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

Hefur þú áhuga á að starfa 
við hjálparstörf erlendis?

Rauði kross Íslands auglýsir eftir umsóknum um þátttöku í sendifulltrúanámskeiði félagsins.
Námskeiðið er tvíþætt og fer fyrri hluti þess fram á netinu en seinni hlutinn verður haldinn í 
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Munaðarnesi 21. – 26. mars næstkomandi. Alls verða 25 umsækjendur valdir inn á námskeiðið
þ g y þþ g y þ

en þátttaka í því er forsenda þess að geta starfað sem sendifulltrúi Rauða kross Íslands á
jj

alþjóðavettvangi en veitir þó ekki tryggingu fyrir slíku starfi.
þ þ þ gþ þ þ g

Sendifulltrúanámskeið Rauða krossins

Þátttökuskilyrði eru m.a. fagmenntun og minnst þriggja til fimm ára starfsreynsla í viðkomandi
fagi eftir nám. Mjög góðrar enskukunnáttu í töluðu og skrifuðu máli er krafist en mikill kostur 
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er ef umsækjandi hefur góð tök á frönsku og /eða arabísku og /eða spænsku.
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Rauði kross Íslands leitar sérstaklega að sérfræðingum á sviði heilbrigðis og verkfræði sem
gætu starfað með Alþjóða Rauða krossinum í kjölfar náttúruhamfara og/eða á átakasvæðum
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en einnig frönskumælandi fólki með háskólamenntun á sviði lögfræði eða mannréttinda til
g þj j gþj j g

að starfa að vernd almennings á átakasvæðum.
gg

Reynsla af skýrsluskrifum, verkefna- og fjármálastjórnun er mikill kostur fyrir öll ofangreind 
störf sem og starfsreynsla á alþjóðavettvangi.
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Umsóknir berist með tölvupósti til Kristínar Ólafsdóttur verkefnisstjóra á alþjóðasviði Rauða
kross Íslands (kristinolafs@redcross.is) fyrir 10. febrúar næstkomandi.

jj

Umsækjendur er vinsamlegast beðnir um að nota staðlað umsóknareyðublað sem er að
finna á heimasíðu Rauða krossins www.raudikrossinn.is en þar er einnig að finna nánari
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upplýsingar um námskeiðið og þátttökuskilyrði. Öllum umsóknum verður svarað.
þ gþ g

Já leitar að góðum verkefnastjóra sem á auðvelt með að koma fram í sjónvarpi
og vill taka þátt í því að hjálpa til við jákvæð verkefni á næstu mánuðum.

Við leitum að bjartsýnni og jákvæðri keppnismanneskju sem vill hafa áhrif og hjálpa öðrum.  
Við leitum að aðila sem er hamingjusamur, skemmtilegur og áreiðanlegur.

Verkefnastjórinn þarf að búa yfir almennri þekkingu
á þjónustu Já og kunna að nota Símaskrána,  Já 118 og  Já.is.

Er ég
að leita að

þér?

Umsóknarfrestur rennur út 8. febrúar 2010. 
Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn ásamt ferilskrá á netfangið gunnarth@ja.is.  

Allar nánari upplýsingar veitir Gunnar Thorberg Sigurðsson í síma 864 4123.
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Fyrirtækið:  Lítið útibú frá erlendu fyrirtæki á skipasviði.  Fámennur vinnustaður, 
á höfuðborgarsvæðinu.
Starfslýsing:  Skrifstofustarf.  Aðallega föst verkefni sem krefjast góðrar íslensku- 
og enskukunnáttu (talað/ritað mál), tölvufærni (ritvinnsla/töfl ureiknir/tölvupóstur), 
nákvæmni, samviskusemi og góðs minnis.
Vinnutími:  9-13.
Menntunar- og hæfniskröfur:  Stúdentspróf er æskilegt.
Annað:  Mikilvægir þættir eru stundvísi, góð mæting í vinnu, glaðlegt viðmót og að 
viðkomandi sé sæmilega röskur, þó ekki á kostnað nákvæmni.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf 
sendist á:  box@frett.is merkt “Útibú-2301”.

Fiskeldisfræðingur 
IceCod ehf auglýsir laust til umsóknar starf fi skeldis-
fræðings við þorskseiðaeldisstöð fyrirtækisins í Höfnum 
á Reykjanesi. Um er að ræða framtíðarstarf. 

Menntunar- og hæfniskröfur
 •  Menntun á sviði fi skeldis
 •  Nákvæm vinnubrögð
 •  Jákvæðni, sveigjanleiki, frumkvæði og lipurð
  í samskiptum
 •  Æskileg búseta á Suðurnesjum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 

Skrifl egar umsóknir ásamt menntun og ferilskrá 
skulu berast á skrifstofu félagsins, Staðarbergi 2-4, 221 
Hafnarfi rði, eða á netfangið fi skur@stofnfi skur.is 
fyrir 6. febrúar 2010.

Hótel Kea / Hafnarstræti 87-89 / 600 Akureyri / Símar 460 2000 og 460 2029 / www.keahotels.is

VEITINGASTJÓRI
HÓTEL KEA

Keahótel ehf. óskar að ráða veitingastjóra
til starfa á Hótel Kea Akureyri 

Starfssvið:

Ábyrgð og dagleg umsjón með veitingasölu Hótel Kea.
Mat- og vínseðlagerð.

Starfsmannahald.
Markaðs-, sölumál og tilboðagerð.
Vinna við framreiðslu og stjórnun.

Menntunar- og hæfnikröfur:

Meistara- eða sveinspróf í framreiðslu.
Reynsla í stjórnun og mannahaldi.
Hæfni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og sjálfstæði.
Þjónustulund, fagmennska og metnaður.

Umsóknir ásamt ítarlegri starfsferilskrá sendist á 
netfangið ss@keahotels.is fyrir 5. febrúar.

Keahótel ehf. rekur 6 hótel: Hótel Borg og Hótel Björk í Reykjavík, Hótel Gíg við 
Mývatn, Hótel Kea, Hótel Hörpu og Hótel Norðurland á Akureyri.

Hugbúnaðarþróun
Hugbúnaðarþróun sinnir krefjandi og áhuga- 
verðum verkefnum fyrir allar deildir bankans.  
Spennandi vinnuumhverfi og tækifæri til  
þekkingaruppbyggingar er í boði fyrir öfluga  
forritara sem vilja bætast í hópinn.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, kerfisfræði, verkfræði eða  

sambærilegu er skilyrði.

• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á forritun í C#. 

• Þekking á gagnagrunnskerfum er æskileg.  

• Reynsla af Agile/SCRUM er kostur.

• Hæfni og áhugi á að snúa þörfum í lausnir.

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

Viðskiptagreind
Hlutverk hópsins sem starfar við viðskipta- 
greind er að safna upplýsingum á skipulagðan  
máta til að auðvelda aðgengi og bæta 
ákvarðanatöku. Um er að ræða bæði fjölbreytt 
og krefjandi starf í góðum hópi fólks. 

Helstu verkefni: 
• Forritun í ETL, SQL, PL/SQL og MSAS.

• Hönnun gagnalíkana (Ralph Kimball aðferðafræði).

• Þarfagreining og tæknileg skjölun.

• Leiðbeina notendum í notkun umhverfisins.

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

• Hæfni til að miðla upplýsingum á einfaldan og skýran hátt. 

• Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku.

• Frumkvæði, samviskusemi og vönduð vinnubrögð.

• Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum.

• Reynsla á fjármálamarkaði er kostur.

Nánari upplýsingar veita:
Finnur B. Kristjánsson, forstöðu-

maður hugbúnaðardeildar 

Rekstrarsviðs í síma 410 6918 og 

Ingibjörg Jónsdóttir á Starfs-

mannasviði í síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt 

„Viðskiptagreind“. Umsóknar-

frestur er til og með 9. febrúar nk.

Rekstrarsvið
Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar störf á Rekstrarsviði bankans.

Nánari upplýsingar veita:
Finnur B. Kristjánsson, forstöðu-

maður hugbúnaðardeildar 

Rekstrarsviðs í síma 410 6918 og 

Ingibjörg Jónsdóttir á Starfs-

mannasviði í síma 410 7902. 

Umsókn fyllist út á vef bankans, 

www.landsbankinn.is, merkt 

„Hugbúnaðarþróun“. Umsóknar-

frestur er til og með 9. febrúar nk.

sími: 511 1144
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Reykjalundur

Iðjuþjálfun
Lausar eru 2 afl eysingarstöður vegna fæðingarorlofa í iðjuþjálfun á 
Reykjalundi. Annars vegar er um að ræða 90% stöðu á gigtarsviði 
til ársloka 2010. Á gigtarsvið koma skjólstæðingar með ýmsa gigtar- 
sjúkdóma og færnivanda tengda þeim sem krefjast fjölbreyttrar 
íhlutunar. Staðan er laus strax.
Hins vegar er um að ræða 90% stöðu á lungnasviði frá maí til 
ársloka 2010. Á lungnasvið koma skjólstæðingar með margbreyti-
lega lungnasjúkdóma sem krefjast einstaklingsmiðaðrar íhlutunar.
Á Reykjalundi er starfað í öfl ugri teymisvinnu þar sem lögð er 
áhersla á skjólstæðingsmiðaða nálgun, fræðslu í hópum og 
heildræna sýn. 
Hæfniskröfur: Próf í iðjuþjálfun frá skóla viðurkenndum af 
Heimssamtökum iðjuþjálfa (WFOT) og með íslenskt starfsleyfi  og 
löggildingu. Launakjör samkvæmt kjarasamningi Iðjuþjálfafélags 
Íslands.

Á Reykjalundi fer fram endurhæfi ng á 9 sviðum.  Á 
iðjuþjálfunardeildinni starfa 17 iðjuþjálfar og 4 aðstoðarmenn.
Nánari upplýsingar veitir Lilja Ingvarsson forstöðuiðjuþjálfi  í 
síma 585-2153 og með tölvupósti, liljaing@reykjalundur.is

Umsóknarfrestur er til 14. febrúar 2010.

Íslensk-Ameríska (ÍsAm) er eitt stærsta og öflugasta markaðs-og framleiðslufyrirtæki landsins á 
neytendavörumarkaði.  ÍsAm á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Kexsmiðjuna og Frón auk þess 
sem fyrirtækið hefur umboð fyrir heimsþekkt vörumerki eins og Gillette, Duracell, Pampers, Always, 
Ariel, BKI, Finn Crisp, Oscar, Marlboro, Ping ofl.  Hjá fyrirtækinu starfa 330 manns.  Stefna ÍsAm er 
að ráða fólk með rétta blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði til að ná árangri.

ÍsAm • Tunguháls 11 • 110 Reykjavík • Sími 522 2700 • www.isam.is

Matvælafræðingur
ORA óskar að ráða starfsmann með menntun í matvælafræðum í 
fjölbreytt og krefjandi starf.  Ora er rótgróið fyrirtæki og hluti af rekstri 
Íslensk-Ameríska.  Starfsemi fyrirtækisins er að Vesturvör 12 í Kópavogi 
en þar fer öll framleiðsla fram fyrir innlendan og erlendan markað.

Helstu verkefni
•  Umsjón með gæðakerfi fyrirtækisins
•  Stýring á vöruþróunarverkefnum
•  Þjálfun og fræðsla starfsmanna í framleiðslu
•  Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun í matvælafræðum
•  Starfsreynsla úr matvælaframleiðslu 
•  Frumkvæði, sjálfstæði, ákveðni og nákvæmni í starfi
•  Góð tungumálafærni, sérstaklega í ensku
•  Góðir samskiptahæfileikar 
•  Tölvufærni

Nánari upplýsingar veitir Helga B.Helgadóttir starfsmannastjóri í síma 
522 2700.  Umsóknir skulu sendast á póstfangið helga@isam.is eða 
bréfleiðis til ÍsAm, Tunguhálsi 11.  Umsóknarfrestur er til 1.febrúar.9.  febrúar

fjardabyggd.is

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörðurEskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður

Auglýst er laust  til umsóknar starf slökkviliðs- og sjúkraflutningamanns.  

Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu við sjúkraflutninga, slökkvistörf 
og reykköfun, björgun og neyðarflutninga.  Laun eru skv. kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og Landssambands slökkviliðs-og sjúkraflutn-
ingamanna. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf í aprílbyrjun.  
Slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn með reynslu eru sérstaklega hvattir 
til að sækja um.

Hæfniskröfur

· Uppfylla þarf skilyrði 8.gr. reglugerðar nr.792/2001 um Brunamálaskólann 
og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna en þau eru helst:

· Hafa góða líkamsburði, vera andlega og líkamlega heilbrigðir, reglusamir 
og háttvísir, hafa góða sjón og heyrn, rétta litaskynjun og vera ekki haldnir 
lofthræðslu eða innilokunarkennd.

· Hafa að lokinni reynsluráðningu aukin ökuréttindi til að stjórna:                     
a) vörubifreið og b) leigubifreið.

· Hafa iðnmenntun (sveins- eða vélstjórapróf ) sem nýtist í starfi slökkviliðs-
manna eða sambærilega menntun (stúdentspróf ) og reynslu.

Ráðningarferli
Að loknum sex mánaða reynslutíma verður tekin ákvörðun um fastráðningu. 
Þeir sem uppfylla almenn skilyrði þurfa að vera reiðubúnir að gangast meðal 
annars undir:

Umsóknir
Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Fjarðabyggðar, www.fjardabyggd.is . 
Umsóknum og fylgigögnum skal skila til slökkviliðsstjóra að Hrauni 2, 
730 Reyðarfirði eigi síðar en 15. febrúar nk.  Fylgigögn eru  læknisvottorð, 
sakavottorð, prófskírteini og ljósrit af ökuskírteini.  Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Helgi Sigfússon slökkviliðsstjóri (mummi@fjardabyggd.is)
í síma 470 9080 á skrifstofutíma.

Hjá Slökkviliði Fjarðabyggðar starfa 13 atvinnumenn og 45 hlutastarfandi 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn. Það  annast neyðarflutninga, brunavarnir, 
eldvarnaeftirlit og slökkvistörf í sveitarfélaginu, sér um sjúkraflutninga fyrir 
Heilbrigðisstofnun Austurlands og slökkvistörf og eldvarnir í álveri Alcoa 
Fjarðaáls.  Höfuðstöðvar slökkviliðsins eru í nýrri glæsilegri slökkvistöð við 
Mjóeyrarhöfn á Reyðarfirði.

Slökkvilið Fjarðabyggðar
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– Mest lesið
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Ritun sögu Öryrkjabandalags Íslands

Öryrkjabandalag Íslands auglýsir eftir aðila til að skrifa sögu 
bandalagsins. Tilefnið er 50 ára afmæli bandalagsins á næsta 
ári. Til stendur að gefa bæði út bók og netútgáfu. Verkefnið 
hefst í mars og skal vera lokið sumarið 2011. 

Þeir sem hafa áhuga á verkefninu vinsamlegast sendið inn 
umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu, 
reynslu af fræðastörfum, bókaskrifum o.fl . Leitað er að 
einstaklingi sem er lipur í mannlegum samskiptum, hefur 
frumkvæði og getur unnið sjálfstætt.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2010. Skrifl egum 
umsóknum skal skilað til skrifstofu Öryrkjabandalags Íslands, 
Hátúni 10, 105 Reykjavík eða rafrænt á netfangið lilja@obi.is.
Nánari upplýsingar veitir Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæm-
dastjóri ÖBÍ, í síma 530-6700, netfang lilja@obi.is. 

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) eru heildarsamtök fatlaðra og eru 
aðildarfélög þess 34 talsins. Hlutverk bandalagsins er m.a. að koma 
fram fyrir hönd fatlaðra gagnvart opinberum aðilum í hverskyns 
hagsmunamálum er snerta réttindi þeirra. Einnig sinnir bandalagið 
m.a. upplýsinga- og ráðgjöf fyrir fatlaða og aðstandendur. Þá tekur 
ÖBÍ þátt í erlendu samstarfi  við félaga- og heildarsamtök fatlaðra. 
Nánari upplýsingar um starfsemina eru á heimasíðu www.obi.is.

Competitive examination open to nationals of 
member States of the Council of Europe

Assistant Lawyer - Iceland
for the Registry of the European Court of Human Rights, 

Strasbourg, France
Fixed-term position (initial one year contract)

Vacancy Reference: e2/2010

Council of Europe

The European Court of Human Rights was set up in 1959 by the Council of Europe as one of its principal
mechanisms for enforcing the obligations entered into by contracting states under the European Convention
of Human Rights which protects the civil and political rights and freedoms of Europe's 800 million citizens.

The Assistant Lawyers' Scheme. This opportunity opens the doors of the European Court of Human Rights
to legal professionals at the start of their career. Dealing with individual applications and assisting 
senior colleagues in handling more complex applications, you will benefit from the Registry's in-house
training programme. You will also have regular working contact with experienced case lawyers, senior
managers and judges.

The candidate. With professional training or studies in a relevant field, you will hold a university degree in
law obtained in Iceland and have legal experience, preferably acquired in the judicial service. A good
understanding of the Icelandic legal system is also essential. You should have an excellent knowledge of the
Icelandic language, a very good knowledge of one of the official languages of the Council of Europe (English
or French) and a basic knowledge of the other.

To apply. Applications must be made in English or French using the Council of Europe 
on-line application system only. By connecting to our website www.coe-recruitment.com you can consult
the detailed vacancy notice and create and submit your on-line application.

Closing date for receipt of applications: 15 February 2010 (midnight French time)

Under its equal opportunity policy, the Council of Europe is aiming to achieve parity in the number
of women and men employed in each category and grade.

The Council of Europe welcomes applications from all suitably qualified candidates, irrespective of
gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, colour, religion, belief or
sexual orientation.

800 millionEuropeans 47 member States

The Council of Europe, based in Strasbourg, France, is a political organisation founded in 1949 to promote
greater unity among its member States. Today its membership numbers 47 States across Europe, working
together to promote democracy, human rights and the rule of law and to develop common responses to
political, social, cultural and legal challenges.

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.:
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Fundir

Húsfélög
Námskeið í undirbúningi viðhaldsframkvæmda

Verksýn ehf. býður forsvarsmönnum húsfélaga til 
námskeiðs í undirbúningi viðhaldsframkvæmda. Á 
námskeiðinu verður farið yfi r það ferli sem þarf að setja 
í gang þegar ráðist er í viðhaldsframkvæmdir á fjöl-
býlishúsum. Námskeiðið verður haldið í húsakynnum 
Verksýnar ehf. að Síðumúla 1, Reykjavík. Námskeiðið 
er opið öllum stjórnarmönnum húsfélaga, þeim að 
kostnaðarlausu.

Áhugasamir geta skráð sig á námskeiðið með því að 
senda tölvupóst á verksyn@verksyn.is eða með því að 
hringja í síma 517 6300.

Verksýn ehf. er ráðgjafarfyrirtæki sem sérhæfi r sig í 
viðhaldi á fasteignum. Fyrirtækið var stofnað í upphafi  
árs 2006 og hefur sinnt fjölda verkefna fyrir einstaklinga 
og húsfélög. Hjá fyrirtækinu starfa sérfræðingar með 
áratugareynslu í mannvirkjagerð og viðhaldi fasteigna.

Verksýn ehf.
Síðumúla 1
108 Reykjavík
www.verksyn.is

Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022  

ÍBÚAFUNDUR 

Boðað er til almenns íbúafundar í Húnavallaskóla mán-
udaginn 1. febrúar n.k. klukkan 20.00, um tillögur að 
aðalskipulagi Húnavatnshrepp 2010-2022.  Kynnt verður 
tillaga að landnotkun fyrir sveitarfélagið í heild og þéttbýli 
á Húnavöllum og auk þess umhverfi sskýrsla aðalskipul-
agsins.  

Megin tilgangur fundarins er að gefa íbúum og hagsmu-
naaðilum tækifæri til að koma á framfæri athugasemdum 
áður en gengið verður frá aðalskipulagstillögunni til 
auglýsingar.  Skipulagsráðgjafar frá Landmótun gera grein 
fyrir tillögunum og taka á móti athugasemdum. Fulltrúi 
Vegagerðarinnar mun kynna tillögu að nýjum stofnvegi, 
Húnavallaleið. Íbúar eru hvattir til að mæta og hafa þan-
nig áhrif á það samfélag sem þeir búa í. 

Jens P Jensen
sveitarstjóri Húnavatnshrepps

Hvolsvöllur er í Rangárþingi eystra sem er fallegt sveitarfélag í hjarta 
Suðurlands þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi.  Sveitarfélagið nær frá 
Eystri-Rangá í vestri að Jökulsá á Sólheimasandi í austri og því er 
mikill skólaakstur við skólann.  Í skólanum eru um 240 nemendur 
í 1. – 10. bekk úr öllu sveitarfélaginu og er öll aðstaða mjög góð. Í 
Hvolsskóla er framsækið og metnaðarfullt skólastarf.  Einstaklingurinn 
er í brennidepli og því er lögð mikil áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, 
sveigjanleika og samstarf.  Einnig er lögð áhersla á gott samstarf við 
Leikskólann Örk og framhaldsskóla í héraði með áherslu á sveigjanleg 
skil skólastiga.

Staða skólastjóra Hvolsskóla er 
laus til umsóknar frá 1. ágúst 2010

Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  skólans, 
stjórnar honum og hefur forgöngu um mótun faglegrar ste-
fnu byggða á gildum Hvolsskóla.

Menntunarkröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla 
 ásamt framhaldsmenntun í stjórnun.

Hæfniskröfur:
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf og leita nýrra  
 leiða í skólastarfi .
• Hæfni í mannlegum samskiptum ásamt góðum 
 skipulagshæfi leikum.
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar ásamt reynslu af  
 kennslu í grunnskóla.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda, menntun og stjórnunar-reynslu ásamt öðru 
sem varpað getur ljósi á færni hans til að sinna starfi  
skólastjóra.

Sjá nánar á heimasíðu Hvolsskóla www.hvolsskoli.is 
og heimasíðu  Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is
Nánari upplýsingar gefur sveitarstjóri í símum: 488 4200
eða í netpósti: elvar@hvolsvollur.is

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 20. febrúar 2010. 
Umsóknir sendist til sveitarstjóra Rangárþings eystra.

Verkefnisstjóri 
á kennslusviði

KennslusviðKennslusvið auglýsir eftir verkefnisstjóra við mat á skilríkjum um nám og próf og tengd verkefni. glýsir a
Starfið felur m.a. í sér: skráningu og skönnun umsókna, skjalavörslu og skráningu erinda í sm.a. íStarfið felur
í málaskráningarkerfi Háskólans, bréfa- og tölvusamskipti við umsækjendur og stofnanir auk garkingrání málask
mats á námi.m ámiá nats

Matsskrifstofa (Recognition Office) er þjónustu- og upplýsingaskrifstofa þar sem fram fer mat
á námi frá innlendum og erlendum skólum og upplýsingagjöf um mat á námi til innlendra sem
erlendra aðila. 

Verkefnisstjórinn skal hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi, frumkvæði, metnað og lipurð
og hæfni í mannlegum samskiptum. Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu eða reynslu
af störfum í háskólasamfélaginu og góða tungumálakunnáttu.

Nánari upplýsingar veitir Gísli Fannberg deildarstjóri í síma 525 5256 eða um tölvupóst, gf@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar.

Sjá nánar um menntunar- og hæfniskröfur, ráðningarferlið og starfið á www.starfatorg.is
og www.hi.is/is/skolinn/laus_storf

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið 
mið af jafnréttisáætlun skólans.

Námskeið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Doktorsnemi eða Kynbótafræðingur 
(Quantitative Geneticist)

Stofnfi skur hf. auglýsir laust til umsóknar starf doktorsnema eða 
kynbótafræðings í fi skeldi. Þekking á fi skeldi ekki nauðsyn.  

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Doktorspróf, Master eða BS í búfjárkynbótum, stærðfræði  
  eða tölfræði
 • Í boði er doktorsverkefni við innlendan og/eða erlendan  
  háskóla næstu 3-4 árin 
 • Þekking á notkun tölfræðiforrita eins og SAS, R+ eða 
  sambærilegu 
 • Viðkomandi gæti þurft að starfa erlendis í nokkrar vikur á 
  ári vegna erlendra verkefna
 • Tungumálakunnátta: enska, norðurlandamál og spænska  
  (ekki skilyrði). 
 • Jákvæðni, sveigjanleiki, metnaður, frumkvæði og lipurð í  
  samskiptum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. 
Í boði er spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum vexti 
sem hefur á að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki. 
Skrifl egar umsóknir ásamt menntun (ritaskrá) og ferilskrá skulu 
berast á skrifstofu félagsins, Staðarbergi 2-4, 221 Hafnarfi rði, 
eða á netfangið jonas@stofnfi skur.is fyrir 13. febrúar 2010. 
Frekari upplýsingar gefur Jónas í síma 5646300 milli 9-16 virka 
daga. 

www.stofnfi skur.is
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Til sölu

Greiðendur námslána athugið!

Lánasjóður íslenskra námsmanna hefur ákveðið 
að hætta að senda út greiðsluseðla. Jafnframt 
verður hætt að senda tilkynningu um skuldfærslu 
til þeirra greiðenda sem beingreiða afborganir 
námslána. Þessi breyting tekur gildi frá og með 
afborgun með gjalddaga 1. mars 2010. Allar kröfur 
birtast í heimabönkum. Nánari upplýsingar um 
hverja afborgun geta lántakendur séð á ,,Mínu 
svæði” LÍN. Tengimöguleikar inn á ,,Mitt svæði’’ eru 
frá íslenskum netbönkum og frá þjónustuvef RSK.

Greiðendur sem óska samt sem áður eftir að fá 
senda greiðsluseðla, geta merkt við hnappinn ,,Fá 
senda greiðsluseðla’’ inni á ,,Mínu svæði’’ eða sent 
tölvupóst þar um á lin@lin.is. Þeir sem velja þessa 
leið og eru að greiða af R- eða G-láni þurfa að 
greiða sérstakt seðilgjald sem er 350 kr. Sjá einnig 
upplýsingar á lin.is.

Lánasjóður íslenskra námsmanna

Orlofshúsnæði sumarið 2010
Frá Orlofssjóði KÍ

Orlofssjóður Kennarasambands Íslands óskar eftir að taka á leigu hús-
næði til endurleigu sumarið 2010 fyrir félagsmenn.  Bæði íbúðarhús-
næði og sumarhús koma til greina.  Húsnæðið þarf að vera vel búið 
húsgögnum og uppfylla kröfur um góðan húsbúnað. Leigusali þarf að 
hafa reglulegt eftirlit með húsnæðinu.

Fastur leigutími eru 8 vikur á tímabilinu 11. júní til 20. ágúst 2010. 
Upplýsingar með góðum lýsingum og myndum svo og tilboð berist til 
skrifstofu Orlofssjóðs KÍ Laufásvegi 81 og á netfangið orlof@ki.is fyrir 
8. febrúar n.k.
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands,
Laufásvegi 81
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir í síma 
595-1122, netfang: orlof@ki.is , fax: 595-1112.

KENNARASAMBAND 
ÍSLANDS

Atvinnuhúsnæði til sölu
Þrotabú Heiðarsólar ehf., (áður Saxhóll ehf.), býður eftirtalið atvinnuhúsnæði til sölu:

Ármúli 26, Reykjavík Fermetrafjöldi 241
 Fasteignin er á 2 hæðum. Á   
 jarðhæð er verslunarrými, á annarri  
 hæð eru skrifstofur og læknastofur.

Borgartún 20, Reykjavík Fermetrafjöldi 2816,10
 Skrifstofurými á 3 hæðum.

Grensásvegur 46, Reykjavík Fermetrafjöldi 385,70
 Verslunarrými á jarðhæð.

Gilsbúð 1, Garðabæ Fermetrafjöldi 363,30
 Fasteignin er á 2 hæðum. Á   
 jarðhæð er verslunarrými og á 
 2. hæð eru skrifstofur.

Hraunbær 102, Reykjavík Fermetrafjöldi 721,80
 Fasteign á jarðhæð sem skiptist í 
 nokkur verslunarrými.

Hringbraut 121, Reykjavík Fermetrafjöldi 1.187,70
 Verslunarrými á jarðhæð.

Jafnasel 2-4, Reykjavík Fermetrafjöldi 917,90
 Á jarðhæð er verslunarrými.

Laugavegur 114-116, Reykjavík Fermetrafjöldi 596,50
 Verslunarrými á jarðhæð.

Marargata 6, Reykjavík Fermetrafjöldi 480,80
 Fasteign á 3 hæðum með kjallara.
 Nú er rekið dagheimili í húsnæðinu.

Rofabær 39, Reykjavík Fermetrafjöldi 957,90
 Verslunarrými á jarðhæð.

Furugrund 3, Kópavogi Fermetrafjöldi 522,50
 Verslunarrými á einni  hæð.

Síðumúli 11, Reykjavík Fermetrafjöldi 185,60
 Lagerhúsnæði.

Síðumúli 31, Reykjavík Fermetrafjöldi 574,90
 Verslunarrými á götuhæð.
 Lagerrými í kjallara.

Þverbrekka 8, Kópavogi Fermetrafjöldi 834,00
 Verslunarrými á jarðhæð.
 Kjallari er undir húsinu.

Þverholt 6, Mosfellsbæ Fermetrafjöldi 870,20
 Verslunarrými á jarðhæð.
 Skrifstofurými á 2. hæð.

Brekkuhús 1, Reykjavík Fermetrafjöldi 340,60
 Verslunarrými á jarðhæð

Köllunarklettsvegur 4, Reykjavík Fermetrafjöldi 678,10
 Lagerrými á einni hæð.

Hólagarður, Reykjavík Fermetrafjöldi 4049,20
 Á jarðhæð er verslunarrými.
 Skrifstofur á 2. hæð.
 Eignin er í 2 byggingum.
 Eignin er rekin í félaginu Hólagarður  
 ehf. sem hægt er að fá keypt.

Tilboðum skal skilað til Helga Jóhannessonar  hrl., skiptastjóra, LEX ehf., Borgartúni 26, Reykjavík, í síðasta lagi 
17. febrúar n.k. kl. 16.00.  Þrotabúið áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Nánari upplýsingar um eignirnar veitir Páll Þór Jónsson, s. 861 3003, pallthorjonsson@gmail.com.

Úthlutun afl aheimilda fyrir árið 2010 úr 
stofni Austur-Atlantshafs bláuggatúnfi sks.

Auglýsing
Úthlutun afl aheimilda fyrir árið 2010 úr stofni 

Austur-Atlantshafs bláuggatúnfi sks

Ísland er aðili að Atlantshafs túnfi skveiðiráðinu 
(ICCAT). Samkvæmt stjórnunarráðstöfunum 
ráðsins sem Ísland hefur samþykkt, koma í hlut Íslands 
afl aheimildir fyrir árið 2010 sem nema 31 tonni af 
bláuggatúnfi ski, með fyrirvara um breytingar. 
Um er að ræða veiðiheimildir samkvæmt samþykkt-
um ICCAT úr stofni Austur-Atlantshafs bláugga-
túnfi sks (e. bluefi n tuna in the East-Atlantic and the 
Mediterranean). Nánari upplýsingar um samþykktir 
ráðsins er að fi nna vefsíðu ICCAT (www.iccat.int).
Útgerðir sem hafa áhuga á að taka þátt í veiðum á blá-
uggatúnfi ski á árinu 2010 skulu sækja um veiðiheim-
ildir til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins 
fyrir 18. febrúar 2010. 
Í umsókninni skal tilgreina áætlun um veiðarnar, m.a. 
veiðiskip, dráttarskip ef við á, veiðitímabil, veiði-
svæði, veiðiaðferð, löndunarhöfn og nýting afurða. 
Ráðuneytið áskilur sér rétt til að hafna umsóknum sé 
ljóst að viðkomandi skip hafi  ekki búnað til veiðanna 
eða að fyrirséð sé að það muni af öðrum ástæðum ekki 
stunda þær. Vakin er athygli á að Ísland er bundið af 
samþykktum ICCAT um veiðarnar.

 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið

29. janúar 2010

Tilkynningar

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:
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HEIMILIÐ

 Húsgögn

Til sölu v/flutninga antik borðstofu-
húsg., skápar, bókahillur, kommóða 
o.fl. S: 899 4512

 Heimilistæki

Ónotaður Tölvustýrður stál Ariston ofn 
til sölu á kr. 75.000 uppl. s. 897-8040

 Dýrahald

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 
123.is/viking

Papillon tík til sölu. Heilsufarskoðuð, 
örmerkt, með ættbók frá HRFÍ. Sjá 
nánar á www.aiminghigh.is eða í s. 
692 7949.

30-60% afsláttur
af öllum gæludýrum og gæludýravör-
um. Fiskó Dalvegur 16A S:564-3364.

Æðislegir dvergschnauzer hvolpar til 
sölu, Uppl www.svartskeggs.com eða 
846-8171

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Seljum Helluskeifur á aðeins 2050kr. 
með sköflum ganginn veljum íslenst 
helluskeifur Stykkishólmi S. 893 7050.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Stúdíó og 2ja herb. 
í 109 Rvk.

Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, gardínur og öll ljós.

www.heimahagar.is 
Upplýsingar í síma 7727553

Ný 3ja herb. íbúð í Hfj.
Örugg leiga. Þvottavél, þurrkari, 
Ísskápur, uppþv.vél, gardínur og 

öll ljós fylgja með.
www.heimahagar.is 

Upplýsingar í síma 7727553

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Skipholt 105, 4-5 herb 103fm íbúð í til 
leigu. Verð 130Þ, laus strax. 820-8214.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu herbergi á svæði 104, sérinn-
gangur og sérsnyrting, aðgangur að 
þvottavél og geymslu. Uppl. í s. 895 
9702.

4 herbergja íbúðí 
Grafarvoginum.

Glæsileg nýleg 124 fm 4ja herb. íbúð 
í Gullengi Grafarvogi. Getur verið laus 
fljótlega. Verð 150 þús. pr, mán. S. 
663 5791.

2 herb. til leigu á svæði 104. Verð 80 
þús pr.mán. 2 room apartment for 
rent. Price 80 thous pr.month. contact 
number 698 3211.

Ódýrt á Spáni
Íbúðarhús í Villamartin hverfinu rétt 
fyrir utan Torrevieja til leigu,gistipláss 
fyrir 6-8. Stór garður með flottri sund-
laug og leiktækjum fyrri börnin, gengið 
er úr húsinu og beint út í garð. Stutt í 
alla þjónustu og marga flotta golfvellir 
, ný íbúð frá árinu 2009. vikuleiga 
50.000kr upplýsingar í síma 860-1301 
- Villi

Herbergi nálægt háskólanum, allt innif. 
ROOM CLOSE TO UNIVERSITY, ALL 
INCL. INFO 694 5987.

Herbergi í 101 Rvk. til leigu. 35 þús./
mán. Aðg. að sturtu + eldh., frítt net, 
engin gjöld. S. 661 5154.

Snyrtilegt herb. til leigu í 104 með aðg. 
að eldhúsi, þv.h. og baði Laus strax 
Guðný 691 2425

160 fm íbúð m. bílskúr í Salahverfi. 
Laus 15.mars,leigist með eða án bíl-
skúr. S. 892 4624

Herbergi nál. Kringlu bjart m.húsg. neti, 
aðg. baðh. eldh. og þv.hús. 45.Þ + 
45Þ í trygg. Room close to Kringlan 
w.furniture. internet, kitchen, bath and 
wasching room. 45 + 45 inscurance. 
S. 821 6929

Stúdíóíbúðir í hverfi 101. 
Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. 
í s. 866 7511. Alla virka daga.

Nýuppgerð 3.herb íbúð á 1. hæð í 
Stórholti ísskápur og afnot af þvottavél 
fylgja, laus strax. uppl. í s: 894-7955.

Gott 16 fm herb. til leigu í Hlíðunum. 
S. 892 2095.

Gott herbergi til leigu í Seljahverfi. Aðg. 
að baðh., eldaðst., þvottav., og fl. S. 
891 7630.

Herbergi til leigu í 101 Reykjavik, uppl. 
s 659 5981.

Herbergi til leigu, frá 25 þús. til 50 þús. 
S. 895 2138.

Herb. til leigu. Eldh., og baðherb. V. 30 
þús. á mán. S. 896 3667.

Íbúðir til leigu. Sjá nánar á buseti.is 
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér 
hentar. s. 520-5788.

Til leigu 87 fm. 4 herb. íbúð í 220 Hfj. 
90 þús. + hússjóð og rafm. Uppl. í s. 
690 9067.

Rúmgott herb. með sérinngang og sér 
WC í 110. Leigist rólegum einstaklingi. 
35.000 kr. S. 662 2822.

Nýuppgerð stúdíóíbúð til leigu, 35 fm. 
Sérgarður, eldhús og Wc. V. 75þ. á mán. 
S. 865 8440.

Góð einstaklingsíbúð með sérinngangi 
til leigu. Uppl. í s. 893 6194.

4 herb íbúð í Fossvogi til leigu, reiklaust 
og reglusamt fólk kemur til greina, s. 
863 8080.

4ra herb. íbúð í Engjaseli til leigu. V. 
130 þús. Uppl. í s. 893 0868.

Herbergi í Kópavogi til leigu með eldun-
araðstöðu og sérsnyrtingu. S.5642563-
5545051

Til leigu í ár góð 4ra herb. íbúð 2h í 
Safamýri laus í feb. uppl.s. 698 2588.

Herb. til leigu á sv. 109. 25 þús. Uppl. 
í s. 895 8601.

Ný uppgerð 30fm stúdíó íbúð til leigu 
í 111. Húsið er í rólegu hverfi og stutt í 
alla þjónustu. Uppl. í s. 865 9738.

 Húsnæði óskast

Íbúð óskast á sv. 112 
eða nágrenni

Par með 2 börn óska eftir íbúð 
í Grafarvogi eða nágrenni. 
Greiðslugeta 100-130 þús.

Nánari upplýsingar í 
s. 693 6787

Óska eftir 4-5 herb. íbúð á svæði 104-
105. Erum reglusöm fjölsk. Skilvísum 
greiðslum heitið. Afhending sem allra 
fyrst. Uppl. í s. 691 9094 Magnea.

31ars reykl. & reglus. kennara vantar 1-2 
herb. íbúð í eða nálægt 101.S:8631278

4 manna fjölskyldu vantar 3 - 4 her-
bergja íbúð/hús í vesturbæ Kópavogs í 
alla vegana 12 mánuði. s: 862-5956.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu. 
Greiðslugeta 50-60 þús. Uppl 
8471022.

Einstkl. (KK) óskar eftir 2 herb. eða 
stúdíó húsnæði. Greiðslugeta 50-80 
þús. Uppl. í s: 699-2544.

2 herb. íbúð óskast á svæði 101 sem 
allra fyrst. S. 845 8373

Fimm manna fjölskylda óskar eftir að 
leigja hús eða góða íbúð í Kópavogi 
(svæði 200/201). S. 858 0156

 Atvinnuhúsnæði

Frábær staðset. Til leigu 60m2 pláss á 
Malarhöfða hátt til lofts. S. 896 6621.

Geymslu, Lager og/eða 
Skrifstofuhúsnæði í Ármúla. 694 3113, 
leiga.armuli@gmail.com

TIL LEIGU NÝL IÐNAÐARBIL Í GARÐABÆ 
70M2 3M HURÐ WC V 85ÞÚS LAUST 
STRAX S 8927858

Snyrtilegt iðnaðarhúsnæði til leigu á 
Smiðjuvegi. Uppl. í síma 8960551.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Til leigu - Skjalageymsla
Rúmgóð, eldvarin skjalageymsla á 
Stórhöfði 23, 110 Rvk. 55 m2¬ með 4,5 
metra háum skjalaskápum á hjólum / 
800 - 1.000 hillumetrar. Verð 170.000 
+ vsk. Uppl. í s. 660 6094 Eyþór.

 Bílskúr

Bílskúr til leigu. Leigist sem geymsla. 
Uppl. í s. 565 7283 & 690 4531.

Bílskúr til leigu á svæði 112. Leiga 
25þús. S 849 7550

Bílskúrshurð til sölu
Notuð Héðins bílskúrshurð tilsölu, lok-
aði hurðargati sem er 225 á hæð og 
290 á breidd. Brautir og rafmagnsopn-
un fylgja. Frekari uppl. og tilboð sendist 
hah8@hi.is

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki 
og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin 
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

Skammtímaleiga í 101
íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús-
búnaði á vikutilboði. Sjá nánar á mim-
is4rent.com.

ATVINNA

 Atvinna í boði

samvinnuverkefni sem mögulegt er að 
vinna heima við www.lifewaveglobal.
com/is

Hárgreiðslufólk ATH. Stólaleiga - sýning-
ar - sölustörf - utanlandsferðir. Frábært 
tækifæri. atvinna@lanza.is

Ert þú til.....
Ef þú fengir alvöru tækifæri 

NÚNA...
Að búa til alvöru tekjur og tak-

ast á við það??
Sendu nafn og símanúmer á 

frelsi@hive.is

Spes-Hár auglýsir eftir hársnyrtisveini/
meistara i stólaleigu og naglafræðingi. 
Upplýsingar í síma 587-2111 Spes-Hár 
Selásbraut 98 110 Reykjavík

 Atvinna óskast

Einn smiður / trésmiður með reynslu 
leitar eftir vinnu. Uppl. í S. 892 6958.

Íslenskur karlmaður, vanur járnsmiða-
vinnu og vélavinnu er með meira próf 
og vinnuvélaréttindi.Get unnið sem 
launamaður eða sjálfstæður. Uppl. í 
S.896 3331.

Vanur og duglegur 34 ára smíður, 
járnabindingamaður, bílstjóri óskar eftir 
vinnu. Uppl. s. 6924869, 5511411 eða 
viking76@simnet.is

Tek að mér ritvinnslu. Uppl. steinabh@
simnet.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símadömur 908 1616
Er ykkur kalt? Við verðum við. 
Hringdu í uppáhalds dömuna 

þína. Við bíðum eftir þér!

Halla er ný.

Opið þegar þér hentar 
908 1616.

23 ára ævintýragjörn kona í Reykjavík 
vill kynnast karlmanni til að skemmta 
sér með. Auglýsingu hennar má heyra 
og svara á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8679.

Kona komin yfir sextugt vill eignast karl-
kyns vin. Auglýsingu hennar má heyra 
og svara á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8498.

Ljóshærð kona með hlýtt viðmót vill 
kynnast karlmanni með notalega stund 
í huga. Auglýsingu hennar má heyra 
og svara á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8376.

Karlmaður utan af landi sem verður í 
Reykjavík á næstunni, með aðstöðu, vill 
kynnast karlmanni með góða skemmt-
un í huga. Auglýsingu hans má heyra 
og svara á Rauða Torginu Stefnumót, 
sími 905-2000 (símatorg) og 535-
9920(kreditkort), augl.nr. 8828.

Strákar spjallið við Evu
S. 908 1010

Fasteignir

www.atvinnueignir.is
534 1020

www.atvinnueignir.is
534 1020


