltu
endilegasækjaum.

Sæktu um hér:
atvinna@foodco.is—umsokn@foodco.is

Viltu stýra
skútunni?                                            
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MÚRBÚÐIN LEITAR 
STARFSMANNA
Múrbúðin óskar að ráða í eftirtalin störf:

  Starfsmaður á kassasvæði,  
70-100% starf. 
Leitað er að einstaklingi til að afgreiða á 
kassa og sjá um kassasvæði. Samsvisku-
semi, metnaður og þjónustulund.

   Starfsmaður til að sjá um viðgerðir 
á vélum og tækjum 5-10 tímar í viku. 
Reynsla og geta til að sjá um tækja- 
viðgerðir. Tilvalið fyrir eftirlaunaþega!

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

GAGNANÖRD
MEÐ XML ÞEKKINGU

  Fjármálaeftirlitið óskar 
eftir að ráða sérfræðing á 
upplýsingatæknisvið til liðs við 
öflugt þróunarteymi. Við leitum 
að duglegum og lærdómsfúsum 
einstaklingi sem hefur brennandi 
áhuga á viðskiptagreind og 
hagnýtingu gagna.

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Upplýsingatæknisvið Fjármálaeftirlitsins sér um þróun eftirlitshugbúnaðar 
og rekstur tölvukerfa, ásamt því að þjónusta starfsfólk og eftirlitsskylda aðila 
við notkun kerfanna. Einnig hefur sviðið eftirlit með upplýsingatæknikerfum 
eftirlitsskyldra aðila og sinnir rannsóknarhlutverki. Samstarf er við bæði 
innlendar og erlendar eftirlitsstofnanir um ýmis verkefni. Í boði er krefjandi  
starf í lifandi og skemmtilegu umhverfi.

Starfssvið
• Skilgreining á gagnamódelum, gæðareglum og skemum (XML schema)
• Innleiðing á gagnaskilum til eftirlits með XML og XBRL staðli
• Þróun á gagnaskilakerfi FME
• Þróun á vöruhúsi gagna
• Önnur tilfallandi og tengd verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði eða önnur  

sambærileg menntun
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum
• Þekking og/eða reynsla af XML
• Reynsla og þekking á aðferðarfræði við mat á gæðum gagna
• Reynsla af fjármálamarkaði er kostur
• Jákvæðni, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Áhugi á að vinna í Agile vinnukerfi með góðu teymi sem sífellt  

leitar leiða til að bæta sig

Fjármálaeftirlitið er 

lykilstofnun í íslensku 

efnahagslífi og samfélagi. 

Innan þess fer nú fram 

mikið uppbyggingar- og 

umbótastarf sem miðar að 

því að styrkja eftirlit og taka 

þannig þátt í að byggja 

upp traust og trúverðugt 

fjármálakerfi á Íslandi. 

Umsjón með ráðningu hafa Jón Andri Sigurðarson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs (jonandri@fme.is)  
og Erla Traustadóttir sérfræðingur á mannauðssviði (erlat@fme.is).

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is,  
eða á Starfatorgi, www.starfatorg.is. Umsóknarfrestur er til og með 9. september.

Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

   

 

KÓPAVOGSBÆR

Sérfræðingur í fjármáladeild
Kópavogsbær óskar eftir sérfræðingi í fjármáladeild.
Fjármáladeild er hluti af stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar, en stjórnsýslusviðið annast öll sameiginleg verkefni fyrir stofnanir bæjarins. Í 
fjármáladeild er unnið allt bókhald bæjarins, fjárhagslegar greiningar, áætlanir, ársuppgjör og árshlutauppgjör. Fjármáladeild sér einnig 
um innheimtu á kröfum bæjarins, fjármögnun hans og fjárstýringu. Þar er leitast við að nota hagkvæmustu tækni til að tryggja skilvirkni 
og öryggi í meðhöndlun gagna. Nú leitum við að samstafsmanni, sem vill takast á við krefjandi verkefni af fagmennsku og jákvæðni með 
samhentum hópi lífsglaðra einstaklinga.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KVH

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2013.

Upplýsingar gefur Ingólfur Arnarson, fjármála- og hagsýslustjóri í síma 570-1500, 
eins má beina fyrirspurnum á póstfang:  ingolfura@kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Menntunar og hæfniskröfur

sveitarfélaga kostur.

   www.kopavogur.is  

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
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Óska eftir persónulegum aðstoðarmanni í hlutastarf. 
Er búsettur í Mosfellsbæ og er hreyfihamlaður. 
Allar nánari upplýsingar eru á vef NPA miðstöðvarinnar, 
www.npa.is, undir liðnum Störf, auglýsing 
„Aðstoðarmaður óskast (MOS4)“.

- Persónulegur aðstoðarmaður -

Félagið óskar eftir yfirþroskaþjálfa til starfa á heimili  
í Langagerði. 

Um er að ræða 70% starf, aðallega í dagvinnu. 
Staðan er laus frá 1. september 2013.

Yfirþroskaþjálfi ber m.a. ábyrgð á faglegu starfi og skipulagi 
í samstarfi við íbúa og forstöðumann. Hann aðstoðar íbúa í 
daglegu lífi og sinnir stuðningi við þá samkvæmt óskum og 
þörfum þeirra hverju sinni.

Upplýsingar gefur Margrét Kristín Guðnadóttir í síma  
551-4478 og gsm. 699-8409. Umsókn á að senda á netfangið 
margret@styrktarfelag.is. 
Einnig má nálgast upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma 
414-0500 og á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Yfirþroskaþjálfi

Rammagerðin auglýsir eftir vönum 
prjónakonum til að taka þátt í spennandi 

prjónaverkefni. 

Áhugasamir hafi samband við Andreu
í síma 535 6692, milli kl. 12–14, 

mánudag og þriðjudag 26. og 27. ágúst.

Rammagerðin er ein elsta 
gjafavöruverslun landsins og hefur 
selt íslenskt handverk síðan 1940 

Sími 4 300 330 

Við viljum 
þá bestu!

Netgíró leitar að öflugum viðskiptastjórum og þjónustustjóra til starfa 
hjá fyrirtækinu. Við sækjumst eftir dugmiklum og jákvæðum einstak-
lingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög krefjandi verkefni.

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ VIÐSKIPTASTJÓRA
Viðskiptastjóri sinnir sölu og þjónustu við viðskiptavini, 
ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum sérverkefnum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur viðskiptastjóra:
- Menntun á sviði viðskipta eða tækni
- Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu 

til fyrirtækja æskileg
- Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
- Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Góð íslenskukunnátta

STARFS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ ÞJÓNUSTUSTJÓRA
Þjónustustjóri þjónar viðskiptavinum Netgíró, jafnt 
fyrirtækjum sem neytendum, ásamt því að sinna ýmsum 
öðrum sérverkefnum.
 
Menntunar- og hæfniskröfur þjónustustjóra:
- Menntun á sviði viðskipta
- Reynsla af þjónustustjórnun æskileg
- Góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund
- Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
- Góð íslenskukunnátta

Umsóknir sendast á atvinna@netgiro.is,
umsóknarfrestur rennur út 02.09. 2013. 

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri 
Netgíró, Þorsteinn Gísli, í síma 4 300 330 
og með tölvupósti tgh@netgiro.is.

www.netgiro.is

VILTU VERÐA BÁTAMEISTARI?

Okkur vantar starfsfólk á vaktir 
á staði okkar á höfuðborgarsvæðinu 
og í Vestmannaeyjum. 
Um er að ræða hlutastörf á daginn, kvöldin og á nóttunni. Tilvalið með skóla.

Umsóknarform má finna 
á www.subway.is

Hlökkum til að heyra frá þér!
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15 ár í faginu

Yfirlæknir offituteymis
Laus er til umsóknar staða yfirlæknis 

offituteymis á Reykjalundi.  

Um er að ræða stöðu sérfræðings í læknisfræði sem 
æskilegt er að hafi sérmenntun í endurhæfingarlækningum. 
Önnur sérsvið sem tengjast viðfangsefninu koma einnig til 
greina (lyflækningar, innkirtla- og efnaskiptasjúkdómar).  

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi Læknafélags 
Íslands og Reykjalundar. 

Umsóknir berist til Magnúsar Ólasonar, framkvæmdastjóra 
lækninga, sem einnig gefur upplýsingar um starfið,  
magnuso@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 15. september 2013. 
Æskilegt er að umsækjand geti hafið störf hið fyrsta. 

Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum þar sem 
áhersla er lögð á skjólstæðingsmiðaða nálgun og heildræna 
sýn. Óskað er eftir einstaklingi með færni í samskiptum, sem 
getur haft frumkvæði og verið sjálfstæður í starfi auk þess 
að hafa áhuga á að taka þátt í uppbyggingu innan endur- 
hæfingar. 

Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.  
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Starfssvið

Vélvirki/Bifvélavirki
Fyrirtæki á sviði sölu- og þjónustu við vélar og tæki á sviði landbúnaðar,  vélaverktaka, 
sveitarfélaga ofl. óskar eftir að ráða einstakling vanan viðgerðum til starfa.

Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 18:00 frá mánudegi til fimmtudags
og frá kl. 08:00 til kl. 16:00 á föstudögum.

Starfið er fólgið í almennum viðgerðum á vinnuvélum, dráttarvélum og landbúnaðartækjum.
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Nú er rétti tíminn!
Crinis hár hefur laust pláss í stólaleigu 

í frábæru umhverfi og með góðan starfsanda. 

Upplýsingar í síma 557-4600 og 820-1011

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 

í fararbroddi í þróun og framleiðslu 

tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 

matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 4000 manns í fimm heimsálfum, 

þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, 

skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan 

vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, 

framúrskarandi íþróttaaðstöðu og

gott félagslíf.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af forritun og hugbúnaðargerð
• Góð þekking á Visual Studio, C# og MS SQL Server

Starfssvið:
• Greining, hönnun og forritun
• Innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum
• Stuðningur við öflugt þjónustunet Marel 

Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jens Bjarnason, jens.bjarnason@marel.com, í síma 563 8000. 

Marel leitar að öflugum hugbúnaðarsérfræðingum 
með bakgrunn í kerfis-, tölvunar- eða verkfræði til 
að starfa við þróun, sölu, ráðgjöf og innleiðingu 
á Innova kerfishugbúnaði frá Marel. Við leitum að 
fólki með góða samskiptahæfni sem hefur gaman af 
teymisvinnu í hröðu og skapandi alþjóðlegu umhverfi. 

Innova er einn öflugasti kerfishugbúnaður sem 
notaður er fyrir framleiðslueftirlit og framleiðslu-
stýringu í matvælaiðnaði. Yfir 600 Innova kerfi eru í 
notkun í helstu matvælafyrirtækjum heims.  Nú starfa 
yfir 50 manns við að styðja ört stækkandi viðskiptahóp 
og öflugt Innova dreifikerfi Marel.

Forritari í söluverkefni

Hæfniskröfur: 
• Færni í Microsoft SQL gagnagrunnum og netkerfum
• Hæfni í að greina framleiðsluferli
• Færni í að leiða verkefni

Starfssvið:
• Uppsetning, kennsla, þjónusta og ráðgjöf 

vegna vinnslukerfa
• Greiningar og breytingar á framleiðsluferlum
• Aðstoð við þjónustusérfræðinga 

dótturfyrirtækja Marel
• Verkefnastjórnun

Kerfisráðgjafi

Hæfniskröfur: 
• Menntun og/eða starfsreynsla á sviði gæðakerfa 

við matvælavinnslu
• Reynsla af sölustörfum
• Mikil þekking og brennandi áhugi á tæknilausnum 

og upplýsingatækni

Starfssvið:
• Ráðgjöf við innleiðingu gæða- og 

framleiðslueftirlitskerfa í matvælaiðnaði
• Greining á viðskiptatækifærum
• Almenn söluráðgjöf og gerð tilboða
• Gerð markaðs- og söluefnis

Söluráðgjafi gæðakerfa

Hugbúnaðarsérfræðingar
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LÖGFRÆÐINGUR
Óbyggðanefnd auglýsir laust til umsóknar  
starf lögfræðings á skrifstofu nefndarinnar. 
Um er að ræða fullt starf.

Óbyggðanefnd er úrskurðarnefnd á stjórnsýslustigi, skipuð 
af forsætisráðherra, og hefur það hlutverk að skera úr um 
eignarréttarlega stöðu lands á grundvelli laga nr. 58/1998. 
Helsta hlutverk skrifstofunnar er að undirbúa úrskurði 
nefndarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipuleg vinnubrögð.
• Mjög gott vald á rituðu máli.
• Samstarfshæfni.
• Hæfileikar til að vinna að fjölbreyttum verkefnum  

í krefjandi starfsumhverfi.
• Sérhæfing á sviði eignarréttar og reynsla af störfum 

stjórnsýslunefnda er æskileg.

Helstu verkefni munu felast í undirbúningi að úrskurðum 
óbyggðanefndar auk annarra tilfallandi verkefna.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun verða samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla- 
menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármála- 
ráðherra.  

Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun 
og starfsferil skulu sendar óbyggðanefnd, Hverfisgötu 4a, 
101 Reykjavík, eða á netfangið: postur@obyggdanefnd.is. 

Umsóknarfrestur er til 9. september 2013. 

Umsóknir gilda í sex mánuði frá birtingu þessarar auglýs-
ingar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Magnússon, 
framkvæmdastjóri, í síma 563 7000.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um starfið eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 30. ágúst næstkomandi.

Vél Caterpillar 738kW

Frekari upplýsingar veitir Gissur Baldursson 
skipstjóri í síma 690 1652

Yfirvélstjóri óskast á rækjuvinnsluskipið 
 Magnús Ágústsson ÞH 76.

www.kronan.is

Starfslýsing:
• Þjónusta við viðskiptavini
• Verkstjórnun og þjálfun starfsfólks
• Ábyrgð og umsjón með fjármunum
• Vera staðgengill verslunarstjóra 
 í fjarveru hans

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

verkefni í Outlook, Excel og Navision
• Góðir samskiptahæfileikar og 
 þjónustulund

Lausar eru til umsóknar stöður 
vaktstjóra í Krónunni Mosfellsbæ,  

Árbæ, Vallarkór og Reykjavíkurvegi

Sótt er um störfin á: www.kronan.is

– óskar eftir þér!

Umsóknarfrestur er til 1. september 2013

Vaktstjóri
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á vinnurétti og málefnum 
vinnumarkaðarins til starfa á vinnumarkaðssviði samtakanna.

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga

Menntun og hæfni: 
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði eða BA/BS próf í lögfræði/viðskiptalögfræði auk viðbótarmenntunar 

eða reynslu sem nýtist í starfi  
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði

Verkefni vinnumarkaðssviðs eru túlkun laga og kjarasamninga, gerð kjarasamninga, umsagnir og þátttaka í 
nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum f.h. samtakanna og 
aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Hjá SA starfa nú 5 lögfræðingar. 

Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019.

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til ragnar@sa.is
Umsóknarfrestur er til og með 6. september nk. 

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks 
atvinnu   lífs  og málsvari atvinnurekenda í hags muna-
málum þeirra. Innan SA eru sjö aðildarsamtök sem 
starfa á grunni atvinnugreina. Aðild að SA eiga um 
2.000 smá og stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 
50.000 starfsmenn eða um helmingur launamanna 
á almennum vinnumarkaði á Íslandi.

Samtök atvinnulífsins hafa það meginmarkmið að 
skapa fyrirtækjum hagstæð rekstrarskilyrði, vera 
öflugur  málsvari atvinnulífsins í landinu og veita 
aðildar  fyrirtækjum sínum góða þjónustu.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna á vef SA: 
www.sa.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2013. Sótt eru um störfin á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is

Starfið felst í daglegum rekstri á eigin kerfum og
viðskiptavina, s.s. uppsetningar, breytingar, ráðgjöf, 
viðhald og rekstur.

Ert þú með 
Alt undir Ctrl?

Hjá Nýherja starfar samhentur hópur starfsmanna að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum. Við leggjum áherslu á sterka liðsheild, uppbyggingu þekkingar 
og framúrskarandi þjónustu. Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 550 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

A.m.k. 3 ára reynsla af kerfisrekstri.

Góð þekking á rekstri stýrikerfa og Windows netþjóna.

Þekking á Citrix, Vmware og/eða HyperV er kostur.

Góð samskiptafærni og rík þjónustulund. 

Tæknilegar vottanir og háskólamenntun eru kostur. 

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

Reynsla af störfum í upplýsingatækni.

Áhugi og þekking á netkerfum.

Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi.

Þekking á Linux og sjálfvirknivæðingu er kostur.

Cisco sérfræðigráður eru kostur.

 

 

 

 

 

Hæfniskröfur:

Góð tæknikunnátta ásamt þekkingu á rekstri stýrikerfa.

VMware VCP5 gráða er æskileg.

Aðrar tæknilegar vottanir kostur, t.d. MSCA og CCNA. 

Reynsla af rekstri Vmware umhverfa er kostur.

Þekking á vélbúnaði og bilanagreiningu er kostur.

Reynslumikill kerfisstjóri
Starfið felst í viðhaldi og rekstri á netkerfum 
viðskiptavina og viðhaldi og endurbótum á 
netkjarna Nýherja.

Sérfræðingur í netkerfum
Starfið felst í fjölbreyttri þjónustu við VMware 
hugbúnaðarlausnir, t.d. uppsetningar, breytingar, 
bilanagreiningar og ráðgjöf.

VMware sérfræðingur

Nýherji er eitt öflugasta tæknifyrirtæki landsins. Við leitum 
að snillingum sem hafa brennandi áhuga á tækni og búa yfir 
metnaði til að fara fram úr væntingum viðskiptavina.
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---   HÁSETA VANTAR!  --- 
 

Vanan háseta vantar á 280 tonna línubát  
með beitningarvél. 

 
Upplýsingar í síma: 897-7915

Á krabbameinsmeðferðareiningum Landspítala eru laus 
störf tveggja deildarlækna til eins árs, með möguleika á 
framlengingu. Starfshlutfall er 80-100% og veitast störfin 
frá 1. október 2013 eða eftir samkomulagi. 

Starfsvettvangur er á legudeild, geislameðferðardeild og 
dagdeild eftir ákveðnu fyrirkomulagi. Starfið er unnið í 
þéttri samvinnu við sérfræðilækna deildanna og felur m.a. 
í sér teymisvinnu með öðrum starfsstéttum og sérgreinum 
spítalans. 

Viðkomandi deildarlæknir mun fá sérstakan leiðbeinanda 
sem er sérfræðingur í krabbameinslækningum. Leið-
beinandinn mun funda reglulega um flóknari og erfiðari 
tilfelli ásamt því að vinna með viðkomandi að góðri 
framþróun í námi og starfi. 

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir 
sig krabbameinslækningar.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í greiningu og meðferð sjúklinga með illkynja 
sjúkdóma

 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt lækningaleyfi
 » Reynsla í lyflækningum er góður kostur
 » Góð færni í mannlegum samskiptum og öguð vinnubrögð

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 14. september 2013. 
 » Upplýsingar veita Helgi Sigurðsson, yfirlæknir,  
helgisi@landspitali.is, sími 824 5406 og Jakob Jóhannsson, 
yfirlæknir, jakobjoh@landspitali.is, sími 825 5146.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi.

 » Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Jakobi Jóhannssyni, yfirlækni geislameðferðar, LSH 
Hringbraut-10K.

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Deildarlæknar

Emmessís ehf leitar að 
starfsmönnum

Emmessís ehf. leitar að vönum lagermanni með 
lyftarapróf og reynslu af birgðahaldi.  Helstu verkefni 
eru tiltekt pantana, utanumhald á lager og frágangur 
á vörum.  Einnig er viðkomandi hluti af talningateymi.  
Við leitum að duglegum einstaklingi með góða 
þjónustulund.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst.

Við leitum einnig að öflugum einstaklingi með meira- 
próf og góða þjónustulund við sölu og dreifingu á 
vörum fyrirtækisins. Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir sendist á elin@emmessis.is eigi síðar  
en miðvikudaginn 4. september.

 

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili í Kópavogi óskar eftir aðstoðar-
manni fyrir sjúkraþjálfara í 70% framtíðarstarf.

Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara aðstoðar sjúkraþjálfara við 
undirbúning meðferðar og þjálfun skjólstæðinga.

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfileika 
og á gott með að vinna sjálfstætt og skipulega.  
Tölvukunnátta nauðsynleg. Æskilegt er að viðkomandi hafi  
menntun, reynslu og/eða þekkingu sem nýtist í starfinu.

Vinnutími er 8:30 – 14:00 alla virka daga. 

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg eða Eva, sjúkraþjálfarar í 
síma 560 4172  eða í netföngunum sigurbjorg@sunnuhlid.is og 
eva@sunnuhlid.is.Helstu verkefni og ábyrgð

Hjúkrunarfræðingurinn ákveður, skipuleggur og veitir 
hjúkrunarmeðferð í samráði við skjólstæðinga og ber ábyrgð 
á meðferð, samkvæmt starfslýsingu.

Hæfnikröfur
 » Faglegur metnaður
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 7. september 2013.
 » Starfshlutfall er 60-100%, vaktavinna. 
 » Upplýsingar fyrir skurðlækningadeild veitir Elín María 
Sigurðardóttir, deildarstjóri, elinmsig@landspitali.is, sími 
824 5914.

 » Upplýsingar fyrir hjarta- lungna- og augnskurðdeild veitir 
Kolbrún Gísladóttir, deildarstjóri, kolbgisl@landspitali.is, 
sími 824 5294.

 » Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum.

Laus eru til umsóknar störf hjúkrunarfræðinga á skurð-
lækningadeild 12G og hjarta- lungna- og augnskurðdeild 
12E. 

Deildirnar eru frábærar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja 
öðlast góða faglega færni í að sinna fjölbreyttri, krefjandi 
og spennandi hjúkrun. 

Leitað er eftir jákvæðum, duglegum og metnaðarfullum 
hjúkrunarfræðingum sem er tilbúnir að leggja okkur 
lið við að móta framúrskarandi hjúkrunarþjónustu. Á 
deildinni ríkir góður starfsandi, hátt hlutfall reyndra 
hjúkrunarfræðinga og einhugur um að taka vel á móti 
nýjum hjúkrunarfræðingum til starfa.

SKURÐLÆKNINGADEILD
HJARTA- LUNGNA-  

OG AUGNSKURÐDEILD

Hjúkrunarfræðingar 

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.VAKA i fjölh f bíl þjó f i ki l d i

DEKKJAÞJÓNUSTA
Við óskum eftir þjónustuliprum einstaklingum til að sinna viðskiptavinum okkar á 
dekkjaverkstæði ... ekki verra ef þú hefur reynslu.  
Í starfinu felst einna helst að sjá um umfelganir, dekkjaviðgerðir og að brosa til 
viðskiptavina.

BÍLVIÐGERÐIR
Einnig vantar okkur einstaklinga á verkstæðið okkar, en þar sinnum við ýmsum 
viðgerðum. Hér gildir góð þjónustulund og jákvætt viðmót.

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

ÞÞáá eeiigguumm vviiðð pplláássss ffyyrriirr þþiigg íí ookkkkaarr lliiððii, þþvvíí nnúú eerruumm vviiðð aaðð ssttæækkkkaa hhóóppiinnnn.

Endilega sendu inn umsókn fyrir 1. september á starf@vakahf.is

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði
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-- Aðstoðarkona óskast --
Líkamlega og andlega hraust kona, hjartahlý, skilningsrík og 
róleg á aldrinum 30 – 60 ára óskast til að aðstoða langveika 
34 ára gamla konu. Vinnan felst í að fara út í búð, fara út að 
ganga með hund, þrifum, keyrslu og öðru sem til fellur. 
Einnig er óskað eftir tilfinningalegum stuðningi. Vinnutími 
yrði óreglulegur og gæti hentað heimavinnandi konu eða 
konu sem er í námi. Viðkomandi þarf að hafa frjálsan tíma til 
að geta komið með frekar stuttum fyrirvara. Engu að síður 
yrði gert vinnuskipulag eins og hægt er. Mjög gott væri ef 
viðkomandi hefði reynslu úr heilbrigðisgeiranum. Unnið 
verður eftir hugmyndinni um notendastýrða persónulega 
aðstoð. Áhugasamir geta sent umsóknir á netfangið  
adstodarkona@gmail.com.

OPUS lögmenn leita að móttökuritara 
í framtíðarstarf.
Um er að ræða 100% starfshlutfall, 
vinnutíminn er frá kl. 9.00 til 17.00.

Starfið felst í símvörslu, móttöku 
viðskiptavina, ýmsum verkefnum fyrir 
lögmenn stofunnar, sem og umsjón 
með kaffiaðstöðu og tengdum þáttum.

Við leitum að einstaklingi sem hefur 
að bera ríka þjónustulund, hæfileika til 
mannlegra samskipta, vilja til að takast 
á við fjölbreytt verkefni, er úrræðagóður, 
sem og jákvæður og líflegur í fasi.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Móttökuritari á lögmannsstofu

Umsóknarfrestur er til 
og með 29. ágúst 2013.

Umsóknir merktar „Móttaka“, 
ásamt ferilskrá skulu sendast á 
opus@opus.is

Austurstræti 17 / 101 Reykjavík

Stálorka óskar eftir
Stálorka óskar eftir að ráða menn til framtíðarstarfa vana 
smíði úr ryðfríu stáli og áli.  Aðalstarfsvið er smíði á búnaði 
í skip og báta.    Hægt er að senda inn umsóknir á  
stalorka@simnet.is eða hafa samband við Benedikt 
í síma 8927687 á virkum dögum milli 8 og 18.
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Spennandi tækifæri
Gólflagna fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu vill ráða  
metnaðarfullan mann til framtíðarstarfa. Þarf að vera í 
líkamlega góðu ástandi. Æskilegur aldur 20 til 25 ára. 
Þarf að hafa hreint sakavottorð,ökuréttindi og aðstæður  
til að geta ferðast innanlands. 
Góð laun og starfsumhverfi fyrir duglegan einstakling . 
 
Vinsamlegast sendið tölvupóst á golfefni@gmail.com

Starfsmaður óskast á sjúkraþjálfunarstöð

Um er að ræða framtíðarstarf við Sjúkraþjálfunarstöðin ehf, 
Þverholti 18, 105 Reykjavík. 
 
Óskað er eftir starfsmanni í hlutastarf og er vinnutími  
frá Kl.12.00-17.00
Starfsmaður mun sjá um tímapantanir, símvörslu, aðstoða 
sjúkraþjálfara og um daglega ræstingu.
 
Leitum að einstaklingi sem hefur góða samskiptahæfileika, 
er skipulagður og getur unnið sjálfstætt.
 
Umsóknarfrestur er til 10 september 2013. 
 
Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Skriflegar umsóknir, þar sem fram kemur menntun, reynsla  
og fyrri störf skulu sendast á box@frett.is merkt   
,,Starfsmaður-2408

FJÁRMÁLASTJÓRI

STARFSSVIÐ

Umsóknarfrestur er til 6. september 2013

·
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Sérfræðingur í fjármáladeild

· Talmeinafræðingur 50% starf

· Sálfræðingur 50% starf

· Stuðningsfulltrúi í Kársnesskóla

· Starfsfólk á hæfingardeild fyrir fatlaða  

Leikskólar í Kópavogi

· Leikskólakennarar

· Leikskólasérkennarar

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

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

 

 

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Vinakot auglýsir  
laus störf til umsóknar. 

Við leitum af einstaklingum sem hafa eldmóð, áhuga, er 
sveigjanlegt, með hlýtt viðmót og geta unnið eftir viður- 
kenndum aðferðum í umönnun barna og unglinga með 
fjölþættan hegðunarvanda. 

Fyrirtækið Vinakot er úrræði ætlað börnum á aldrinum 
12-18 ára sem eru að glíma við fjölþættan hegðunarvanda 
og þurfa m.a. búsetu, umönnun, stuðning og ráðgjöf til að 
ná tökum á sínu lífi.

Rík áhersla er lögð á að vera í góðum tengslum við heimili 
og aðstandendur þjónustunotenda.

Við erum að leita eftir einstaklingum sem hafa menntun 
og/eða reynslu af vímuefnaráðgjöf, þroskaþjálfun, tóm-
stundarfræðum, sálfræði eða félagsráðgjöf. 

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst.

Áhugasamir eru hvattir til að senda ferilskrá sína á 
adalheidur@vinakot.is
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·
  

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið Kópavogs óskar eftir:

· Sálfræðing í 50% stöðu

· Talmeinafræðing í 50% stöðu 

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 
2013.

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is

 

 

 

k f

Kópavogsbær

Nánari upplýsingar fást hjá Margréti á skrifstofu 
Íslenskra Fjallaleiðsögumanna eða í síma 587 9999

Umsóknir má senda á netfang job@mountainguide.is
Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2013

GAKKTU Í TEYMI 
ÍSLENSKRA 
FJALLALEIÐSÖGUMANNA 

ÍSLENSKIR FJALLALEIÐSÖGUMENN 

ÖRUGGLEGA Á FJÖLLUM!

Við leitum að einstaklingi sem er tilbúinn að vinna 
í frábæru starfsumhverfi á skrifstofu Íslenskra 
Fjallaleiðsögumanna. 
Starfið felst í samskiptum við erlenda 
viðskiptavini, tilboðsgerð, ferðahönnun og umsjón 
með framkvæmd ferða.

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á Íslandi, 
hafa áhuga á útivist og ferðamennsku. 

Góð enskukunnátta er skilyrði og það er kostur 
ef viðkomandi hefur aðra tungumálakunnáttu svo 
sem frönsku eða þýsku.

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

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Verkefnisstjórar hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík 
Skrifstofa skipulags, bygginga og borgarhönnunar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir verkefnisstjórum til starfa hjá skipulagsfulltrúanum í Reykjavík. 
Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út framkvæmdaleyfi 
og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, embættisafgreiðslum í 
umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á stefnumótun og ákvörðunum ráðsins.

Óskað er eftir öflugum starfsmönnum til starfa við verkefnisstjórn og umsjón skipulagsmála. Leitað er að einstaklingum sem 
búa yfir mikilli samskiptahæfni, sýna frumkvæði og hafa tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð. Vinnan krefst víðtækrar faglegrar 
þekkingar, skipulagshæfni, frumleika og nákvæmni. 

Helstu verkefni og ábyrgð

byggðar og borgarumhverfis með vistvæn sjónarmið að 
leiðarljósi.

skipulagsáætlunum.

byggingarleyfisumsókna.

umhverfismálum borgarinnar sem eru á verksviði 
umhverfis- og skipulagssviðs.

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 8. september 2013.

Sækja skal um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf” – Verkefnisstjórar hjá 
skipulagsfulltrúa.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi og Sigríður Ó. Halldórsdóttir mannauðsráðgjafi í síma 
411-1111 eða með að senda fyrirspurnir á bjorn.axelsson@reykjavik.is eða sigridur.o.halldorsdottir@reykjavik.is

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

Menntunar- og hæfniskröfur

skipulagsfræði er skilyrði.

verkefna sem tengjast aðal,- hverfis- eða deiliskipulagi.

Lipurð í mannlegum samskiptum, dugnaður og samstarfshæfni. 

takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni.

metnaður í starfi.

sem tengist skrifstofu- og teiknistörfum.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar óskar eftir verkfræðingi eða tæknifræðingi  til starfa hjá byggingarfulltrúanum 
í Reykjavík. Byggingarfulltrúi starfar samkvæmt lögum um mannvirki 160/2010 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 
breytingum hennar nr.350/2013. Embætti byggingarfulltrúa sér m.a. um útgáfu byggingarleyfa og sinnir eftirliti með 
byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins og frágangi mannvirkja til samræmis við samþykkt gögn og skilmála.

Helstu verkefni og ábyrgð

lagnakerfa til samræmis við ákvæði laga, reglugerða og 
gildandi staðla.

byggingarleyfa og tilheyrandi skráningum.

verktaka og íbúa borgarinnar vegna byggingarleyfa og 
tæknimál samkvæmt ákvæðum byggingarlaga, reglugerða 
og staðla.

embættisins.

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða framtíðarstarf og er æskilegt að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Starfshlutfall er 100% og umsóknarfrestur er til og með 8. september 2013.

Sækja skal um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf“. – Verkfræðingur eða 

yfirverkfræðingur byggingarfulltrúa í síma 411-1111 eða með því að senda fyrirspurnir á oskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is  
 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur

greinum. Framhaldsmenntun er æskileg (M. Sc.).

stöðlum sem tengjast mannvirkjagerð er æskileg.

verkumsjón, eða af sambærilegu starfi er æskileg. 

og metnaður í starfi.

forritum, s.s. word, excel, outlook.  

Verkfræðingur eða tæknifræðingur  hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík
Skrifstofa skipulags, bygginga og borgarhönnunar
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Sölumaður í verslun
Start tölvuverslun rekur glæsilega tölvuverslun  
í Bæjarlind 1 í Kópavogi. Við leitum að sölumanni  
í verslun okkar með reynslu og þekkingu á tölvuvörum.
Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund.
Reglusemi og stundvísi er skilyrði.
 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
 
Umsóknarfrestur er til 2. september 2013
 
Umsóknir óskast sendar á atvinna@start.is

Hárgreiðslufólki, snyrtifræðingum, fótaaðgerðafræðingum,  
nagla- og förðunarfræðingum og nuddurum.
Ný hár- og snyrtistofa byggð á gömlum grunni,  
miðsvæðis í Reykjavík.
Sendið inn tölvupóst á netfangið sigrun8m@gmail.com

Við leitum að!

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.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

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
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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.:

Laus 50% framtíðarstaða  
stuðningsfulltrúa - leiðbeinenda  
á áfangaheimilinu Álfalandi 15

Rekstur og starfsemi Álfalands 15 er samstarfsverkefni 
Geðverndarfélags Íslands og Geðsviðs Landspítala. Um er að 
ræða áfangaheimili þar sem einstaklingar eru undirbúnir fyrir 
sjálfstæða búsetu.
Starfið er fjölbreytt og felur í sér almennt heimilishald,  
stuðning við íbúa og ýmis önnur verkefni sem tengjast  
starfseminni. Um er að ræða hálft starf þar sem unnið er aðra 
hvora viku, 7daga í senn yfir miðbik dagsins. Starfið er laust frá 
og með 15. september 2013
Hæfniskröfur eru:
Góð samskiptafærni, viðsýni og hlýlegt viðmót
Reglusemi, snyrtimennska og stundvísi
Góð færni í sjálfstæðum vinnubrögðum og skipulagshæfni
Að geta tekist á við ábyrgð og lagt áherslu á  
lausnarmiðað viðhorf
Upplýsingar um starfið veita Kjartan Valgarðsson (kaup og kjör),  
framkvæmdastjóri Geðverndarfélags Íslands í síma 896-1357 
og Magnús Ólafsson (innihald og eðli starfssins), deildarstjóri á 
geðsviði Landspítala  sími 824-5537. Umsóknir ásamt  
upplýsingum og gögnum um menntun, starfsferil og  
umsagnaraðila skulu sendast á rafrænu formi á netfang  
Magnúsar, magnuso@landspitali.is  eða í pósti merktum:  
Magnús Ólafsson, Laugarásvegur 71, 104 Reykjavík

 
Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 2013

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Vals.

Knattspyrnufélagið Valur óskar eftir að ráða framkvæmda- 
stjóra til að stýra daglegum rekstri félagsins.

Starfssvið framkvæmdastjóra er m.a:
• Ábyrgð og umsjón með daglegum rekstri  

Knattspyrnufélagsins Vals.
• Ábyrgð á fjármálum félagsins.
• Umsjón og ábyrgð á markaðsmálum.
• Yfirumsjón og ábyrgð á starfsmannamálum.
• Samskipti við fjölmiðla.
• Samningagerð.
• Yfirumsjón með eignum Vals.
• Samskipti við félagsmenn, foreldra og iðkendur.

Menntun:
 Krafist er menntunar á háskólastigi sem nýtist í starfi,  

s.s. viðskiptafræði og/eða sambærilegrar menntunar  
og yfirgripsmikillar reynslu af rekstri.

Starfsreynsla:
Krafist er:
• Góðrar  þekkingar á fjármálum og bókhaldi.  
• Þekkingar á mannauðsmálum og starfsmannahaldi.  
• Reynslu af félagsmálum.  
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynslu af markaðsmálum.

Umsóknum skal skilað fyrir 30. ágúst n.k. á netfangið 
hdr@valur.is ásamt greinagóðri ferilskrá.

 

Lagerstarf / lagerstýring
 
Hæfniskröfur:
Metnaður, drifkraftur og jákvæðni
Skipulagshæfni og geta unnið sjálfstætt
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Þekking og/eða reynsla af sambærilegu starfi æskileg
Bílpróf og almenn tölvukunnátta nauðsynleg
 
Starfsvið/ábyrgð
Móttaka og afgreiðsla pantana
Móttaka og frágangur á vörum
Útkeyrsla pantanna á höfuðborgarsvæðinu
Almenn lagerstörf
 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á Íslandi. 
Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth of Iceland, ásamt 
hönnunarlínunni Blik. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa 
og nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar og 
vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi. 
Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og  og leitum við því að 
einstakling sem hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbygg-
ingu á þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig  www.varma.is og á 
Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Umsóknir sendist á 
birgitta@varma.is 
fyrir 31. ágúst.  
Öllum umsóknum 
verður svarað.
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Forval vegna deiliskipulagsvinnu  

og umhverfishönnunar  

við Goðafoss.

Þingeyjarsveit í samstarfi við landeigendur hefur ákveðið að 
efna til forvals vegna deiliskipulagsvinnu og  
umhverfishönnunar við Goðafoss og næsta nágrenni.
Verkefnið felst m.a. í að skilgreina bílastæði og aðkomu, 
göngustíga,gönguleiðir, áningarstaði og upplýsingaskilti.   
Þá er gert er ráð fyrir umhverfishönnun á stígum,  
áningarstöðum, útsýnispöllum, bílastæðum o.s.frv.

Verkið verður styrkt af Framkvæmdasjóði  
ferðamannastaða.
Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í forvalinu eru beðnir um 
að senda eftirfarandi upplýsingar til undirritaðs fyrir 
 9. september n.k.

1.   Upplýsingar um viðkomandi fyrirtæki, s.s.menntun og    
      reynslu starfsfólks, tæknibúnað og því sem viðkomandi          
       telur máli skipta varðandi þetta verkefni.
2.    Upplýsingar um reynslu af sambærilegum verkum.
3.    Sýnishorn af hönnunargögnum frá sambærilegum      
        verkefnum.

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Að loknu forvali verður gengið til samninga við þann aðila 
sem fulltrúar sveitarfélagsins og landeigenda telja best 
fallinn til verksins.  

Skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar, 
Bjarni Reykjalín,
Kjarna, 650 Laugar.  
Sími: 464 3322
Netfang:  bjarni@thingeyjarsveit.is

Kynningarfundur og undirbúnings- 

námskeið vegna löggildingarprófa 

fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur

Löggildingarpróf fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur verða 
haldin 10. og 11. febrúar 2014, að undangengnu kynn- 
ingar- og undirbúningsnámskeiði á vegum Þýðingarseturs 
Háskóla Íslands. Kynningarfundur fyrir þá sem hyggjast 
þreyta löggildingarpróf verður haldinn miðvikudaginn  
11. september n.k. kl. 16:40 að Neshaga 16, 107 Reykjavík.  
Undirbúningsnámskeið fer fram á sama stað föstudagana 
27. september, 11. október, 25. október og 8. nóvember n.k. 
kl. 9 - 16.  Próftökum er skylt að sækja undirbúningsnám-
skeiðið.

Umsóknir á eyðublöðum sem fást hjá sýslumanninum á 
Hólmavík og á vefnum www.syslumenn.is skulu berast 
sýslumanninum á Hólmavík, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík, 
í síðasta lagi 23. september n.k. Prófgjald að fjárhæð kr. 
140.000,- skal greiða inn á reikning embættisins  
nr. 0316-26-00021, kt. 570269-5189 og skal staðfesting á 
greiðslu fylgja umsóknum.  Þeir sem sækja um að þreyta 
aðeins próf í aðra áttina greiða kr. 105.000,-. Að auki skal 
fylgja með sakavottorð umsækjanda og ljósrit af vegabréfi 
eða fæðingarvottorð.  Námskeiðsgjald er innifalið í próf- 
gjaldi. Nánari upplýsingar veitir sýslumaðurinn á Hólmavík 
í síma 455 3500.

Sýslumaðurinn á Hólmavík, 16. ágúst 2013.

Auglýsing um
umhverfisskýrslu

Hafnarfjarðarbær auglýsir hér með lýsingu á umhverfis-
skýrslu fyrir breytingu á deiliskipulagi fyrir tvöföldun  
Reykjanesbrautar frá Strandgötu að Krýsuvíkurvegi í 
samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. 

Deiliskipulagsbreytingin felst í að breidd miðeyju milli  
akbrauta er minnkuð og hringtorg á mislægum gatna-
mótum við Krýsuvíkurveg færð nær hvort öðru.  
 
Lýsingin er aðgengileg á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar 
www.hafnarfjordur.is

Utanhússklæðning úr áli að Skúlagötu 32-34
Húsfélagið að Skúlagötu 32-34 óskar eftir tilboðum í  
utanhússklæðningu úr áli. Um er að ræða cs. 250m2   
álklæðningu á steypta fleti og uppsetningu þriggja stálsvala 
með öllum frágangi, efni og vinnu. 
 
Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. Janúar 2014.
Nánari upplýsingar og afhending útboðsgagna fer fram  
eftir kl.  14.00, mánudaginn 26. ágúst nk. á skrifstofu Landey 
ehf , Hátún 2B, 105 Reykjavík.  Jón Ágúst 594-4207
Tilboð verða opnuð á sama stað  
miðvikudaginn 4.september 2013 kl. 14.00.

Tilboðshafi (húsfélagið)  áskilur sér rétt til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

-Útboð-

TIL SÖLU 230,2 ha. JÖRÐ, KALDAKINN Í RANGÁRÞINGI YTRA

ÁLFHOLT - LÆKKAÐ VERÐ 

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is
www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS UM HELGINA BÆÐI LAUGARD. OG SUNNUD.
Margrét tekur á móti gestum s: 864-6571
Jörðin er staðsett á mótum Landvegar og Árbæjarvegs, GPS 
hnit: 63° 55,119’N, 20° 20,372’W 
VÍÐÁTTU ÚTSÝNI. 50 ha ræktað land. Landið er mjög gróið 
og grasgefið. Tilraunaborun eftir heitu vatni hefur farið 
fram. Öll tilskilin leyfi fyrir ferðaþjónustu. Veiðiréttindi. Á 
landinu er gott 110,8 ÍBÚÐAHÚSNÆÐI, 2 GESTAHÚS annað 
80,4 fm og hitt 38,2 fm. Gott 327,1 fm HESTHÚS pláss fyrir 
12-16 hross og GISTIAÐSTAÐA á efri hæð. 160 fm FJÁRHÚS 
(skemma). Allar þessar eignir eru í góðu standi byggðar frá 
1983 til 2010. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Ás. Sjá 
frekari upplýsingar, kort leiðarlýsingu, myndir og fl. á  
http://www.as.is/soluskra/eign/273420    VERÐ 90.000.000,-

123,3 fm íbúð á 3.hæð ásamt ca. 30 fm óskráðu rými 
 í risi sem búið er að útbúa sem efri hæð í dag og  
enn fleiri fm sem eru undir súð. 
 
Glæsilegt útsýni.  
Laus við kaupsamning.  Verð 30,9 millj. 
 
Pantið skoðun hjá Aron sölufulltrúa Ás í síma 772-7376   

OPIÐ HÚS

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Stór íbúð eða hús á höfuðborgarsvæðinu, með a.m.k. 4   
góðum svefnherbergjum, óskast til langtímaleigu fyrir 5 manna  
fjölskyldu. Í boði eru:  Góð umgengni, skilvísar greiðslur,  
haldbærar tryggingar og meðmæli.
 
Fyrirspurnir og tilboð sendist til valfell@valfell.is

ÓSKAST TIL LEIGU

Jörðin er talin vera 102 ha, þ.a. um 37 ha ræktað  
land og annað land að mestu leiti vel gróið. 
Á jörðinni stendur 320 fm íbúðarhús á tveimur hæðum 
byggt 1964 með innbyggðum bílskúr, góð véla- og 
verkfærageymsla og fjós, ásamt fleiri byggingum.
Jörðin stendur í stuttu ökufæri frá Vík í Mýrdal (um 13 
km) og staðsetning hennar býður upp á mikla möguleika í 
ferðaþjónustu, hestamennsku o.fl. 

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson 
löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða 
bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg kynnir til sölu: Skeiðflöt í Mýrdal. 

Eignatorg - Sóleyjargata 17 - 101 Reykjavik  - s: 510-3500

Friðbert Bragason
Löggiltur leigumiðlari
www.apl.is

Til leigu skrifstofurými í Borgartúni  
með aðgang að stóru fundarherbergi, 

eldhúsi, móttöku, og biðstofu.

Nánari lýsing: Þrjár skrifstofur með gegnheilu parketi, allar 
tölvulagnir, WC og ræstikompa innan séreignar, fundarherbergi 
með myndvarpa, leigist með vönduðum húsgögnum.

Nánari upplýsingar í síma 820-6022 eða fridbert@apl.is
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BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Lundur 52-60
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum raðhúsum í Lundi 52-60 í Kópavogi. 
Íbúðirnar eru frá 223-241 fm. Stæði í bílskúr fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar 
gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór græn svæði. Stutt er í 
margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðarsafn.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

www.bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Fossvogsdalnum
í Kópavogi

Raðhús - Parhús

Óskar 
Sölufulltrúi

893 2499
oskar@fasttorg.is

Þóra
Löggiltur

fasteignasali
822 2225F a s t e i g n a s a l a n  T O R G      G a r ð a t o r g i  5       2 1 0 G a r ð a b æ r      S í m i 5 2 0 9 5 9 5     www. f a s t t o r g . i s

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Bjartar, vandaðar og vel skipulagðar 3-4 herbergja 
íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið stendur á 
fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  
Glæsilegt útsýni.  Vandaðar innréttingar frá INNX, 
parket á gólfum, innihurðir eru spónlagðar úr eik og 
yfirfelldar. Forstofa, baðherbergi og þvottahús 
flísalögð. Góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  Stutt er í 
verslanir, skóla, sund, fimleikahús og tvo golfvelli. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

Þorrasalir 5-7 
201 Kópavogur

Herbergi: 3-4

Fjölbýlishús 

Bílageymsla

Lyfta

Stærð: 95 - 119  fm

Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013. 

Íbúð fm herb Verð Staða
101 116,2 4 34.300.000      Seld
102 93,5 3 27.500.000      Laus
201 115,4 4 34.600.000      Laus
202 93,5 3 28.000.000      Seld
203 94,4 3 28.000.000      Seld
204 94,9 3 28.000.000      Laus
205 117 4 36.200.000      Seld
206 95,5 3 28.000.000      Laus
207 118,5 4 34.300.000      Laus
301 115,6 4 35.800.000      Frátekin
302 93,9 3 28.200.000      Seld
303 94,7 3 28.200.000      Laus
304 94,9 3 28.200.000      Laus
305 117 4 36.500.000      Laus
306 95,5 3 28.000.000      Laus
307 118,7 4 34.300.000      Laus
401 115,5 4 36.200.000      Seld
402 94,1 3 28.600.000      Seld
403 94,5 3 28.600.000      Seld
404 94,9 3 28.600.000      Laus
405 117 4 36.600.000      Laus
406 95,5 3 28.000.000      Laus
407 119,2 4 34.600.000      Laus
501 115,5 4 36.800.000      Seld
502 94,2 3 28.900.000      Seld
503 94,6 3 28.900.000      Laus
504 94,9 3 28.900.000      Laus
505 117 4 36.800.000      Seld
506 95,5 3 28.400.000      Laus
507 119,3 4 38.400.000      Seld
601 116,9 4 36.800.000      Seld
602 93,9 3 30.800.000      Laus
603 94,6 3 30.800.000      Seld
604 94,9 3 30.800.000      Laus
605 118 4 39.500.000      Seld

Þorrasalir 5-7







Miklaborg hefur til sölu:

Einstaklega falleg sérbýli 

Nánari upplýsingar veitir

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

OPIÐ HÚS
Sunnud. 25. ágúst 17:00 - 17:30

Fallegt tæplega 200 fm. sérbýli i smáibúðahverfinu.

Frábær staðsetning.

Laust fljótlega. 

Eldhús og stofur í opnu sými.

Afgirtur timburpallur í garði.

Húsið liggur við stórum listigarði.

Stór bílskúr.

Grundargerði 57

Verð 57,5 millj.

Einstaklega glæsilegt, fallegt og vel skipulagt 256 fm. 
einbýlishús á vinsælum stað í Kórahverfinu. 

Allt húsið hið vandaðasta, hugsað fyrir öllu í hönnuninni. 

Húsið er teiknað af Vektor og sá Oddgeir Þórðarson, 
arkitekt hjá Go-Form um alla innanhússhönnun. 

Innréttingar eru sérsmíðaðar hjá Fagusi í Þorlákshöfn. 

Lýsing hönnuð af Lumex. 

Garðurinn hannaður af Ólafi Melsted landslagsarkitekt. 

Sjón er sögu ríkari.

Gnitakór 

Verð 89,9 millj.

Mikið endurnýjuð eign að innan sem utan

Sérsmíðaðar innréttingar 

Góð stofurými með fallegum arni

Glæsilegt eldhús

Fjögur góð svefnherbergi

Gott baðherbergi og gestasnyrting

Glæsileg lóð

Tvöfaldur bílskúr

Sigtún 36

Verð 42,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is  

Nánari upplýsingar veitir

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

800 Selfoss

203 Kópavogur

108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnud. 25. ágúst 16:00 - 17:00


