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

Verkefnisstjóri félagsmiðstöðvar 
ungmenna
Viltu taka þátt í að móta og efl a gott starf í félagsmiðstöð 
ungmenna sem á Dalvík?
Auglýst er nýtt starf verkefnisstjóra í félagsmiðstöðinni Pleizinu 
á Dalvík. Um er að ræða 100% starfshlutfall en mögulegt er 
að hafa það minna, sé þess óskað. Viðkomandi ber ábyrgð á 
öllu félags- og hópastarfi  félagsmiðstöðvarinnar. Lögð er mikil 
áhersla á góða samvinnu við alla hagsmunaaðila s.s. Grunn-
skóla Dalvíkurbyggðar. 
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla og áhugi á starfi  með börnum og ungmennum
• Metnaður, frumkvæði og þörf til að ná árangri
• Góð tölvuþekking og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð
Frekari upplýsingar er að fá hjá Bjarna Gunnarssyni íþrótta- og 
æskulýðsfulltrúa í síma 460-4913 eða á bjarni@dalvik.is eða 
Hildi Ösp Gylfadóttur sviðsstjóra fræðslu- og menningar sviðs 
í síma 460-4916 eða hildur@dalvik.is Vakin er athygli að á 
heimasíðu Dalvíkurbyggðar, www.dalvik.is er að fi nna frekari 
upplýsingar um starfi ð.
Umsóknir og ferilskrár skulu sendast rafrænt og verður móttaka 
umsókna staðfest.

Störf í íþróttamiðstöð 
Okkar vantar starfsmenn í nýja og glæsilega íþrótta-
miðstöð Dalvíkurbyggðar
Auglýst er eftir starfsmönnum í vaktavinnu við íþróttamiðstöð á 
Dalvík frá og með hausti. Möguleiki er á 100% stöðu en einnig 
hlutastarfi . Starfi ð felur m.a. í sér móttöku gesta, afgreiðslu og 
sölu, öryggisgæslu í sundlaug og íþróttasal, baðvörslu, þrif og 
aðra almenna þjónustu við gesti íþróttamiðstöðvarinnar t.d. 
að veita upplýsingar um Dalvíkurbyggð og ná grenni til ferða-
manna. Starfsfólk sér um tjaldsvæði Dalvíkur á sumrin.  
Menntunar- og hæfniskröfur: 
•  Áhugi og reynsla af sambærilegum störfum svo og störfum 

með börnum og ungmennum
• Sjálfstæði, skipulagshæfni, drifkraftur og frumkvæði
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Rík þjónustulund
• Hreint sakavottorð
•   Gott líkamsástand en umsækjendur þurfa að hafa, eða vera 

tilbúnir að taka skyndihjálparpróf og standast hæfnispróf 
sundstaða

Laun eru skv. samningi launanefndar sveitarfélaga og Kjalar, 
stéttarfélags í almannaþjónustu.
Frekari upplýsingar er að fá hjá Bjarna Gunnarssyni íþrótta- 
og æskulýðsfulltrúa í síma 460-4913 eða í tölvupósti bjarni@
dalvik.is. Umsóknir og ferilskrár skulu sendast rafrænt og verður 
móttaka umsókna staðfest.

Leikskólinn Leikbær óskar eftir að ráða 
leikskólakennara til starfa
Ertu frábær og frjór?
Leikbær er staðsettur í Árskógi sem er í um 10 km fjarlægð frá 
Dalvík og 35 km frá Akureyri. Umhverfi  skólans er einstakt, mikil 
nálægð er við náttúru og sveit. Lögð er áhersla á útikennslu og 
fjölmenningarlega kennslu. Einnig tekur leikskólinn m.a. þátt í 
þróunarverkefninu leikskólalæsi. Í leikskólanum er ein aldurs blönd-
uð deild. Eru nemendur á aldrinum 9 mánaða til 6 ára. 
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og rík þörf til að ná árangri
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð
Upplýsingar veitir leikskólastjóri, Gitta U. Ármannsdóttir í síma 
4661971. Umsóknum ber að skila til Leikbæjar eða á netfangið 
leikbaer@dalvik.is og verður móttaka staðfest. Hægt er að sjá 
nánari upplýsingar um skólann á slóðinni http://leikbaer.dalvik.is/ 
Frá hvaða tíma ráðið er í stöðuna er samkomulagsatriði.

DALVÍKURBYGGÐ
Umsóknarfrestur um öll störfi n er til og með 23. júní.
Dalvíkurbyggð er sveitarfélag við utanverðan Eyjafjörð, um 40 km. norðan við Akureyri en í sveitarfélaginu búa tæplega 2000 íbúar. Þrátt fyrir að sveitarfélagið sé ekki stórt er þar veitt metnaðarfull þjónusta við íbúa þess. 
Þar má nefna: Framsækna grunn- og leikskóla, öfl ugt menningarlíf og fjölbreytta möguleika til íþróttaiðkunar og útivistar og verður m.a. ný íþróttamiðstöð vígð á haustdögum.Sjá nánar um sveitarfélagið á www.dalvik.is
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Stéttarfélag auglýsir eftir starfskrafti 
í 50% starf.
Um er að ræða alhliða skrifstofustörf. Hæfni í mann-
legum samskiptum og alhliða tölvukunnátta er skilyrði.
Þekking á bókhaldi (DK) og reynsla af skrifstofustörfum 
er kostur.
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf 25. ágúst.
Umsóknir sendist á netfangið lsos@lsos.is
Umsóknarfrestur er til 16. júní.
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Læknir óskast til starfa
Í byrjun ágúst verður nýtt 110 rýma hjúkrunar-
heimili opnað að Suðurlandsbraut 66, 
Mörk-hjúkrunarheimili.  

Óskað er eftir lækni að heimilinu sem verður rekið 
með Eden hugmyndafræðina að leiðarljósi. Hún 
miðar að því að heimilismaður haldi sjálfstæði sínu 
og taki daglegar ákvarðanir sem varða daglegt líf 
hans en búi jafnframt við það öryggi sem fylgir því 
að vera á hjúkrunarheimili. Frjálslegt og heimilis-
legt andrúmsloft verður í fyrirrúmi.

Upplýsingar um starfi ð veitir Helga Hansdóttir 
öldrunarlæknir í síma 824 5510 eða með 
tölvupósti á helgah@landspitali.is 

Einnig veitir Helga J. Karlsdóttir starfsmannastjóri 
Grundar upplýsingar í síma 530 6100 eða með 
tölvupósti á helga@grund.is

MÖRK
HJÚKRUNARHEIMILI

ze
br

a
Aðstoðarkona óskast

Kona (37–60 ára) óskast til að aðstoða þrítuga, langveika 
konu við keyrslu, ýmsar athafnir daglegs lífs og að vera 
henni tilfi nningalegur stuðningur. Hún þarf að geta verið 
mjög sveigjanleg varðandi vinnutíma, þetta gætu verið 3–5 
tímar á dag eða meira eftir þörfum, fram á kvöld og stöku 
sinnum um helgar. Viðkomandi þarf að vera nærgætin, 
hlý/kærleiksrík, þolinmóð og heilsuhraust (hafa líkamlegan 
styrk). Gott ef hún hefur bíl til umráða og kostur ef hún 
hefur reynslu af umönnunarstarfi  – en það er ekki skilyrði. 

Umsóknir sendist á adstodarkona@gmail.com með nafni, 
síma, netfangi, helstu upplýsingum um viðkomandi og fyrri 
starfsreynslu og helst 2 meðmælendur sem hægt væri að 
hafa samband við. 

•
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Við tónlistardeild Auðarskóla vantar tónlist-
arkennara. Tónlistardeildin starfar eftir Aðalnámskrá 
Tónlistarskóla og sinnir grunnnámi í hljóðfæraleik, 
kórastarfi  og aðstoðar við uppákomur í skólanum. Mikil 
tækifæri eru til að samtvinna tónlist inn í starfsemi 
leik-, og grunnskóla. Aðstaða til kennslu er góð. Leitað 
er eftir áhugsömun einstaklingi sem hefur tónlistar-
menntun til og  reynslu af kennslu í tónlistarskólum.  
Umsóknarfrestur er til og með 22. júní.
Upplýsingar gefur  Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri í 
síma 899 – 7037 eða á netfanginu eyjolfur@dalir.is

Auðarskóli Dölum

Móttaka og símavarsla

Verksvið
Símsvörun og aðstoð við viðskiptavini
Móttaka viðskiptavina og afgreiðsla
Prentun aðgöngumiða og tengd verkefni
Umsjón með miðasölu á tónleikastað
Önnur tilfallandi verkefni

Midi.is leitar að metnaðarfullum og stundvísum 
einstaklingi sem býr yfir ríkri þjónustulund, hefur góða 
íslensku- og enskukunnáttu og á auðvelt með að skrifa 
lipran texta. Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði.
Umsóknarfrestur er til 20. júní

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
olafur@midi.is.

Vitvélastofnun Íslands
auglýsir eftir umsækjendum í starf

aðstoðarmanns framkvæmdastjóra.
Stofnunin, sem nýlega var sett á laggirnar, stundar

rannsóknir á sviði gervigreindar og hermunar.
Við leitum að dugmiklum starfskrafti sem hefur áhuga á að

ryðja brautina með okkur. Umsækjandi þarf að vera vel skrifandi
og talandi á ensku og íslensku og fær í notkun tölvutækni við

skrifstofustörf. Reynsla af rannsóknum, styrkumsóknum
eða skyldri akademískri starfsemi er nauðsynleg.
Áhugasamir skulu senda rafskeyti með ferilskrá

í viðhengi á PDF formi á jobs@iiim.is

ICELANDIC INSTITUTE FOR INTELLIGENT MACHINES

V I T V É L A S T O F N U N   Í S L A N D S

Mýrdalshreppur 
 

 

 

Mýrdalshreppur 
 

 

 

Íþróttakennari óskast
Okkur vantar öfl ugan íþróttakennara í góðan og 
jákvæðan starfsmannahóp fyrir næsta skólaár. 
Starfshlutfall 60%.

Grunnskólinn Ljósaborg er  staðsettur að Borg 
í Grímsnes- og Grafningshreppi. Leiguhúsnæði, 
leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð er á staðnum.  
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og meðmælendur berist til skólastjóra. 

Umsóknarfrestur er til 16. júní. 

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu skólans: 
http://www.ljosaborg.is/ og hjá skólastjóra Hilmari 
Björgvinssyni í síma 482-2617 og 863-0463, netfang 
hilmar@ljosaborg.is. 

   

Rafeindavirki

Framkvæmda- og eignasvið

Framkvæmda- og eignasvið auglýsir eftir rafeindavirkja til starfa hjá umferðarljósadeild Gatna- og eignaumsýslu Reykjavíkurborgar á Stórhöfða. 

Starfssvið
• Rekstur og viðhald umferðarljósa, hraða og rauðljósamyndavéla  
 og hvers konar búnaðar til umferðarstýringar, miðamæla, rafstýrðum  
 lokunarbúnaði og upplýstum umferðarmerkjum.
• Kostnaðargát og skýrslugerð.
• Samskipti við ýmsa hagsmunaaðila.

  
 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í rafeindavirkjun og haldgóða starfsreynslu og / eða  
 meistararéttindi.
• Mikinn áhuga á að læra nýja hluti og veita góða þjónustu. 
• Góð almenn tölvuþekking, Word, Excel.
• Góða enskukunnáttu. 
• Ökuréttindi.

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafi ð störf sem fyrst. Gerð er krafa að  viðkomandi starfsmaður sinni reglulega 
bakvöktum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi starfsmannafélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Þorsteinn Birgisson, tæknilegur rekstrarstjóri (thorsteinn.birgisson@reykjavik.is) og starfsmenn 
mannauðsdeildar (mannaudsdeild.fs@reykjavik.is), sími 411 1111. Umsóknarfrestur er til 25. júní nk. Sótt er um starfi ð á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is undir „ Störf í boði“ rafeindavirki.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Föstudaga
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Viltu vera 
       í okkar liði?

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.com

Actavis Group  Dalshrauni 1  220 Hafnarfirði s 535 2300 f 535 2301 @ actavis@actavis.com w www.actavis.com 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 20. júní nk.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 

Actavis hf. og Medis eru dótturfyrirtæki samstæðunnar á Íslandi og eru staðsett 
í Hafnarfirði. Hjá Actavis á Íslandi starfa um 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Verkefnastjóri í Project Management
Project Management sér um að stýra þróunarverkefnum og kemur einnig 
að flutningi þeirra til dótturfyrirtækja Actavis erlendis.

Helstu verkefni:
Utanumhald um alla verkþætti þróunar
Uppsetning á þróunaráætlunum
Fylgja eftir tímalínum
Stýra fundum verkefnahópa og miðla upplýsingum
Samráð við dótturfyrirtæki Actavis erlendis

Við leitum að einstaklingi
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
með þekkingu og/eða reynslu af verkefnastjórnun
með góða enskukunnáttu
með góða samskiptahæfni
sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu

Sérfræðingar í þróunardeild mæliaðferða
Þróunardeild mæliaðferða sér um þróun og gildingu á mæliaðferðum 
sem notaðar eru við þróun á nýjum lyfjaformum og við losun á 
framleiðsluvörum á markað.

Sérfræðingur í þróun mæliaðferða
Starfið er sambland af hópavinnu, verklegri vinnu á rannsóknarstofu, 
úrvinnslu á gögnum og skýrslugerð.

Helstu verkefni:
Þátttaka í verkefnahópum sem vinna að þróun nýrra lyfjaforma
Þróun og gilding á mæliaðferðum 
Umsjón með tækjabúnaði og innleiðing á nýrri tækni og verklagi 

Við leitum að einstaklingi
með háskólapróf á sviði raunvísinda, leitað er að starfsmanni með 
mjög góðan grunn í efnafræði og efnagreiningum 
með reynslu af rannsóknarstörfum þar sem krafist er nákvæmni 
og staðlaðra vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna 
með reynslu af verkefnastjórnun 
með góða samskiptahæfni
með góða ensku- og tölvukunnáttu 

Sérfræðingur í mælingum
Helstu verkefni:

Mælingar á hráefnum og fullbúnum vörum 
Gildingar á mæliaðferðum
Eftirlit og kvörðun á tækjabúnaði 

Við leitum að einstaklingi
með háskólapróf á sviði raunvísinda
með reynslu af rannsóknarstörfum þar sem krafist er nákvæmni 
og staðlaðra vinnubragða við öflun og úrvinnslu gagna 
með góða samskiptahæfni
með góða ensku- og tölvukunnáttu 

Sérfræðingur í skráningardeild
Skráningardeild sér um að veita ráðgjöf við þróun á lyfjum með hliðsjón af 
gildandi reglugerðum og taka saman gögn fyrir ný lyf til markaðssetningar 
erlendis.

Helstu verkefni:
Ráðgjöf og þátttaka í þróunarverkefnum
Samantekt skráningargagna fyrir ný lyf þróuð á Íslandi til markaðs-
setningar á markaði Evrópusambandsins og víðsvegar um heim
Uppfærslur á skráningargögnum
Svara athugasemdum og annmarkabréfum yfirvalda
Samskipti við viðskiptavini og skráningaryfirvöld um tæknileg atriði 
er snerta skráningarmál
Upplýsingagjöf um skráningargögn til annarra deilda fyrirtækisins

Við leitum að einstaklingi
með háskólapróf á sviði raunvísinda, s.s. lyfjafræði, matvælafræði 
eða sambærilega menntun 
með góða enskukunnáttu
sem er fljótur að tileinka sér ný vinnubrögð og þekkingu

Þróunarsvið Actavis Group auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar:
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Skurðstofuhjúkrunarfræðinga vantar á skurðstofur fyrir 
bæklunarlækningar, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 
Aker sykehus, Rikshospitalet og Ullevålsjúkrahúsið hafa 
verið sameinuð í eitt fyrirtæki, Oslo Universitetssyke-
hus (OUS). 
OUS er stærsta sjúkrahúsið í Noregi – starfsfólk er um 
20 000 og ársútgjöld 18 milljarðar NOK. Rannsóknir 
og menntun heilbrigðisstarfsfólks í Noregi eru meðal 
mikilvægustu þátta í starfsemi sjúkrahússins.
7 stöður skurðstofuhjúkrunarfræðinga eru lausar til 
umsóknar – 35.5 klst/viku (dag-, kvöld- og næturvaktir 
og helgar)

Umsóknarfrestur er til 01.07.2010

Upplýsingar um stöðurnar veitir yfi rhjúkrunarfræðingur, 
bæklunarsviði skurðstofu, Lillian Haukås, sími +47 230 
15 121 eða +47 993 92 738

Til bæklunardeildarinnar á Ullevål koma fjölslasaðir 
sjúklingar frá syðri hluta Noregs, með mjaðmargrinda-
brot auk brota og áverka á hrygg og útlimum. Einnig 
er lögð stund á gerviliðaaðgerðir, hryggjaraðgerðir og 
bæklunaraðgerðir á börnum. Vinnan felst í skurðstofu-
hjúkrun á skurðstofunum á Ullevål, bæklunarsviði, 
bæði við bráðaaðgerðir og skipulagðar aðgerðir.

Vinnustaður OUS, Ullevål, Kirkeveien 166, 0407 Oslo
Menntun
Löggiltur hjúkrunarfræðingur með skurðstofuhjúkrun 
sem sérgrein. Reynsla af bæklunaraðgerðum er æski-
leg.

Umsækjandi verður að geta tjáð sig á norsku/skandi-
navísku eða ensku.

Við bjóðum upp á kynningarnámskeið, framhalds-
menntun í skurðstofuhjúkrun bæklunarsjúklinga og 
fjölbreytta og spennandi vinnu í góðu umhverfi .
Fullt starf í boði (100%) Fastráðning eða afl eysingar-
vinna.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til:
Avdelingssykepleier, Sentraloperasjon, Lillian Haukås ,
Oslo Universitetssykehus,
Kirkeveien 166,
0407 Oslo, Norge

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir í síma 520-4700  
eða katrin@hagvangur.is.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is fyrir 21. júní nk.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða 
meðhöndlaðar af fyllsta trúnaði og 
öllum umsóknum verður svarað. 

Framkvæmdastjóri  
Arion banki óskar eftir að ráða öflugan 
lögfræðing til að stýra lögfræðisviði 
bankans. 

Framkvæmdastjóri annast stefnumótun og þróun 
sviðsins í samráði við bankastjóra og samstarfs-
fólk auk daglegs rekstrar.  

Lögfræðisvið skiptist í lögfræðiráðgjöf og 
innheimtu deild og annast fjölbreytt verk efni 
fyrir öll svið bankans.    

Bankinn leitar að metnaðarfullum og traustum 
lögfræðingi til að leiða öflugt starfsfólk áfram til 
farsælla verka í krefjandi umhverfi. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Kandidats- eða meistaranám í lögfræði
• Málflutningsréttindi
• Mikil reynsla af lögfræðistörfum
• Umtalsverð stjórnunarreynsla
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Fjarðabyggð auglýsir eftir skólastjóra við 
Tónskóla Neskaupstaðar frá og með 
1.september 2010
Helstu verkefni: 
• Tónlistarkennsla, dagleg stjórnun og samhæfi ng 
 starfskrafta skólans
• Samskipti við nemendur, forráðamenn þeirra og 
 stofnanir Fjarðabyggðar
• Ábyrgð á faglegu starfi  og fjárhagslegum rekstri skólans
• Tengsl við lista-,  menningar- og menntastofnanir í 
 Fjarðabyggð og víðar

Hæfniskröfur: 
• Tónlistarkennaramenntun skilyrði
• Stjórnunarmenntun eða reynsla af stjórnunarstörfum 
 æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 
 frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við FT 
og FÍH. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna.

Skólaárið 2009 – 2010 stunduðu 125 nemendur nám við 
Tónskóla Neskaupstaðar. 
Starfsmenn skólans eru fi mm. Tónskóli Neskaupstaðar 
starfar í nánu samstarfi  við Nesskóla, Tónlistarskóla 
Eskifjarðar og Reyðarfjarðar og Tónlistarskóla Fáskrúðs-
fjarðar og Stöðvarfjarðar.

Allar nánari upplýsingar veitir núverandi skólastjóri, 
Ágúst Ármann Þorláksson, í síma 849 3496 eða á 
netfanginu tonnes@fjardabyggd.is og Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2010.
Umsóknir sendist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 
730 Fjarðabyggð.
 

Skólastjóri við 
Tónskóla Neskaupstaðar 



LAUGARDAGUR  12. júní 2010 7

Hafnarvörður / vigtarmaður
Faxafl óahafnir sf óska að ráða til starfa hafnar-
vörð / vigtarmann frá og með 15. ágúst 2010.   
Starfi ð felst aðallega í vigtun sjávarafl a, móttöku 
skipa, en einnig umsjón með bryggjum og tilfallandi 
hásetastörfum á bátum Faxafl óahafna sf.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli 
eftirfarandi skilyrði: 

• Hafi  sótt námskeið um öryggisfræðslu sjómanna
• Hafi  réttindi vigtarmanns
• Hafi  góða kunnáttu í íslensku og stærðfræði
• Hafi  góða tölvukunnáttu

Umsóknir sendist á Faxafl óahafnir sf. Tryggvagötu 17, 
121 Reykjavík merkt hafnarvörður / háseti fyrir 15. júlí

Nánari upplýsingar gefur yfi rhafnsögumaður 
í síma 525 8931 eða 5258900.

Starf sérfræðings á fjármála-
sviði Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með þekkingu, frumkvæði og áhuga á viðfangs-
efnum sem varða fjármálastöðugleika. 

Viðfangsefni fjármálasviðs lúta að öryggi og virkni fjármálastofnana og markaða, auk greiningar á grunnþáttum fjármálakerfi sins. 
Þá annast fjármálasvið verkefni bankans á sviði greiðslumiðlunar ásamt því að hafa umsjón með fjárhirslum bankans.

Starfssvið:
• Þátttaka í líkanasmíð og gerð álagsprófa fyrir fjármálakerfi ð
• Rannsóknir á vísbendingum um stöðugleika fjármálakerfi sins og aðrar rannsóknir er lúta að áhættu í fjármálakerfi nu
• Umfjöllun um samspil efnahagsþróunar, hagstjórnar og fjármálalegs stöðugleika
• Skrif í rit bankans og þátttaka í kynningum
• Þátttaka í öðrum tilfallandi störfum á sviðin

Æskilegt er að viðkomandi hafi  a.m.k. meistarapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði – eða sambærilegt próf. Þekking á ýmsum 
tegundum fjármálaafurða, umhverfi  og starfsemi fjármálafyrirtækja og fjármálamarkaða er afar mikilvæg. Umsækjandi þarf að 
hafa gott vald á notkun hugbúnaðar til tölfræðigreiningar. Sérstök áhersla er lögð á að umsækjandinn geti komið frá sér rituðu efni 
á framúrskarandi máta, bæði á íslensku og ensku. Kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Krafa er gerð um frumkvæði, 
nákvæmni, ögun og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk góðra samskiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hóp. 

Nánari upplýsingar veitir Harpa Jónsdóttir í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 25. júní 2010 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands.

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Meðferð og sala fullnustueigna
 • Önnur verkefni á fyrirtækjasviði

Hæfniskröfur: 
  • Löggilding í sölu fasteigna eða háskólamenntun á sviði lögfræði
    eða öðrum sviðum sem nýtast í starfinu skilyrði
 • Reynsla af sölu fasteigna skilyrði
 • Þekking og reynsla af rekstri fasteigna eða fasteignafélaga mjög æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Viðskiptastjóri Sérfræðingur með 
fullnustueignir

Forstöðumaður Fjárstýringar Byrs 

Nánari upplýsingar um störfin veita:
Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.is 
Einar Birkir Einarsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs, í síma 575-4000 eða birkire@byr.is

Umsóknarfrestur er til 21. júní. Umsóknir óskast fylltar út á slóðinni http://www.byr.is/laus_storf/

Meðal helstu verkefna eru: 
 • Fjármálaráðgjöf og þjónusta við fyrirtæki
 • Greining á greiðsluvanda fyrirtækja
 • Vinna að úrlausnum fjármála með viðskiptavinum
 • Vinna með útibúum Byrs í málefnum fyrirtækja
 • Önnur verkefni á fyrirtækjasviði

Hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða öðrum
    sviðum sem nýtast í starfinu, framhaldsmenntun æskileg
 • Reynsla af rekstri fyrirtækja æskileg
 • Reynsla af bankastörfum æskileg, helst af fyrirtækjasviði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

VIÐ ERUM HÉR FYRIR ÞIG

Nú á að styrkja hóp öflugs starfsfólks á Fyrirtækjasviði Byrs, en það svið sinnir málefnum stærri fyrirtækja, 
og því eru tvær stöður á sviðinu nú auglýstar lausar til umsóknar: 

Meðal helstu verkefna eru:
 • Vinna við stýringu lausafjár og vaxta
 • Ávöxtun lausafjár Byrs
 • Fjármögnun félagsins
 • Ýmis verkefni tengd fjárstýringu

Hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði eða 
    öðrum sviðum sem nýtast í starfinu
 • Framhaldsmenntun æskileg
 • Reynsla af fjárstýringu skilyrði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar um starfið veita:
Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og rekstrar, í síma 575-4171 eða netfang herdispp@byr.is 
Regína Fanný Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, í síma 575-4000 eða reginafg@byr.is 
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SÖLUSTARF – HÁRSNYRTING
Við leitum að frambærilegum fagmanni á sviði 
hársnyrtingar í sölu- og ráðgjafateymið okkar 

STARFSSVIÐ
Söluheimsóknir á hársnyrtistofur, ráðgjöf um notkun 
á vörum fyrirtækisins, vinna við kynningarefni, kynn- 
ingar fyrir viðskiptavini, undirbúningur og þáttaka í 
námskeiðum    

HÆFNISKRÖFUR
Fagmenntun í hársnyrtingu, góð samskiptahæfni og 
þjónustulund, frumkvæði og dugnaður. Reynsla af 
sölustörfum og tölvukunnátta eru kostir. 

Um er að ræða 60–80% starf, fyrri hluta vikunnar. 
Viðkomandi mun fá fræðslu og þjálfun hjá erlendum 
samstarfsfyrirtækjum Proact.

Umsóknarfrestur er til 20. júní. Umsóknum ásamt ferilskrá með 
mynd skal skilað til Proact, Gilsbúð 5, 210 Garðabæ eða á tölvu- 
póstfangið proact@proact.is.

Proact er faglegt og framsækið fyrirtæki sem býður upp á heildar- 
lausnir fyrir hársnyrtistofur. Proact býður upp á mikið úrval af 
hársnyrtivörum fyrir fagfólk. Okkar markmið er að styðja vel við 
okkar viðskiptavini með góðri þjónustu og reglulegum námskeiðum 
þar sem nýjasta tækni og línur eru sýndar. 

Starf sveitarstjóra Skaftárhrepps 
er laust til umsóknar.

Skaftárhreppur er einn víðfeðmasti hreppur landsins og 
rómaður fyrir náttúrufegurð. Lakagígar, Langisjór og Eldgjá 
eru í Skaftárhreppi og teljast með helstu náttúruperlum 
á Íslandi. Hluti hreppsins er innan Vatnajökulsþjóðgarðs, 
stærsta þjóðgarðs í Evrópu. Íbúar eru 450, þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins er Kirkjubæjarklaustur, fallegur og fjölfar-
inn staður við hringveginn, í aðeins  250 km. fjarlægð frá 
Reykjavík og 200 km. frá Höfn í Hornafi rði.  Öfl ug grunn-
þjónusta, s.s. skólar, íþróttamiðstöð og heilsugæsla, er í 
sveitarfélaginu.  Skaftárhreppur er framtíðarland tækifær-
anna.
 
Starfssvið sveitarstjóra:
- Daglegur rekstur sveitarfélagsins og framkvæmd þeirra  
 ákvarðana sem sveitarstjórn tekur
- Yfi rumsjón með fjármálastjórn, bókhaldi og áætlanagerð
- Stefnumarkandi vinna í atvinnu- og íbúamálum
- Samskipti við stofnanir, fyrirtæki, samtök og íbúa
-    Umsjón með vefsíðu sveitarfélagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
- Dugnaður, áhugasemi og jákvæðni
- Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi 
- Reynsla á sviði rekstrar og stjórnunar
- Góð bókhalds- og tölvukunnátta
- Áhugi á uppbyggingu og markaðsmálum
- Hæfni í mannlegum samskiptum og til að tjá sig í ræðu  
 og riti

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Ingason, 
sími 8680465. Einnig: sveitarstjori@klaustur.is 
eða sími 8935940.

Umsóknarfrestur er til 25. júní næstkomandi og skulu 
umsóknir sendar á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 15, 880 Kirkjubæjarklaustur.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst.

Skaftárhreppur
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Verkefnisstjóri í lagadeild
Félagsvísindasviðs
rkeke
élélaél

Ve

Lagadeild er ein sex deilda á Félagsvísinda-
sviði. Við deildina er boðið upp á grunnnám, 
meistaranám og doktorsnám í lögfræði.

Auglýst er laust til umsóknar 100% starf 
verkefnisstjóra á skrifstofu lagadeildar.

Helstu verkefni eru þjónusta við nemendur 
og kennara ásamt öðrum verkefnum á 
deildarskrifstofu, fjármál, áætlanagerð 
og vinna við launauppgjör, stúdentaskipti 
og alþjóðasamskipti.

Krafist er háskólaprófs sem nýtist í starfi, 
góðrar tölvukunnáttu (Excel, Word), góðrar 
íslensku- og enskukunnáttu, hæfni í mann-
legum samskiptum, frumkvæði, sjálfstæði
og nákvæmni í starfi. Færni í fjármálum 
og áætlanagerð er æskileg og reynsla af 
störfum í háskólaumhverfi er kostur.

Umsóknarfrestur er til 21. júní nk.

Sjá nánar á www.starfatorg.is og 
www.hi.is/skolinn/laus_storf.

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

Markaðs- og sölufulltrúi hugbúnaðar 

Nánri lýsing: Markaðssetning og sala á 
hugbúnaðinum MindManager.  

Helstu verkefni: Dagleg sala og þjónusta við 
viðskiptavini, sölukynningar, tilboðsgerð, skipulag, 
framkvæmd söluaðgerða, kennsla og ráðgjöf.  
Vefumsjón og gerð fréttabréfs. 

Framhaldsmenntun áskilin og reynsla af sölu- og 
markaðsmálum. Góð almenn tölvuþekking og 
þekking á MindManager æskileg. Aðrar hæfnis-
kröfur: Góð íslensku- og enskukunnátta, reynsla af 
kennslu, samskiptahæfni, jákvæðni og sjálfstæð 
vinnubrögð. Góð framkoma og snyrtimennska, 
þekking á Navision kostur - reyklaus (skilyrði)

Vinnutími: 8.30-16.30 eða skv. samkomulagi.

Áhugasamir sendi umsókn á netfangið: 
verkefnalausnir@verkefnalausnir.is
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Sjá nánar www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Laus störf í Smáraskóla.
 • Aðstoðarskólastjóri
 • Dönskukennari
 • Skólaliðar

Frá Smáraskóla

Framtíðarstarf
Umsjón með Ævintýralandi 
Kringlunnar

Helstu starfsþættir:
· Daglegur rekstur

Starfsmannahald

Gerð vaktaplans

Innkaup og birgðahald

Umsjón með öryggismálum

·

·

·

·

Vinnutími er frá 12:00–18:30/19:00 á sumrin en 
13:00–18:30/19:00 á veturna.

Leikskóla- eða kennaramenntun og reynsla af uppeldis-
störfum æskileg.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sigurjón Örn Þórsson tekur á móti umsóknum 
og veitir nánari upplýsingar í síma 517 9000, 
netfang sigurjon@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til 25. júní.

Starfssvið bæjarstjóra
• Bæjarstjóri hefur yfi rumsjón með starfsemi bæjarfélagsins  
 og sér um framkvæmd þeirra ákvarðana sem bæjarstjórn  
 tekur samkvæmt samþykktum um stjórn Vesturbyggðar og  
 sveitarstjórnarlögum. 
• Bæjarstjóri skipuleggur og undirbýr dagskrá funda bæjar 
 ráðs og bæjarstjórnar. 
• Bæjarstjóri gætir hagsmuna bæjarfélagsins út á við og 
 annast samskipti við stofnanir, fyrirtæki og samtök.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi . 
• Reynsla af rekstri sveitarfélaga og/eða fyrirtækja æskileg. 
• Færni í stjórnun og mannlegum samskiptum.
• Áhugi á að fást við uppbyggingu bæjarfélagsins.

Staða bæjarstjóra í Vesturbyggð
Vesturbyggð er staðsett á sunnanverðum Vestfjörðum. Sveitarfélagið nær yfi r nokkuð stórt svæði og 
telur um 940 íbúa. Helstu þéttbýliskjarnar eru á Patreksfi rði,  á Bíldudal og í Birkmel, einnig eru fagrar 
sveitir allt um kring. Í sveitarfélaginu er fjölbreytt mannlíf og öfl ugt menningar- og félagslíf.  Auðvelt er 
njóta útivistar í Vesturbyggð þar sem ægifögur náttúra Vestfjarða er allsstaðar innan seilingar.

Æskilegt er að umsækjendur geti hafi ð störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veita Ingimundur Óðinn Sverrisson í síma 895-4010 og Þórir Sveinsson, skrifstofustjóri Vesturbyggðar í
 síma 450-2300. 

Áhugasamir sendi inn umsóknir til bæjarskrifstofu Vesturbyggðar, b/t skrifstofustjóri, Aðalstræti 63, 450 Patreksfi rði, 
fyrir 27. júní næstkomandi. 

sími: 511 1144
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Gleraugnaverslun- Höfuðborgarsvæðið
Gleraugnaverslun leitar að áhugasömum og þjónustu-
lunduðum einstaklingi 30 ára eða eldri í hlutastarf 
(ca. 50%) til lengri tíma.

Áhugasamir sendið umsókn á Fréttablaðið, eða  
box@frett.is merkt „gleraugnaverslun”

Húsasmiðir
Húsasmiði vantar. Launþega eða 
verktaka.  Upplýsingar í síma 896 5767

Rekstrarstjóri óskast
Curves - líkamsræktarstöð fyrir konur leitar að rekstrarstjóra í 
fullt starf. Vinnutími er 10.00 – 16.30 virka daga og 
08.00 – 12.00 aðra hvora helgi.

Hæfniskröfur
• Reynsla og þekking á stjórnunarstörfum
• Góð enskukunnátta
• Áhugi á heilsurækt
• Góðir samskiptahæfi leikar

Umsóknir sendast á curves@cfk.is ásamt ferilskrá

GULA BÓKIN er að taka miklum breytingum og leitar 
eftir starfsfólki sem er til í slaginn.

SÖLUSTJÓRNANDI OG LEIÐTOGI
Í starfi nu felst:
• Að stjórna og vera leiðtogi í hóp sem hefur það  
 markmið að láta stóra hluti gerast.
• Að fara með starfsmannamál og hafa burði til 
 að laða til sín hæfi leikaríkt, heiðarlegt og skemmti-
 legt fólk.
• Að hafa ánægju af því að vinna mikið, því starfi ð er  
 ekki akkúrat 9-5.
• Að vera tilbúin til að framfylgja metnaðarfullu mark 
 miði sem lagt er upp með og að njóta ávaxtanna.

Viðkomandi þarf að vera markaðssinnaður, sniðugur, 
öfl ugur sölumaður og hafa reynslu.
 

SÖLUFULLTRÚAR
Í starfi nu felst:
• Að þjónusta viðskiptavini með ráðgjöf og persónuleg 
 um samskiptum.
• Að geta unnið sjálfstætt en samt að njóta þess að  
 vinna í hóp.
• Að hafa metnað og áhuga til að gera betur í dag en í  
 gær, viljann til að hækka launatékkann.

Árangustengt hvatakerfi . Frábær vinnuaðstaða, bifreið 
æskileg og reynsla er alltaf góð.
 
Um er að ræða framtíðarstörf en einhverjir geta unnið 
tímabundið og verður ráðið í störfi n á næstu 10 dögum.
 
Umsóknir óskast sendar á umsokn@sagaz.is fyrir 
17. júní nk.

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með 
þær sem trúnaðarmál.

Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Laus störf 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem 
einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru höfð 
að leiðarljósi

Deildarstjóri óskast.
Unnið er að endurskipulagningu hvað varðar deildarstjórnun stiga, 
verkefnastjórnun og umsjón sérkennslumála. Því óskum við eftir 
öfl ugum starfsmanni í stjórnendateymi skólans. Leitað er eftir starfs-
manni með kennaramenntun og góða samskiptahæfni. 
Þá er æskilegt að umsækjandi hafi  reynslu af stjórnun og framhalds-
menntun í stjórnun og/eða sérkennslu.
Ráðið verður í starfi ð frá 1. ágúst.

Einnig óskum við eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:

• Stuðningsfulltrúa með fötluðum nemendum frá kl. 8:00-13:10.  
Auglýst er eftir karlmanni þar sem hann þarf m.a. að aðstoða 
nemendur í búningsklefa karla.  Viðkomandi þarf að hefja störf  
20. ágúst.

• Skólaliða í ræstingu vinnutími eftir 13:00. 
Ráðið í störfi n frá 16. ágúst.

• Starfsfólk í Frístundasel vinnutími frá 13:00. 
Þarf að hefja störf  24. ágúst. 

Laun samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. 
Umsóknir sendist á netföngin efemia@lagafellsskoli.is og
johannam@lagafellsskoli.is 

Upplýsingar veita : Efemía Gísladóttir skólastjóri í síma 5259200 eða 
6185149 og  Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 5259200 eða  
8968230.

Einnig veitir upplýsingar: Dagbjört Brynjarsdóttir, forstöðumaður 
Frístundasels í síma 5259200 eða 8962682.

Umsóknarfrestur er til 27. júní

Vertu með!

Sundþjálfari óskast
Sunddeild Ármanns eftir sundþjálfara eða íþróttakennara
til að sjá um yngri flokka deildarinnar í Árbæ. Um er að 
ræða 3 hópa fyrir 6–12 ára gömul börn.

Þuríður Einarsdóttir svarar fyrirpurnum og veitir nánari 
upplýsingar í síma 681-7959 eða netfanginu 
thurye@internet.is.
Sunddeild Ármanns er ein af Fyrirmyndardeildum ÍSÍ og 
býður upp á sundkennslu og æfingar allt frá ungbarnasundi
til afreksþjálfunar keppnisfólks og garpasunds. 
Sjá nánar á www.armenningar.is 

Fjarðabyggð auglýsir eftir skólastjóra við 
Tónskóla Neskaupstaðar frá og með 
1.september 2010
Helstu verkefni: 
• Tónlistarkennsla, dagleg stjórnun og samhæfi ng 
 starfskrafta skólans
• Samskipti við nemendur, forráðamenn þeirra og 
 stofnanir Fjarðabyggðar
• Ábyrgð á faglegu starfi  og fjárhagslegum rekstri skólans
• Tengsl við lista-,  menningar- og menntastofnanir í 
 Fjarðabyggð og víðar

Hæfniskröfur: 
• Tónlistarkennaramenntun skilyrði
• Stjórnunarmenntun eða reynsla af stjórnunarstörfum 
 æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum, metnaður og 
 frumkvæði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við FT 
og FÍH. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna.

Skólaárið 2009 – 2010 stunduðu 125 nemendur nám við 
Tónskóla Neskaupstaðar. 
Starfsmenn skólans eru fi mm. Tónskóli Neskaupstaðar 
starfar í nánu samstarfi  við Nesskóla, Tónlistarskóla 
Eskifjarðar og Reyðarfjarðar og Tónlistarskóla Fáskrúðs-
fjarðar og Stöðvarfjarðar.

Allar nánari upplýsingar veitir núverandi skólastjóri, 
Ágúst Ármann Þorláksson, í síma 849 3496 eða á 
netfanginu tonnes@fjardabyggd.is og Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2010.
Umsóknir sendist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 
730 Fjarðabyggð.
 

Skólastjóri við 
Tónskóla Neskaupstaðar 
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Ungmennadeild (URKÍ-R)
auglýsir eftir forstöðumanni
 
Um er að ræða afl eysingu í eitt ár. Starfshlutfall er 
100 % og felst m.a. í:

• Störf með og fyrir stjórn URKÍ-R. 
• Umsjón með námskeiðum, fræðslu- og  útgáfustarfi  á  
 vegum  deildarinnar
• Þátttaka í ýmsum samráðs- og vinnuhópum á vegum  
 Rauða krossins
• Umsjón með sjálfboðaverkefnum deildarinnar
• Umsjón með unglingastarfi 
• Umsjón með fjárreiðum deildarinnar og fjárhag 
 sáætlun

Háskólapróf sem nýtist í starfi  er æskilegt. Jákvæðni, 
frumkvæði og færni í mannlegum samskiptum er 
skilyrði. Nánari upplýsingar veita Katla Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri og Marín Þórsdóttir, forstöðumaður 
URKÍ-R í síma 545-0400.

Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf 1. ágúst nk.

Umsóknum skal skilað fyrir 25. júní nk. á skrifstofu 
Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands, Laugavegi 120,  
4. hæð eða með tölvupósti eða á netfangið 
katla@redcross.is 

ÁBYRGÐ OG VERKEFNI
Markaðsstjóri Pfizer ber ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri markaðs-
deildar Pfizer innan Icepharma, en gert er ráð fyrir að við deildina starfi 
u.þ.b. 5 starfsmenn. Markaðsstjóri sinnir markaðsgreiningu og stefnu-
mótunarvinnu, annast framkvæmd markaðs- og söluáætlana í samvinnu 
við skrifstofu Pfizer í Kaupmannahöfn og tekur þátt í markaðssetningu 
og kynningu á lyfjum fyrir lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk, ásamt 
fundum og ráðstefnum heima og erlendis. Ennfremur sinnir markaðsstjóri 
margs konar samskiptum fyrir hönd Pfizer, svo sem við íslensk 
heilbrigðisyfirvöld og hagsmunasamtök í lyfjaiðnaði.

Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra Lyfjasviðs Icepharma.

MENNTUN OG HÆFNI
Markaðsstjóri Pfizer þarf að hafa sýnt af sér leiðtogahæfileika og mikla 
færni í starfsmannastjórnun og mannlegum samskiptum. Gerð er krafa 
um frumkvæði, fagmennsku, jákvæðni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
Markaðsstjóri þarf að hafa háskólamenntun, helst á sviði viðskipta- og 
heilbrigðisvísinda, reynslu af störfum á lyfjamarkaði og gott vald á ensku 
og einu Norðurlandamáli í ræðu og riti.

STARFSUMHVERFI
Starf markaðsstjóra Pfizer er fjölbreytt, faglegt og spennandi starf í krefjandi 
umhverfi á einhverjum mestu breytingartímum íslenska heilbrigðiskerfisins. Í boði 
er fagleg og persónuleg þjálfun, bæði heima og erlendis, auk góðra möguleika til 
að vaxa í starfi.

Icepharma leggur áherslu á gott og hvetjandi starfsumhverfi. Flestir birgjar okkar 
eru leiðandi á sínu sviði í heiminum, sem skipar Icepharma í fremstu röð fyrirtækja 
í heilbrigðisgeiranum á Íslandi. Þekking þeirra og reynsla er okkar styrkur.

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. 
Markmið fyrirtækisins er að veita sjúklingum bestu meðferð sem kostur er á, í samvinnu við heilbrigðiskerfið, og tryggja þeim lengra og betra líf. Pfizer hefur 
markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 9%. 

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum.  Hjá fyrirtækinu starfa 75 manns 
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Frá 1. desember nk. mun Icepharma annast alla sölu- og markaðsstarfsemi Pfizer á Íslandi. 
Þess vegna leitum við að markaðsstjóra fyrir Pfizer.

Markaðsstjóra fyrir 
Icepharma leitar að

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 28. JÚNÍ 2010.
Umsóknir skal senda á netfangið bessi@icepharma.is.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bessi H. Jóhannesson, 
framkvæmdastjóri Lyfjasviðs, á framangreindu netfangi.
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Útboð skila árangri!

14882 – UT rekstrarvörur 
Ríkiskaup fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi  Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði á rekstrarvörum fyrir búnað á sviði upplýs-
ingatækni - UT. Um er að ræða allar hefðbundnar 
rekstrarvörur vegna upplýsingatæknibúnaðar svo sem 
smávara, vörur til gagnavörslu og vörur til prentunar.   

Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, 
sem eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa,        
www.rikiskaup.is. Opnunartími tilboða er 29. júní 
2010 kl. 11:00, hjá Ríkis kaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. Kynningar fundur verður haldinn mánudaginn 
14 júní kl. 11:00 að Borgartúni 7c. Vinsamlegast 
tilkynnið þátttöku á utbod@rikiskaup.is 

14883 – UT hýsing og rekstrarþjónusta 
Ríkiskaup fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi  Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði á rekstri og hýsingu gagna og búnaðar á sviði 
upplýsingatækni - UT. Bjóðendur skulu geta boðið 
upp á hýsingu tölvubúnaðar af ýmsum gerðum auk 
þjónustu við notendur. Bæði skal vera unnt að hýsa 
búnað í eigu kaupanda en einnig skulu bjóðendur 
bjóða þann kost að útvega verkkaupa búnað sem 
bjóðendur eiga eða hafa eignarhald yfi r. 

Nánari upplýsingar má fi nna í útboðsgögnum, sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is, Opnunartími tilboða er 13. júlí 2010 
kl. 10:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. Kynningarfundur verður haldinn mánudaginn 
14 júní kl 10:00 að Borgartúni 7c. Vinsamlegast 
tilkynnið þátttöku á utbod@rikiskaup.is

 

ALÞINGISREITUR - KIRKJUSTRÆTISHÚS 
(SKRIFSTOFUR ALÞINGIS) 
ÚTBOÐ NR. 14903 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Alþingis, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við byggingu kjallara að 
Kirkjustræti 4 og fl utning hússins að Vonar-
stræti 12 á kjallarann. 

Helstu magntölur eru: 
Nýr kjallari 234 m²
Vonarstræti 12 - 4 hæðir 800 m³

Vettvangsskoðun verður haldin mánudaginn 
21. júní 2010, klukkan 13:00 að viðstöddum 
fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 
31. janúar 2011. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og 
með þriðjudeginum 15. júní 2010, klukkan 13:00. 
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 29. júní 
2010 klukkan 14:00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska. 

Gott skrifstofuhúsnæði til leigu
Á 3. hæð í þessu 
húsi við Ármúla 
er til leigu 560 
ferm. skrifstofu-
hæð. Hæðin 
skiptist í 13 
lokaðar skrif-
stofur, fundar-
herbergi, eldhús og gott og bjart almennt vinnurými. 
Hæðinni má skipta í tvö aðskilin rými, hvort með 
sínum inngangi. Góðar tölvulagnir til staðar. 

Hagstætt leiguverð. Frekari upplýsingar má fá með 
því að senda tölvupóst á armuli40@gmail.com 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í NFP EUROTRAILER SKS 20 - 7,9 malarvagn, árgerð 
2006. Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. 
( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 15. júní. 2010. 
Vagninn er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2 110
  Reykjavík á opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

 

14775 Viðhaldsverk ríkisins á 
fasteignum á höfuðborgarsvæðinu - 
Þjónusta verktaka í iðnaði. 
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi  
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á 
þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á höfuðborgarsvæðinu. 
Heimilt er að bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 

Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum: Blikk-
smiði, málun, málmiðnaðarmenn (aðra en blikksmiði), 
múrara, pípulagningamenn, rafi ðnaðarmenn og trésmiði 
sem uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa við iðn sína. 

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum, sem eru 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is. 

Skilafrestur tilboða er kl. 13.00, 22. júní nk. og tilboð 
verða opnuð 22. júní 2010 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum. 

Útboð skila árangri!

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Hjólastígar 2010 - Fossvogur.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 
þriðjudeginum 15. júní.
Opnun tilboða: 29. júní 2010, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12448
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar og Orkuveitu 
Reykjavikur: 
Almannadalur 7. áfangi. Reiðstígar ofl . 2010.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upplýsinga-
þjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með þriðju deginum 
15. júní.
Opnun tilboða: 29. júní 2010, kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12449
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Íþróttagólf fyrir íþróttahús Seljaskóla
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og 
með 14. júní.
Opnun tilboða: 25. júní 2010, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12451
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í rafmagnspott, Jazzi pool skemmdur eftir frost tjón. 
Tilboð skilist inná heimasíðu Tryggingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð 
tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að morgni 15. júní. 2010. Potturinn 
er til sýnis í Tjónaskoðunarstöð TM, Hamarshöfða 2 110 Reykjavík á 
opnunartíma ( frá 8.30 til 16.30 virka daga ) 

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg en þar eru til sölu 
bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Tilboð óskast 
Tilboð óskast í Mercedes Benz Actros fl utningabíl, árgerð 2004, 
skemmdur eftir umferðaróhapp. Tilboð skilist inná heimasíðu Trygg-
ingamiðstöðvarinnar hf. ( útboð tjónabíla ) í síðasta lagi kl 07.00 að 
morgni 15. júní. 2010. Bifreiðin er til sýnis við aðsetur Öskju, Krókháls 
11, 110 Rvk.

Einnig er bent á Sölutorg TM http://www.tryggingamidstodin.is/solutorg 
en þar eru til sölu bifreiðar og munir í eigu félagsins. 

Útboð
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AUGLÝSING UM SKIPULAG – 
HAFNARFJARÐARBÆR

Tillaga að aðalskipulagi fyrir Suðvestur-
línur í Hafnarfi rði.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, samþykkti á fundi sínum 
þann 21. apríl 2010, að auglýsa tillögu að breytingu 
á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025 fyrir 
Suðvesturlínur í Hafnarfi rði, skv. 18. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 

Aðalskipulagsbreytingin felst í eftirfarandi atriðum:
• Bætt verður við tveimur 400 kV loftlínum við 
 línustæði núverandi Búrfellslínu 3b.
• Hamraneslínur 1 og 2, sem eru 220 kV loftlínur  
 verða lagðar af þegar ný lína hefur verið reist frá  
 Sandskeiði í Hafnarfjörð, í stað þess að vera lagðar
 í jarðstrengi eins og gildandi aðalskipulag gerir 
 ráð fyrir.
• Byggt verður nýtt tengivirki í Hrauntungum, vægi  
 tengivirkis við Hamranes minnkað og allar loftlínur  
 að því lagðar af, í stað þess að færa tengivirkið til  
 suðurs eins og  gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir.
• Kolviðarhólslína 2 tengist Hamranesi í fyrstu en legu  
 hennar frá Stórhöfða verður breytt og mun hún þá  
 liggja um Hrauntungur og meðfram Suðurnesjalínu  
 2 að Njarðvíkurheiði.
• ÍSAL-línur 1 og 2, 220 kV, frá tengivirkinu við 
 Hamranesi að álverinu í Straumsvík verða lagðar af. 
 Í stað þess verða reistar tvær 220 kV loftlínur, ÍSAL- 
 línur 3 og 4, 220 kV, frá nýja tengivirkinu í Hraun 
 tungum að álverinu í Straumsvík. Samkomulag  
 Landsnets og Hafnarfjarðarbæjar gerir ráð fyrir þeim  
 möguleika að þær verði síðar lagðar í jarðstrengi.
• Áður en nýja tengivirkið verður byggt 2017 verða  
 reistar tvær loftlínur milli Hrauntungna og Hamra 
 ness vegna niðurrifs Hamraneslína 1 og 2. Þegar  
 tengivirkið við Hrauntungur er risið verða þær rifnar  
 á kafl anum frá Hraunhellu að Hamranesi, en hinn  
 hluti þeirra nýtist sem hluti ÍSAL-lína 3 og 4.
• Þá verða lagðir tveir 132 kV jarðstrengir frá nýja  
 tengivirkinu að tengivirkinu við Hamranes. 
 Strengirnir verða meðfram fyrirhuguðu línustæði  
 ÍSAL-lína 3 og 4 að Hraunhellu og þaðan meðfram  
 núverandi línustæði Suðurnesjalínu 1 að tengivirkinu  
 við Hamranes. 
• Suðurnesjalína 1, sem er 132 kV lína, verður lögð af 
   frá tengivirkinu við Hamranes að sveitarfélags-
 mörkum við Sveitarfélagið Voga, en ekki lögð í  
 jarðstreng að sveitarfélagsmörkum við Voga eins 
 og gildandi aðalskipulag gerir ráð fyrir. 
• Í stað þess verður reist ein 220 kV loftlína, Suður- 
 nesjalína 2 frá nýja tengivirkinu í Hrauntungum yfi r 
 í núverandi legu Suðurnesjalínu 1 við sveiafélags- 
 mörkin. Jafnframt mun Kolviðarhólslína 2 liggja  
 samsíða henni.

Breytingin er gerð með fyrirvara um framkvæmdir sem 
kunna að falla undir lög um mat á umhverfi sáhrifum 
(nr. 106 25. maí 2000) og álit liggur ekki fyrir um.

Aðalskipulagið verður til sýnis í þjónustuveri Hafnar-
fjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 16. júní 2010 - 11. júlí 
2010. Hægt er að skoða aðalskipulagstillöguna á vef 
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is/skipulag_og_
framkvaemdir/skipulag. Nánari upplýsingar eru veittar 
á skipulags- og byggingarsviði.

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefi nn 
kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og 
skal þeim skilað skrifl ega til skipulags- og byggingars-
viðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 25. júlí 2010. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingarnar 
teljast samþykkir þeim.

Skipulags- og byggingarsvið Hafnarfjarðar.
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Samvinnunefnd um Svæðisskipulag Suðurnesja
hefur samþykkt tillögu um niðurfellingu Svæðis-
skipulags Reykjanesbæjar, Sandgerðisbæjar, 
Gerðahrepps og Keflavíkurflugvallar 1995-2015.

Tillagan var auglýst og lá frammi til kynningar á 
bæjarskrifstofum Reykjanesbæjar, Sandgerðis-
bæjar og Sveitarfélagsins Garðs og á heimasíðum
sveitarfélaganna og Keflavíkurflugvallar. Jafnframt
var tillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun. 

Ákvörðun samvinnunefndar var send til sveitar-
stjórna og skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar til 
samþykktar.

Sigurður Valur Ásbjarnarson

Formaður Samvinnunefndar um
Svæðisskipulag Suðurnesja

NIÐURFELLING SVÆÐISSKIPULAGS 
REYKJANESBÆJAR, SANDGERÐISBÆJAR, 

GERÐAHREPPS OG 
KEFLAVÍKURFLUGVALLAR

1995-2015

Niðurfelling hljóðlínu

Færanlegar kennslustofur
Verðkönnun

Hafnarfjarðarbær óskar eftir verðhugmyndum í leigu 
eða kaup á þremur færanlegum kennslustofum. Áætlað 
er að setja stofurnar niður við Hraunvallaskóla. 

Stærð húsa má vera sem næst 70–80 fermetrar. 
Afhendingartími sem fyrst og eigi síðar en 15. júlí 
næstkomandi.

Verðhugmyndum skal skila inn á Framkvæmdasvið 
Hafnarfjarðar, Norðurhellu 2, eigi síðar en mánudaginn 
21. Júní kl. 11:00. 

Umslagið skal merkt , Verðkönnun, færanlegar stofur 
2010. Á umslagi skal koma fram nafn og heimilisfang 
sendanda. 

Nánari upplýsingar gefur Sigurður Haraldsson, 
siggih@hafnarfjordur.is.

Framkvæmdasvið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

PRENTARI ÓSKAST
Óskum eftir að ráða prentara sem fyrst. 

Upplýsingar gefur Erlingur 
í síma 897 6848 eða á erlingur@litrof.is.

Hótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir  að ráða 
starfsmann í móttöku á dag og næturvakt.

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund 
og góða tungumálakunnáttu.

Reynsla af hótelstörfum æskileg.
Um er að ræða framtíðarstarf.

Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is merkt 
„Móttaka-101”

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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„DÁSAMLEGA DÓNALEGUR“ 
ENTERTAINMENT WEEKLY

„GRÍN SEM ALLAR MÆÐUR
ÆTTU AÐ TENGJA VIÐ“
USA TODAY

„COX HEFUR EKKI VERIÐ
BETRI SÍÐAN Í FRIENDS“
WASHINGTON POST

„UPPFULLUR AF
FYNDNUM ATRIÐUM“
TV GUIDE

HEFST Á ÞRIÐJUDAG KL. 21:00

COUGAR TOWN ER NÝR GAMANÞÁTTUR MEÐ

COURTENEY COX ÚR FRIENDS Í AÐALHLUTVERKI.

ÞÁTTURINN, SEM SLÓ Í GEGN Í BANDARÍKJUNUM

Í VETUR, KEMUR ÚR SMIÐJU ÞEIRRA SEM GERÐU

SCRUBS OG ER Í ANDA SEX AND THE CITY OG

DESPERATE HOUSEWIVES.

FERTUG Í
FULLU FJÖRI



Ystasel 25
109 Reykjavík
FALLEGT OG MIKIÐ ENDURNÝJAÐ

Stærð: 300 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 47.860.000

Verð: 69.900.000

RE/MAX  SENTER  KYNNIR:  Mjög  vandað  einbýlishús  á  eftirsóttum  stað  í  seljahverfinu.  Eignin  hefur  verið
endurnýjuð  að  miklu  leiti.  Húsið  er  á  tveimur  hæðum  og  er  u.þ.b.  300  fm  með  ca.  42  fm  bílskúr.  Mjög
fjölskylduvænt hús með m.a. 5-6 svefnherbergjum, tveimur baðherbergum, stofu með arni, stóru eldhúsi  og fl.
Húsið er skráð í FMR 270,1 fm og að auki ca 30 fm á neðri hæð sem eru óskráðir. Á efri hæðinni er granít og
gegnheill  askur  á  gólfunum,  en  á  neðri  hæð er  eikarparket  og  flísar.  Stofa  er  björt  og  rúmgóð með arni  og
útgegni  út  á  svalir.  Vönduð eldhústæki  í  eldhúsi.  Glæsilegt  baðherbergi  með útgegni  út  á  harðviðspall  með
heitum potti. Lóðin var tekinn í geng að öllu leiti á glæsilegan hátt fyrir 2 árum. Bílskúr er flísalagður með stórri
innkeyrslu  hurð.  Húsið  er  staðsett  á  vinsælum  stað  neðst  í  Seljahverfi  á  mjög  barnvænum  stað.  Stutt  er  í
skóla,  leikskóla  og  aðra  þjónustu.  Húsið  hefur  verið  endurnýjað  að  mestu  leiti  á  siðustu  3  árum.  Allar
upplýsingar gefur Gunnar í síma 862-2001

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 15.30-16.00

899 6753

8622001

Vantar eignir á skrá
--
 Er með kaupendur.

Stærð: 50-150 fm
Fjöldi herbergja: 2-5

Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0

Verð: 10-60milljónir
Vantar eignir á skrá vegna aukinnar eftirspurnar.

Einnig vantar stærri eignir í makaskipti.

Nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson s 893 6001 beggi@remax.is

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is

Vilt þú selja ?

8936001

Kjarrvegur 9
108 Reykjavík
Sérbýli í Fossvogi til Sölu

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 47.650.000

Verð: 62.000.000

RE/MAX SENTER KYNNIR:MIKIÐ ENDURNÝJAÐ PARHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ Í FOSSVOGNUM. Um er
að ræða fallegt og mikið endurnýjað parhús á tveimur hæðum með bílskúr. Nánari lýsing: Komið er inn í gott
anddyri með flísum og fataskáp.  Hol og eldhús með flísum á gólfi, eldhús er rúmgott með fallegri innréttingu
og borðkrók. Gengið er eitt  þrep niður í flísalagða stofu með arni, út gengi út í  fallegan gróinn garð, stór og
skjólgóður  pallur.Á fyrstu  hæð eru tvö góð svefnherbergi,  baðherbergið  er  flísalagt,  sturta,  baðkar.Efri  hæð:
Gengið er úr holi upp parketlagðan stiga.
Tvö  stór  barnaherbergi  með  parketi  á  gólfi,  baðherbergi  er  á  hæðinni,   gengið  er  út  á  suður  svalir  úr  öðru
herberginu.Um er að ræða glæsilegt mikið endurnýjað raðhús á besta stað í fossvogi innst inni í  botnlanga,
leiksvæði fyrir börn er í götunni, frábær staðsetning, stutt er í verslun og skóla. Skemmtilegar gönguleiðir. Eign
sem er vert að skoða

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Bókið skoðun í síma 862-2001

899 6753

8622001

Höfuðborgarsvæðið
111 Reykjavík
ÓSKA EFTIR EINBÝLI !!!!

Stærð: 106,6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.425.000

Verð: 21.500.000
ÓSKA EFTIR EINBÝLI Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU!!!!! RE/MAX SENTER óskar eftir einbýlishúsi á
höfuðborgarsvæðinu ca. 190-240 fm. Greitt með 4ra herbergja íbúð við Austurberg auk 15 milljónir í
peningum.
Lýsing eignar: Eignin skiptist í gang, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, stofu og eldhús. Suður svalir. Sér
geymsla er á jarðhæð. Bílskúrinn fullbúinn með rafmagn, hita og hurðaopnara. Alla upplýsingar veitir
Ástþór Reynir í síma 899-6753 eða á arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

4ra h. íbúð við Austurberg + 15 m. kr.

899 6753

Bólstaðarhlíð 45 íbúð 102
105 Reykjavík
*60 ÁRA OG ELDRI * MIKIÐ ENDURN.*

Stærð: 66 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 11.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.660.000
Falleg 2ja herb., 66m² íbúð á jarðhæð ásamt bílskúr, fyrir 60 ára og eldri. Stórar yfirbyggðar svalir. Laus
strax. Þjónusta á vegum félags- og þjónustumiðstöðvar Reykjav.
Hol með fataskáp. Stofa með útgengt á rúmgóðar yfirbyggðar svalir. Eldhús er með nýlegri ljósri
innréttingu. Svefnherbergi er með stórum fataskáp. Baðherbergi er með nýlegri innréttingu og sturtu.
Geymsla með hillum. Sameiginlegt þvottahús með þvottavél og þurrkara. Skv. Fasteignaskrá Ísl. er íb.
42,9 fm. og bílsk. 23,1 fm.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14:00 - 14:30

8931819

Funafold 94
112 Reykjavík
STÓRT OG GLÆSILEGT EINBÝLI

Stærð: 465 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 64.700.000

Verð: 84.000.000

RE/MAX SENTER KYNNIR: Stórglæsilegt 365,3 m2 einbýli með innbyggðum tvöföldum bílskúr auk tæplega.
100  m2  óskráðs  rýmis  og  er  því  ca  465  m2  að  stærð.  Húsið  er  staðsett  innarlega  í  rólegum botnlanga  og
hefur  það  verið   endurnýjað  að  innan  á  vandaðan  hátt  á  síðustu  árum.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  hol,  tvær
stofur,  sjónvarpshol,  þrjú svefnherbergi,  baðherbergi,  þvottahús,  stóra geymslu  og tvöfaldan bílskúr.  Einnig
eru tvær auka íbúðir í húsinu sem hægt er að leigja út, en gæti auðveldlega verið hluti af aðalíbúð. Teikningar
á staðnum.
Nánari lýsing: Komið inn á forstofu, með flísum á gólfi. Innangengt er í bílskúr og þvottahús úr anddyri. Fallegt
eldhús með hvítri  innréttingu með eikar limtrés borðplötu. Stofurnar eru bjartar og rúmgóðar, borðstofa með
arni  og  útgengt  úr  stofu  á  stórar  svalir  til  suð-vesturs,  gegnheil  eik  á  gólfum.  Einnig  á  efri  hæðinni  eru  tvö
rúmgóð  svefnherbergi  ásamt  salerni  með  baðkari  og  sturtu.  Á  neðri  hæð  er  gegnheil  eik  á  gólfum rúmgott
alrými sem tengist sólstofu sem er með útgegni út í fallegan garð.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00-17.30

899 6753

8622001

Rósarimi 7
112 Reykjavík
Falleg 4RA HERBERGJA Á JARÐHÆÐ

Stærð: 89,2 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 17.250.000

Verð: 21.900.000
Remax Senter kynnir: Nýtt á skrá, Björt 4ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með sérinngangi í snyrtilegu
húsi við Rósarima í Reykjavík.
Lýsing eignar: Andyri-Flísalagt. Eldhús- Falleg hvít innrétting með góðu skápaplássi. Pláss fyrir
tvöfaldan ísskáp. Stofa- Björt og skemmtileg og er samtengd eldhúsinu. Parket á gólfi. Útgengi út í
skemmtilegan suðurgarð
Baðhebergi- Dúkur á gólfi. Hvítar innréttingar. Stutt skóla og leikskóla.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Kristín Reynisd.
Sölufulltrúi

kristinr@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00-17.30

899 6753

822 6800
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BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2008, 
ekinn 38 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
2.080.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2006, 
ekinn 95 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is

TOYOTA YARIS TERRA. Árgerð 2004, 
ekinn 90 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
790.000. Bílabankinn S 588-0700 Sjá 
myndir www.bilabankinn.is Möguleiki 
á 500.000 kr láni í allt að 60 mánuði

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga
www.bilabankinn.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

TOYOTA AYGO 1.0 5 GÍRA. Árgerð 2007, 
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.650.000.Tilboð 1390.þ Rnr.993984

AUDI TT COUPÉ 180 HÖ. Árgerð 2000, 
ekinn 65 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.110051

AUDI Q7 QUATTRO PREMIUM. 
Árgerð 2008, ekinn 38 þ.km, 
BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.130004

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

Volvo FM 12 420 6x4. Árgerð 00. Ekinn 
395 þús. Á lofti. Tvöföld dæla. Topp 
eintak.

Volvo FH 12 460 4x2. Árgerð 01. Ekinn 
615 þús. Dæla. Mikið endurnýjaður.

Scania 144 530 6x4 Topline. Árgerð 01. 
Ekinn 717 þús. Á lofti. Frystibúnaður.

B. Sturluson ehf
Vagnhöfði 6, 110 Reykjavík

Sími: 577 1189
http://www.bsturluson.is

M.BENZ C 200 KOMPRESSOR 
AVANTGARDE. 03/2007, ekinn aðeins 
17 þ.km, sjálfskiptur. Verð 5.790.000. 
#300304 - Bíllinn er í salnum!

LAND ROVER DISCOVERY SERIES II TD5 
38“ breyttur. 02/2000, ekinn 220 þ.km, 
diesel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
#320000 Bíllinn er á staðnum og er 
svaðalega fallegur!

SUBARU LEGACY WAGON GL 4WD. 
02/2002, ekinn 111 þ.km, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000.#103635 Bíllinn er á 
staðnum og er stórglæsilegur!

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB. 07/2007, 
ekinn 50 þ.km, diesel, sjálfskiptur, pall-
ok, 32“ dekk. Einn eigandi, mjög fal-
legt eintak. Verð 4.390.000. #281817 
- Bíllinn er á staðnum, kíktu við áður 
en það verður of seint!

VW EUROVAN. Árgerð 2002, ekinn 45 
þ.km, 202 hö bensín, sjálfskiptur. Mjög 
skemmtilega innréttaður orginal hús-
bíll! Verð 4.900.000. #281693 - Bíllinn 
er til sýnis á í dag laugardag, opið kl. 
11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Lincoln Navigator Limited Edition 4wd, 
árg. 2006, ek 69þús.km, sjálfsk, 300hö, 
ný heilsársdekk, Einn sá allra flottasti 
og með öllum fáanlegum aukahlutum! 
Ásett verð 5790þús.kr, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Mazda 3 sport til sölu 2.0 l vél árg. 
‚07 ek. 43þ. Gott eintak v. 2490 þ. Ath 
skipti á ódýrari 300-500 þ. Uppl. í s. 
618 0064.

Mitsubishi MC T-35 Árgerð 1998 
Ekinn 252 þ.km Verð: 490.000 + VSK 
Upplýsingar á www.bilapartar.is eða 
893-6404

BMW Z4 AcSchnitzer ‚04 ek. 37þ., bsk. 
1. eig., harður toppur, moli. S. 897 
2779.

Pontiac Trans Am 1998 LS-1 5.7 Ek. 
74.800þ.mílur. Nýupptekinn Skipting, 
Nýleg Torsen Læsing, Nýtt 3:23 Hlutfall. 
T-Toppur K&N sía Lækkunargormar 
30mm, skoðaður 2010. Ásett verð 
1.990.000.- Uppl. í s. 771-9900

VOLVO PV 444 árg. 1957. Þessi gull-
moli er til sölu gegn staðgr. Ryðlaus 
og í topplagi, innfl. 2007. S. 892 6370. 
gtorfi@simnet.is

G500 ‚03 ek. 109 þús., glæsilegur & 
vel meðfarinn jeppi, allar uppl. í S. 
897 2779.

Hyundai Getz árg. ‚09,ek. aðeins 
4800km. Listav. 2.5m, Tilb.2.290m. Bíll 
úr dánarbúi. Uppl. í S. 770 7179.

Diesel ek 7.000 km.
Til sölu WV Passat Trendline station 
tdi árg‘06. Bílinn lenti í tjóni h. fram-
horn. viðgerðu að mestu.(vantar2 loft-
púða). Stórglæsilegur og sparneytinn 
skut bíll(bsk)V. 1.950.000 ( nýr bíll 
4.740.000) S. 664 4552.

Mercedes Benz E 200 Kompressor 
Avantgarde árg. 2007 ek. 18 þús. km. 
Verð 4.990. Lán 2.750. Fæst á góður 
stgr,verði. S. 771 8888.

Toyota Hilux 38“ árg ‚98, ek. 262 þús. 
Vel útbúinn. Verð 1490 þús. S. 771 
8888.

Tilboð
Porche Chyenne turbo árg. ‚03 ek. 96 
þús. V. 4.990 þús. S. 895 7887.

Honda HRV árg‘99, 1,6. Ek. 120þ. Skipti 
möguleg. V. 550þ. Uppl í S. 897 3732

Frábær lausn fyrir sumarið ! Magtower 
topp tjald á bílinn. Passar á flesta 
bíla. Verð frá kr. 270.000,- Takmarkað 
magn. Upplýsingar í síma 5787860 eða 
í Rofabæ 9

Toyota Hilux árg 08‘ 3,0 L , ssk. ek. 40þ. 
breyttur 33‘‘, dráttarbeysli, vindhlífar, 
lok á palli v. 4.890þ. uppl: 8998459

DÍSEL (EYÐIR LITLU)
Til sölu Bmw 530 Dísel árgerð 2000 
Ekinn 189 þúsund, sjálfskiptur nýskoð-
aður 2011, leður, lúga, sjónvarp, álfelg-
ur, bíll í góðu standi sem eyðir ca 7-9 
á hundraði. Ásett verð 1890 þúsund, 
skoða skipti Upplýsingar í síma 897-
3537

Toyota Corolla sedan, árg. ‚00, e. 143 þ. 
beinskiptur, í góðu ástandi. Verð 590 þ. 
Uppl. í s. 665 6162.

Til sölu MMC Pajero Sport TDI President, 
árg 2000, ekinn 167þ, leður, topplúga , 
ný dekk, álfelgur,krókur. Vel með farinn 
bill, sk á ód, uppl. í s: 892 1116 & 892 
5005.

Fasteignir


