
Viðskiptabanki
• Fjármálaþjónusta við einstaklinga, minni félög og fyrirtæki
• Útibú

Fyrirtækjabanki
• Þjónusta við stór fyrirtæki og sveitarfélög
• Stærri fjármögnunarverkefni
• Fyrirtækjaráðgjöf

Markaðir og fjárstýring
• Miðlun á markaði
• Ávöxtun á lausu fé bankans
• Framkvæmd stýringar á markaðsáhættu
• Fjármögnun

Eignastýring 
• Sjóðastýring
• Einkabankaþjónusta
• Fjármálaráðgjöf

Endurskipulagning eigna
• Úrlausn erfiðra lánamála fyrirtækja
• Fullnustueignir
• Lögfræðiinnheimta

Framantalin svið eru afkomueiningar, með áherslu á 
rekstrarleg markmið eininganna og bankans í heild.

Áhættustýring
• Mæling áhættu
• Stýring áhættu
• Greining á viðskiptaumhverfi

Fjármál
• Reikningshald
• Áætlanir
• Fjárhagsleg greining og eftirlit
• Miðlæg vinnsla

Þróun
• Mannauður
• Markaðsmál
• Gæða- og verkefnastjórnun
• Upplýsingatækni
• Eignaumsjón

Framantalin svið hafa það að markmiði að  
stýra og að styðja við aðrar einingar bankans.

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

Framkvæmdastjórar
Í kjölfar skipulagsbreytinga auglýsir NBI hf. (Landsbankinn) lausar til umsóknar átta 
stöður framkvæmdastjóra. Fyrir dyrum standa spennandi verkefni við uppbyggingu 
banka sem ætluð er forysta í viðreisn íslensks atvinnu- og efnahagslífs.  

Leitað er að traustum og kraftmiklum einstaklingum til að annast þessi ábyrgðar-
miklu og krefjandi störf og byggja upp öfluga liðsheild og innviði til ávinnings fyrir 
viðskipta vini og samfélagið. Framkvæmdastjóri er einn af lykilmönnum bankans,  
öflugur framsækinn leiðtogi og fyrirmynd, náinn samstarfsmaður bankastjóra og  
ábyrgur í hópi jafningja við stjórnun bankans. 

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is  og 
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
10. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is 

Landsbankinn er stærsta fjármála-  
fyrirtæki landsins og veitir alhliða  
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.

 • Eru öflugir leiðtogar og stjórnendur
• Eru tilbúnir í krefjandi verkefni 
• Hafa góða samskiptahæfileika 
• Kunna góð skil á samningatækni 
• Búa yfir mikilli greiningarhæfni 

• Hafa menntun á háskólastigi er tengist starfi 
• Hafa reynslu á viðkomandi sviði 
• Hafa gott vald á íslensku og ensku
• Kunna góð skil á íslensku samfélagi og hagsmunum þess

Landsbankinn leitar að einstak lingum sem:

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

KÓPAVOGSBÆR

Lindaskóli er með laus störf til umsóknar:

 • Smíðakennari 75%
 • Dægradvöl
Umsóknarfrestur er til 1. sept.

Sótt er um á vef Kópavogsbæjar 
www. Kopavogur.is

Frá Lindaskóla

Okkur vantar saumakonu í 50 til 100% starf.

Þarf að geta byrjað að vinna sem fyrst.
Vinsamlega sendið umsóknir/uppl í tölvupóst 

gahusgogn@gahusgogn.is
Fyrirspurnum ekki svarað í síma.

G.Á húsgögn ehf
Ármúla 19 • 108 Reykjavík

Saumakona

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  
Frístund við Háteigsskóla 
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

Hæfi ngarstöð og dagþjónusta 
Stjörnugróf 7-9

óska eftir þroskaþjálfa, félagsliða, stuðningsfulltrúa í 
100% störf. Um er að ræða afleysingar vegna veikinda 
og barnsburðarleyfis. Æskilegt er að umsækjendur geti 
hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. 
Vinnutími er frá 8.30-16.30 virka daga.

Bjarkarás er hæfingarstöð staðsett í Stjörnugróf 9. Þangað 
sækja um 45 einstaklingar þjónustu. 
Lækjarás er dagþjónusta fyrir fullorðið fólk með 
þroskahömlun staðsett í Stjörnugróf 7. Þangað sækja um 
33 einstaklingar þjónustu. 
Starfsemi staðanna er einstaklingsmiðuð og lögð er 
áhersla á fjölbreytta þjónustu.
Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir for-
stöðumaður Bjarkaráss í síma 414-0540 og Guðbjörg 
Haraldsdóttir forstöðumaður Lækjaráss í síma 414-0560. 
Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á heimasíðu Áss 
styrktarfélags www.styrktarfelag.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum. 

SAMHERJI HF

SAMHERJI HF
 

Yfirvélstjóri
Samherji hf. óskar eftir að ráða 
yfirvélstjóra til starfa á frystitogara 
félagsins í Evrópu.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Hæfniskröfur
• Skilyrði að geta unnið sjálfstætt
• Réttindi VF 1
• Góð enskukunnátta
• Snyrtimennska
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reglusemi skilyrði

Umsóknir berist til Önnu Maríu Kristinsdóttur, starfs-
mannastjóra Samherja hf, anna@samherji.is

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, 
með víðtæka starfsemi víðsvegar um heim.  Samherji 
hefur á að skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og 
stjórnendum, öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum 
og fullkomnum verksmiðjum í landi.
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AÐSTOÐARMAÐUR TANNLÆKNIS ÓSKAST!

Aðstoðarmaður tannlæknis óskast á tannlæknastofu
Um er að ræða hlutastarf frá 12-17 virka daga.

Umsóknir vinsamlegast berist til tv2umsoknir@visir.is
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Okkar gildi eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið af 
þessum gildum.

Nánari upplýsingar veitir
Kristín Guðmundsdóttir 
(kristin@hagvangur.is)

Umsóknarfrestur er til og með 
12. sept. nk. Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Vínbúðin á Húsavík

Verslunarstjóri óskast
Starfssvið
· Sala og þjónusta við viðskiptavini
· Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
· Fylgja eftir gæðastefnu fyrirtækisins
 
Menntunar- og hæfniskröfur
· Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
· Frumkvæði og metnaður í starfi
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Tölvukunnátta æskileg, m.a. Navision

ÁTVR er framsækið og ábyrgt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita öllum viðskiptavinum 
sínum góða þjónustu. Fyrirtækið vill búa starfsfólki sínu skapandi og lifandi starfsumhverfi 
sem virkjar þann kraft sem í því býr og laða til sín hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og 
þjónustulund. vinbudin.is

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Skinney – Þinganes óskar eftir 
að ráða í tvær stjórnunarstöður
Tæknistjóri
Undir tæknistjóra heyra allir starfsmenn viðhaldsdeilda, alls um 15 manns. Viðhalds-
deildir sinna viðhaldi skipa, fiskvinnslu, fiskmjölsverksmiðju og fasteigna og lóða. 
Tæknistjóri heyrir undir framkvæmdastjóra. Starfið er nýtt hjá félaginu.

Undir framleiðslustjóra heyra verkstjórar fiskvinnslu og allir starfsmenn fiskvinnslu, 
alls um 100 manns. Framleiðslustjóri heyrir undir framkvæmdastjóra.

Framleiðslustjóri fiskiðjuvers

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með framleiðslu fiskiðjuvers, birgðahaldi  

og afskipunum
• Áætlanagerð
• Starfsmannahald
• Innkaup hráefnis og rekstrarvara
• Vöruþróun
• Samskipti við sölumenn vegna sölu afurða félagsins
• Samræming veiða og vinnslu í samráði við  

útgerðarstjóra

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með tækni- og viðhaldsverkefnum félags-

ins á öllum sviðum rekstrarins
• Stjórnun viðhaldsdeilda og samræming verkefna
• Innkaup og birgðahald rekstrarvara og varahluta
• Fyrirbyggjandi viðhald
• Áætlana- og tilboðsgerð

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf á sviði sjávarútvegsfræði, verkfræði, matvæla-

fræði og/eða stjórnunar
• Reynsla af störfum við fiskvinnslu kæmi sér vel í þessu starfi 
• Aðeins sjálfstæður einstaklingur með frumkvæði kemur til 

greina
• Stjórnunarreynsla æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Tæknimenntun á vélasviði (verkfræðingur/tæknifræðingur)
• Vélfræðimenntun er mikill kostur og/eða önnur iðnmenntun
• Reynsla af störfum við sjávarútveg kæmi sér vel í þessu starfi 
• Aðeins sjálfstæður einstaklingur með frumkvæði kemur til 

greina
• Stjórnunarreynsla æskileg

Upplýsingar veita:
Brynhildur Halldórsdóttir
brynhildur@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
8. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Skinney – Þinganes hf rekur margþætta starfsemi á Höfn í Hornafirði. Félagið rekur fiskiðjuver  
og fiskmjölsverksmiðju auk þess að gera út 7 fiskiskip. Fiskvinnslan samanstendur af frystingu  
uppsjávarfisks, humarvinnslu og saltfiskverkun auk hefðbundinnar bolfiskvinnslu. Velta félagsins  
er um sjö milljarðar króna. Starfsmenn félagsins eru um 200.

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

Útibússtjóri Landsbankans á Sauðárkróki 
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf útibússtjóra á Sauðárkróki. Leitað er að 
áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur góða þekkingu á fjármálamörkuðum 
og reynslu af stjórnun.  

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með rekstri útibúsins, m.a. hvað varðar arðsemi  

og áhættustjórnun
• Ákvarðanataka er varðar starfsemi útibúsins,  

s.s. útlánaákvarðanir
• Þjónusta og fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja
• Virk þátttaka í markaðsstarfi og þjónustumálum
• Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og ákvarðanataka
• Gerð rekstraráætlana, endurmat þeirra og eftirfylgni
• Innra eftirlit og virk gæðastjórnun í öllum þáttum starfseminnar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða 

yfirgripsmikil reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða góð þekking á starfsemi 

fjármálafyrirtækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, 
kristin@hagvangur.is
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
10. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is 

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða   
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.
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Mannvit hf.    I   Grensásvegi 1   I   108 Reykjavík   I   s: 422 3000 / f: 422 3001   I   www.mannvit.is

Mannvit óskar eftir að ráða starfsmann í 
mötuneyti fyrirtækisins að Grensásvegi 1.
Við leitum að starfsmanni með ríka 
þjónustulund og reynslu af sambærilegum 
störfum. Vinnutími er frá 09.00 – 16.00. 
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Meðal verkefna viðkomandi má nefna:
Aðstoð við undirbúning máltíða•
Frágangur í matsal, uppvask, þrif og•

 tiltekt 
Umsjón með ka   stofum og   •

 fundarherbergjum

Starfsmaður óskast í mötuneyti

Mannvit verkfræðistofa er með um 400 starfsmenn sem sinna  ölbreyttum og kre  andi verkefnum hér á landi og erlendis. 
Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina verður best lýst með 
gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Umsóknarfrestur er til og með 7. september n.k. 
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits, www.mannvit.is

Nánari upplýsingar veitir
Drífa Sigurðardóttir, starfsmannastjóri, í síma 422-3000 eða í tölvupósti, drifa@mannvit.is

Umsjónamaður Húseigna 
Maintenance Technician

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Umsjóna-
manns Húseigna í tímabundið hlutastarf.
Umsóknarfrestur er til 3 september 2010. Frekari upplýsingar er að 
fi nna á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/
vacancies.html
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a part-time 
temporary-position of Maintenance Technician. The closing date for 
this postion is September 3, 2010. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to : reykjavikvacancy@state.gov

Viltu vera með?

ILVA lager
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til 
afgreiðslustarfa á ILVA lager. Leggjum áherslu 
á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að 
skila árangri í starfi. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi lyftarapróf.
Vinnutími mánudaga - föstudaga 11:00 - 18:30, 
einnig vinna um helgar sé þess óskað.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða 
starfsþjálfun. Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is 

eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur
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Lögfræðingur

Starfsmaður kærunefndar greiðsluaðlögunarmála

Starfsmaður kærunefndar greiðsluaðlögunarmála

Hæfniskröfur

Umsókn

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

kemur til með að annast
meðferð og úrvinnslu ákvarðana umboðsmanns skuldara, sem teknar eru á grundvelli
laga um greiðsluaðlögun einstaklinga, nr. 101/2010 og laga um tímabundið úrræði
einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota, nr. 103/2010 og kærðar hafa verið
til kærunefndarinnar. Um nýja stöðu er að ræða og mun viðkomandi koma að mótun
verklags og hafa eftirlit með að verkferli sé í samræmi við lög og reglur.

eru að umsækjendur hafi embættispróf eða meistarapróf í lögfræði.
Marktæk þekking og/eða reynsla á sviði skuldamála heimilanna er kostur. Áhersla er
lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk hæfni í
mannlegum samskiptum.

arfrestur er til og með 13. september nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
meðfylgjandi gögnum til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is. Um launakjör fer eftir
kjarsamningi fjármálaráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588
3031, en viðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga. Sjá nánar .

FÉLAGS- OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Windows kerfi sstjóri
Roche NimbleGen á Íslandi leitar að Windows kerfi sstjóra 

Starfi ð felur í sér rekstur og viðhald á Windows kerfum 
ásamt umsjón með afritunarkerfum, aðstoð og þjálfun við 
notendur. Viðkomandi starfsmaður mun einnig vinna við 
skýrslugerð og forritun í SQL/PHP/Java ásamt því að taka 
virkan þátt í innleiðingu nýjunga í tölvumálum fyrir-
tækisins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða a.m.k.  
 þriggja ára reynsla í starfi  sem kerfi sstjóri í Windows 
 í fyrirtækjaumhverfi 
• Reynsla af afritunarkerfum
• Reynsla af forritun í SQL, þekking á PHP og Java er kostur
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg

Starfsmaður þarf að vera sveigjanlegur og áreiðanlegur 
auk þess að eiga auðvelt með að vinna með öðru fólki. 

Í boði er spennandi starf í vaxandi alþjóðlegu líftækni-
fyrirtæki. Hjá Roche NimbleGen á Íslandi starfa um 
70 starfsmenn við ýmis störf; svo sem við framleiðslu, 
rannsóknir á rannsóknastofu og við skrifstofustörf. 

Áhugasamir sendi umsókn og starfsferilsskrá (CV) á 
netfangið: reykjavik.jobs@roche.com

Umsóknarfrestur er til 6. september nk.

Nánari upplýsingar veita Emil Friðriksson, deildastjóri 
tölvudeildar, emil.fridriksson@roche.com; s. 414 2117 
og/eða Guðný Einarsdóttir, starfsmannastjóri 
gudny.einarsdottir@roche.com; s: 414 2125

Roche NimbleGen Iceland LLC - útibú á Íslandi
Vínlandsleið 2-4, 113 Reykjavík

Arkitektafélag Íslands (AÍ) óskar eftir a  rá a metna arfulla einstaklinga í tvær stö ur. 
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skila  til: Arkitektafélag Íslands, Engjateig 9, 105 Rvk, 
e a á ai@ai.is. Umsóknarfrestur er til og me  10. september nk. 
Nánari uppl singar um stör n má nna á heimasí u félagsins, www.ai.is.

Framkvæmda- og kynningarstjóri
Star  felst í ví a  hafa y rumsjón me  daglegum rekstri AÍ 
og kynna starfsvettvang og vi fangsefni arkitekta. Helstu 
verkefni eru a róa og e a samkeppnis jónustu AÍ og veita 
rá gjöf um lei ir til a  velja arkitekt. Í star nu felst a  vekja 
athygli á gó ri byggingarlist og hafa umsjón me
vi urkenningum og ver launum fyrir gó a byggingarlist.
Framkvæmda- og kynningarstjóri hefur umsjón me
útgáfumálum og heimasí u Arkitektafélags Íslands.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem tengist star nu
- ekking og áhugi á byggingarlist
- Gó  kunnátta í íslensku, ensku og Nor urlandamáli
- Sjálfstæ  og ögu  vinnubrög
- Reynsla af marka ssetningu og kynningarmálum æskileg

Nánari uppl singar veitir 
Sigrí ur Magnúsdóttir (sm@tst.is - 895 6189)

Verkefnisstjóri
Star  felst í ví a  hafa umsjón fyrir hönd AÍ me  samstarfs-
verkefni AÍ og EHÍ “Dawn of sustainability”. Verkefni  er styrkt 
til tveggja ára af starfsmenntaáætlun Leonardo ESB. 
Verkefni  er a  y rfæra ekkingu og ger  námsefnis um 
sjálfbærni og vistvæn sjónarmi  í skipulags- og mannvirkja-
ger . Verkefnisstjóri er tengili ur innlendra og erlendra 
samstarfsa ila, ber ábyrg  á framvindu, fjármálum og úthlutun 
verkefna.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun á meistarastigi í arkitekúr
- ekking og áhugi á umhver smálum
- Gó  kunnátta í íslensku, ensku og Nor urlandamáli
- Sjálfstæ  og ögu  vinnubrög
- Reynsla í verkefnastjórnun æskileg

Nánari uppl singar veitir 
Anna Sigrí ur Jóhannsdóttir (anna@vaarkitektar.is - 821 6989)
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STARFSMAÐUR Í MÖTUNEYTI
HB Grandi auglýsir eftir starfmanni í mötuneyti í 
fiskiðjuveri fyrirtækisins við Norðurgarð Reykjavík
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn á 

póstfangið atvinna@hbgrandi.is

Starfið, sem er fullt starf, felst í þjónustu við umsækjendur og styrkþega Tækniþróunarsjóðs 
og nýsköpunarfyrirtækja vegna skattívilnana. Miðlun upplýsinga og uppfærsla handbóka, úrvinnsla 
gagna, skipulagning funda sem og þátttaka í kynningarstarfi og öðrum tilfallandi verkefnum. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
 ● Meistarapróf á sviði verkfræði eða raungreina er æskilegt
 ● Starfsreynsla innan nýsköpunarfyrirtækja er kostur
 ● Reynsla af rannsóknum er æskileg
 ● Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
 ● Metnaður til að ná árangri í starfi með því að veita góða þjónustu, sýna vönduð
  vinnubrögð og frumkvæði

● Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli

Upplýsingar um starfið veitir Sigurður Björnsson, sviðsstjóri nýsköpunar- og tækniþróunar. 
Sími 515 5800 eða sigurdur@rannis.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. september 2010.
Sjá nánari upplýsingar á www.rannis.is eða starfatorg.is.

óskast til starfa
Sérfræðingur
á sviði nýsköpunar- og tækniþróunar

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 515 5800, rannis@rannis.is
www.rannis.is

Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með 
sameiningu eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga. Þar 
starfa rúmlega 250 manns víðsvegar um landið. Auk þess 
að taka yfir verkefni eldri stofnana hefur Veðurstofa Íslands 
umfangsmeira hlutverk í vöktun og rannsóknum en forverar 
hennar, m.a. tengdum náttúruvá, loftslags- og vatna-
farsrannsóknum.

Sérfræðingur í mælarekstri
Vegna aukinnar áherslu á eftirlit með gosmekki 
og öskudreifingu auglýsir Veðurstofa Íslands eftir 
sérfræðingi til að hafa umsjón með uppbyggingu 
og rekstri ratsjáa, auk þátttöku í rekstri annarra 
mælakerfa stofnunarinnar. Viðkomandi kemur til 
starfa á Athugana- og tæknisviði, en þar starfa um 
25 manns við rekstur mælikerfa á helstu eðlisþátt-
um jarðar, þ.e. lofti, vatni, snjó, jöklum, jörð og 
hafi. Í boði er spennandi, krefjandi og fjölbreytt 
framtíðarstarf.

Hæfniskröfur:
• Háskóla- og framhaldsnám á sviði verk- eða 
 tæknifræði.
• Farsæl reynsla á sviði mælareksturs
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og  
 sjálfstæði í starfi
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
• Góð færni í íslensku og ensku.

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjara-
samningi ríkisins og viðeigandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veita Óðinn Þórar-
insson, framkvæmdastjóri Athugana- og tækni-
sviðs (odinn@vedur.is, s. 522-6000) og Borgar 
Æ. Axelsson mannauðsstjóri (borgar@vedur.is, s. 
522-6000).

Umsóknarfrestur er til og með 11. september nk.

Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og 
fyrri störfum skulu berast Borgari Æ. Axelssyni, 
Bústaðavegi 9, 150 Reykjavík eða í tölvupósti á 
netfangið borgar@vedur.is merkt „Sérfræðingur í 
mælarekstri”.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Verksvið og ábyrgð
› Umsjón með tölvustýrðu framleiðslukerfi  
 í kerskála
› Rekstur kera og eftirlit með verkferlum
› Umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar
› Greining og úrvinnsla framleiðsluppplýsinga
› Virk þátttaka með sameiginlegum 
 verkefnum milli deilda

Hæfniskröfur
› Meistarapróf í rafmagnsverkfræði eða 
 sambærileg menntun
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík 
 ábyrgðarkennd
› Sjálfstæði i vinnubrögðum og lipurð 
 í mannlegum samskiptum
› Sterk öryggisvitund
› Gott vald á töluðu og rituðu máli, bæði 
 á íslensku og ensku

Halldór Guðmundsson deildarstjóri 
framleiðslustýringar veitir frekari upplýsingar 
um starfi ð í síma 430 1000 eða á netfanginu 
halldor@nordural.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. sept. nk.
Leggja skal inn umsókn á vef Norðuráls: 
http://www.nordural.is eða senda á netfangið 
umsokn@nordural.is. Öllum umsóknum 
verður svarað.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla 
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, 
tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar, efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar & rafsuðumenn, 

auk ófaglærða starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Verkfræðingur
Norðurál á Grundartanga óskar eftir að ráða 

framleiðslusérfræðing í kerskála

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi
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Jólaþorpið í Hafnarfi rði

Jólaþorpið auglýsir eftir áhugasömum aðilum sem 
vilja taka söluhús á leigu.  Jólaþorpið verður allar 
helgar á aðventunni frá 13-18, auk kvöldopnunar á 
Þorláksmessu.  Umsóknareyðublöð eru á 
www.visithafnarfjordur.is 

Jólaþorpið auglýsir einnig eftir tillögum 
eða umsóknum frá þeim sem vilja vera 
með dagskráratriði í Jólaþorpinu.

Vinsamlega hafið samband við
Ásbjörgu Unu Björnsdóttir, 
asbjorg@hafnarfjordur.is 
s. 664 5775

Hæfniskröfur: 

Hugbúnaðarsérfræðingur

www.marel.com

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Arnarberg (664 5837 arnarberg@hafnarfjordur.is) 
 Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Álfaberg (664 5864 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Aðstoð í eldhús

Hlíðarendi (664 5856 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun  

Hraunvallaskóli (590 2881 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Þroskaþjálfi og leikskólakennari

Hvammur (664 5885  hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Norðurberg (664 5851 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Lokunarstaða

Smáralundur (664 5853 smaralundur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Stekkjarás (664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Tjarnarás (664 5859 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Aðstoð í eldhús

Vesturkot (664 5854 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari eða starfsfólk með aðra  
 uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfin gefa skólastjórar 
viðkomandi skóla. Sjá nánar á heimasíðum skólanna.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólamatur ehf. | Iðavellir 1 | 230 Reykjanesbær | skolamatur.is Hollt, gott og heimilislegt

Fjölskylduvænn
vinnutími
Skólamatur auglýsir eftir starfskrafti 
í skólamötuneyti Hvaleyrarskóla, Hafnarfirði.
Vinnutími frá kl.9-15.

Áhugasamir hafið samband við Fanný 
í síma 420 2500. 
Netfang: fanny@skolamatur.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í skólum

2010-2011

Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
  Skólaliði og stuðningsfulltrúi  
Hraunvallaskóli (590 2800 agusta@hraunvallaskoli.is)
  Sérkennari, eða kennari með mikla reynslu 
  af sérkennslu
  Þroskaþjálfi  við leikskólastig  
  (sigrunk@hraunvallaskoli.is)
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
  Skólaliðar
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
  Skólaliði
  
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla, sjá 
einnig  heimasíður skólanna.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Vegna aukinna verkefna þarf 
Pósthúsið að bæta við sig 
duglegu fólki til starfa
Þjónustufulltrúi – dreifingardeild
Um er að ræða tvær stöður, vinnutími er 13-18 virka 
daga og annan hvern laugardag frá 7-12

Í starfinu felst meðal annars:
• Símsvörun og móttaka ábendinga vegna dreifingar
• Úthringikannanir 
• Samskipti við blaðbera 
• Bréfaflokkun og pökkun á dreifingarefni
• Önnur tilfallandi verkefni

Viðkomandi einstaklingur verður að:
• Hafa reynslu og þekkingu af þjónustustörfum
• Hafa góða almenna tölvuþekkingu
• Búa yfir getu til að vinna undir álagi
• Búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum

Bílstjórar – akstursdeild
Um er að ræða tvær stöður, annars vegar bílstjórastarf  
að degi til og hins vegar til dreifingarstarfa við nætur-
dreifingu  frá miðnætti til morguns.

Í starfinu felst meðal annars:
• Dreifing á blöðum og dreifingarefni á stór 
 höfuðborgasvæðinu
• Aðstoð við frágang og pökkun á dreifingarefni
• Eftirlit með gæðum og frágangi

Viðkomandi einstaklingur verður að:
• Hafa ökuskírteini og hreint sakavottorð
• Búa yfir getu til að starfa sjálfstætt og vinna 
 undir álagi
• Búa yfir hæfni í mannlegum samskiptum

Íhlaupavinna 
Um er að ræða íhlaupavinnu sem fer fram á daginn 
eða nóttinni, samkomulag um hversu marga daga í 
viku er unnið. Gæti hentað vel skólafólki og sam-
heldnum hóp sem er í fjáröflun. Nokkrar stöður eru 
lausar í þetta starf.

Í starfinu felst:
• Dreifing á blöðum, tímaritum og bréfum 
• Flokkun, pökkun og merkingu

Viðkomandi einstaklingur verður að:
• Vera samviskusamur
• Vera heiðarlegur 
• Búa yfir miklum samstarfsvilja

Öllum umsóknum skal skila rafrænt á netfangið 
umsoknir@posthusid.is, einnig er hægt að koma með 
umsókn á skrifstofu Pósthússins. 
Tilgreina þarf um hvaða starf viðkomandi sækir, 
upplýsingar um menntun, starfsferil og annarra 
upplýsinga um umsækjanda.
Umsóknarfrestur er til 4. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað.

Pósthúsið er öflugt dreifingarfyrirtæki sem sér meðal 
annars um dreifingu á Fréttablaðinu ásamt öðru 
dreifiefni. Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur 
einstaklinga með fjölbreytta reynslu og menntun.
Pósthúsið ehf • Suðurhrauni 1 • Sími: 585 8300 • 210 Garðabæ   
www.posthusid.is

Leiðbeinandi -Ræstingar
Starfsmaður óskast til starfa í ræstingadeild. 
Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna ásamt 
vinnu með þeim. 

Vinnutíminn er kl. 8-12 virka daga. Góð vinnu-
aðstaða á þægilegum vinnustað.

Vinnustaðir ÖBÍ – Hátúni 10 – 105 Reykjavík
Þorsteinn s. 552-6800 eða netfang thorsteinn@vobi.is 

 

         HJÚKRUNARHEIMILI              
 

                           
Skjól hjúkrunarheimili 

Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 
 

Laus störf 
Sjúkraliðar 

 
Sjúkraliðar óskast til starfa. 
Starfshlutfall samkomulag. 

 
 
Upplýsingar veitir  
Guðný H. Guðmundsdóttir, hjúkrunarforstjóri  
í síma 522 5600 virka daga. 
Umsóknir er einnig hægt að senda á  
gudny@skjol.is 

 
Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                    
Sími 522 5600 

Auglýst er til umsóknar starf áreiðanleikasérfræðings við veitur Alcoa Fjarðaáls. 

Alcoa Fjarðaál er stærsti einstaki raforkunotandi landsins með spennandi búnað í loftveitu, hitaveitu og 
rafveitu. Alcoa Fjarðaál sinnir viðhaldi búnaðar  á metnaðarfullan hátt og setur um leið öryggi ofar öllu. 
Áreiðanleikasérfræðingur er starfsmaður í áreiðanleikateymi Fjarðaáls og vinnur með veitustjóra Fjarðaáls, 
er í tengslum við önnur vinnusvæði og heyrir undir yfirverkfræðing áreiðanleikateymis.

Áreiðanleikasérfræðingur
við veitur Alcoa Fjarðaáls

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er eitt af 
þeim fullkomnustu í heiminum og mikið 
hefur verið lagt upp úr því að búa til góðan 
og öruggan vinnustað. Starfsmenn vinna 
saman í teymum og hafa stöðugar umbætur 
að leiðarljósi. Vinnustaðurinn býður upp á 
margvísleg tækifæri til starfsþróunar.

www.alcoa.isHraun 1 • 730 Reyðarfirði • s. 470 7700

Meginviðfangsefni:
 • Að fylgjast með viðhaldsgögnum og greina óeðlilegar tafir 
  og endurteknar bilanir í kerfum í veitum Alcoa Fjarðaáls.
 • Að forgangsraða kerfum fyrir ítarlegri vöktun.
 • Að búa til áreiðanleikaáætlun yfir öll kerfi sem 
  áreiðanleikasérfræðingi er falið að sinna.
 • Að skilgreina og kynna mögulegar lausnir til að auka 
  áreiðanleika búnaðar.
 • Að stunda vettvangsrannsóknir vegna bilana og vandamála 
  innan veitna.
 • Að útbúa vinnulýsingar fyrir áætluð viðhaldsverk og tengja  
  við varahluti fyrir rafveitu.
 • Að veita tæknistuðning við flókin viðhaldsverk og 
  bilanagreiningar í rafveitu.
 • Að tryggja aðgang að tæknigögnum rafveitu.
 • Að fylgja öryggisreglum í hvívetna og styðja aðra 
  í þeirri viðleitni.

Hæfniskröfur:
 • Rafmagnstæknifræðingur eða  
  verkfræðingur á sterkstraumssviði. 
 • Reynsla af háspennubúnaði æskileg.

Frekari upplýsingar um starfið 

veitir Árni Páll Einarsson, 

yfirverkfræðingur áreiðanleikateymis 

(arni.einarsson@alcoa.com). 

Hægt er að sækja um starfið á 

www.alcoa.is

Umsóknarfrestur er til og með 

13. september.

Náms- og starfsráðgjafi
Vinnumálastofnun leitar eftir náms- og starfsráðgjafa fyrir 
þjónustuskrifstofu stofnunarinnar á Austurlandi. 

Starfssvið
• náms- og starfsráðgjöf
• skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
• önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur
• háskólanám í náms- og starfsráðgjöf, kennara-

menntun eða sambærilegt nám
• góð þekking á vinnumarkaði og menntakerfi
• kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
• góð tölvukunnátta
• mikil samskiptahæfni
• framtakssemi, sjálfstæði og skipulagshæfni

Vinnumálastofnun á Austurlandi er staðsett á Miðási 1, 
Egilsstöðum. Ráðgjafi stofnunarinnar þjónustar atvinnuleit-
endur í öllu umdæminu og hans bíður að sinna krefjandi 
verkefnum með jákvæðum og uppbyggilegum samstarfs-
hópi.

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Um er að ræða fullt starf og þarf viðkomandi að geta hafið 
störf sem fyrst. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofn-
unarinnar á heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Ólafar M. Guðmundsdóttur, forstöðumann 
Vinnumálastofnunar á Austurlandi á netfangið 
olof.gudmundsdottir@vmst.is fyrir 12. september 2010. 
Nánari upplýsingar veitir Ólöf í síma 512 8280.
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Ofanlei  2   -   103 Reykjavík

www.mentor.is

sími: 520 5310

Rúmlega 900 skólar nýta sér lausnir frá Mentor
í þremur löndum,  Íslandi, Svíþjóð og Sviss og 
framundan er innleiðing Mentorkerfisins í fyrstu 
skólunum í Þýskalandi.

Frekari upplýsingar gefur Auðunn í síma: 895 0057

Umsóknir sendist l: starf@mentor.is 

Tekið er við umsóknum l 9. sept. 2010

Mentor - Alþjóðlegt fyrirtæki í örum vexti 
Hjá fyrirtækinu starfa 30 einstaklingar í þremur löndum. 
Á Íslandi starfa 15 starfsmenn þar af 9 við hugbúnaðarþróun.
Við leitum að öflugu fólki í eftirfarandi störf:

Hugbúnaðarsérfræðingar 
Mentorkerfið er smíðað í ASP.NET C# ofan á Oracle gagnagrunn. 
Unnið er eftir Agile hugmyndafræði í tveggja vikna sprettum. Helstu verkefni 
felast í smíði nýrra eininga í Mentor.is ásamt aðlögun núverandi eininga.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun 
Þekking og reynsla af ASP.NET og C# 
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum
Starfið felst í hugbúnaðarprófunum, m.a. gerð og framkvæmd prófanatilvika og 
einingaprófana, samantekt prófananiðurstaðna og skjölun. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Reynsla af prófunum og aðferðum gæðastjórnunar 
Þekking og reynsla af ASP.NET og C#
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð 

Viðmótshönnun
Í starfinu felst að uppfæra útlit núverandi kerfis og hönnun nýrra lausna innan 
Mentor.is ásamt greiningu og útfærslu á sérþörfum notenda.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun 
Þekking og reynsla af viðmótshönnun
Þekking og reynsla af ASP.NET og C# er kostur
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

ÍAV Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

 
Útboðsgögn á geisladiski fást á 2.000 kr. frá og með 31. 
ágúst 2010, í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða: 14. september 2010 kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12501

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

Ýmis verkefni 1.
Gangbrautarljós við Bústaðaveg - Strætóúrbætur 2010.

Innkaupaskrifstofa

Nú er tækifærið að taka af skarið og 
skapa sér betra líf á eigin forsendum 
– hærri tekjur og heilbrigðari lífsstíl.

Karl Malmström forstjóri Natures of 
Scandinavia mun kynna einstakt 

viðskiptatækifæri fyrirtækisins á opnum 
kynningarfundi á Hilton Nordica,  
þriðjudaginn 31. ágúst kl. 20.00.

Opinn kynningarfundur 
Hilton Nordica 31. ágúst kl. 20:00

Áttu þér draum
      um betra líf ?
... hærri tekjur og heilbrigðari lífsstíl

Ekki missa af þessu tækifæri – allir velkomnir! 
Nánari upplýsingar á www.natures.is

ÚTBOÐ 
Heiðmörk gatnagerð 2010

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið 
„HEIÐMÖRK GATNAGERÐ 2010“.
Verklok eru 31 október 2011

Helstu magntölur eru:
- Gröftur 2800 m3

- Fyllingar 2300  m3 
- Fráveitulagnir 1925 m
- Vatnslagnir 830 m
- Hitaveitulagnir 1100 m
- Malbikun 5970 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og 
með þriðjudeginum 31 ágúst. Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu í 
síma 412 6900, eða með tölvupósti til imba@verk-
sud.is og gefa upp nafn, heimilsfang, síma og net-
fang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar, 
Sunnumörk 2 Hvergerði fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 
16 september 2010, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Bæjarstjórinn í Hveragerði

www.vinnueftirlit.is

ADR-RÉTTINDI
Gilda m.a. á Evrópska efnahagssvæðinu

Haldin verða eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg 
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem öðlast 
vilja réttindi (ADR-skírteini) til að fl ytja tiltekinn 
hættulegan farm á vegum á Íslandi og annars staðar á 
Evrópska efnahagssvæðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni): 
6. – 8. september 2010.
Flutningur í tönkum: 
9. – 10. september 2010.
Flutningur á sprengifi mum farmi 
11. september 2010.
Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utningi í tönkum 
og fl utningi á sprengifi mum farmi er að viðkomandi hafi  
setið grunnnámskeið (stykkjavörufl utningar) og staðist 
próf í lok þess.

Námskeiðin verða haldin í húsnæði Ökukennarafélags 
Íslands í Mjódd og hefjast kl. 09:00.
Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðsgjald í síðasta lagi 
miðvikudaginn 1. september 2010.
Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnu-
eftirlitsins í Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 550 4600.

 

Þjónusta sérfræðinga í umhverfis- 
skipulags- og byggingamálum 

(Þjónusta verkfræðinga, arkitekta, tæknifræðinga ofl.) 

RAMMASAMNINGSÚTBOÐ MEÐ ÖRÚTBOÐUM 
NR. 14794

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að ramma-
samningakerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa 
fyrir þessu útboði á  aðkeyptri þjónustu sérfræðinga 
í umhverfis-, skipulags- og byggingamálum. Margs 
konar sérfræðingar koma til greina svo sem verk-
fræðingar, arkitektar, tæknifræðingar, bygginga-
fræðingar, skipulagsfræðingar og landslagsarkitektar. 
Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitar-
félög eru að leita að sérfræðingum sem uppfylla 
kröfur útboðsins samkvæmt eftirfarandi hæfnis-
flokkum: 

• Flokkur 1: Skipulagsáætlanir 
• Flokkur 2: Byggingarmál 
• Flokkur 3: Umferða- og gatnamál 
• Flokkur 4: Umhverfismál 
• Flokkur 5: Veitur 

Áhersla er lögð á hæfi og hæfni bjóðenda sem geta 
haft áhrif á tímarammi verkefna verði styttri en ella. 
Í útboðinu er leitað eftir þjónustu sérfræðinga með 
þekkingu á tækni og nýsköpun sem auka gæði 
verkefna og leiða til sparnaðar. Hæfi og hæfni fyrir-
tækja og einstaklinga er ráðandi þáttur útboðsins 
við val á samningsaðilum. Hinn megin þáttur 
útboðsins er verð. 

Lögð er áhersla á að kaupandi þjónustunnar geti 
einbeitt sér að því að velja þann aðila sem best 
hæfir verkinu með hnitmiðaðri lýsingu þjónustu-
aðila á því hvaða þjónusta og atgervi er í boði og 
upplýsingum um verð. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem 
eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, 
www.rikiskaup.is, eigi síðar en 1. september.  
Opnunartími tilboða er 19. október 2010 kl. 11:00, 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.   

Embætti skólameistara við 
Iðnskólann í Hafnarfirði

Laust er til umsóknar embætti skólameistara við 
Iðnskólann í Hafnarfirði.

Starfssvið
Skólameistari veitir framhaldsskólanum forstöðu. 
Hann stjórnar daglegum rekstri og starfi skólans 
og gætir þess að skólastarfið sé í samræmi við lög, 
reglugerðir, aðalnámskrá og önnur gildandi fyrirmæli 
á hverjum tíma. Hann ber ábyrgð á gerð fjárhag-
sáætlunar og að henni sé fylgt og hefur frumkvæði 
að gerð skólanámskrár og umbótastarfi innan 
skólans.

Menntunar- og hæfniskröfur
Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu 
kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla 
og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal skólameistari 
hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótar-
menntun í stjórnun eða kennslureynslu á fram-
haldsskólastigi.

Leitað er eftir einstaklingi með stjórnunar-
reynslu, leiðtoga- og samskiptahæfni, reynslu af 
stefnu mótunarvinnu og hæfileika til nýsköpun-
ar. Ný lög um framhaldsskóla nr. 92/2008 fela 
framhaldsskólum aukna ábyrgð á skilgreiningu 
námsbrauta, þróun námsframboðs á mörkum 
skólastiga og fræðsluskyldu til 18 ára aldurs. Skóla-
meistari gegnir mikilvægu hlutverki í mótun skóla-
starfs á grundvelli nýrra laga. 

Ráðning og kjör
Mennta- og menningarmálaráðherra skipar skóla-
meistara til fimm ára í senn að fenginni umsögn 
hlutaðeigandi skólanefndar skv. 6. gr. laga um 
framhaldsskóla, nr. 92/2008, sbr. lög um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari 
breytingum. Miðað er við að skipað verði í embættið 
frá og með 1. janúar 2011.

Um laun skólameistara fer eftir ákvörðun kjarar-
áðs, sbr. lög um kjararáð, nr. 47/2006, með síðari 
breytingum.

Umsóknir
Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf skulu hafa borist mennta- og 
menningar málaráðuneyti, Sölvhólsgötu 4, 150 
Reykjavík, fyrir kl. 16:00, þann 17. september 2010. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Jónsdóttir 
skrifstofustjóri upplýsinga- og þjónustusviðs í 
mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
26. ágúst 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins.
Fyrirtækið flytur inn og selur hjólbarða frá TOYO TIRES, BFGoodrich 
og ACCELERA ásamt öðrum tegundum.

 Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000  
www.benni.is  - benni@benni.is

óskar eftir vönum sölumanni

Stofnað 1975

Hjólbarðadeild Bílabúðar Benna

Við hjá Bílabúð Benna höfum opnað nýtt 
hjólbarðaverkstæði að Tangarhöfða 8. 
Nú óskum við eftir traustum aðila til þess að sinna 
sölu og afgreiðslu á hjólbörðum.

Starfsmaður þarf að hafa mjög góða þekkingu á 
hjólbörðum, ríka þjónustulund og mikla reynslu á sviði 
hjólbarðaþjónustu. Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 
Reykjavík eða á tölvupóstfangið benni@benni.is fyrir 
föstudaginn 3. september.

Fundir

Útboð

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Ásbú Keflavíkurflugvelli 1.570 ferm iðnaðarhús-
næði. Leiguverð samkomulag.

Einnig við Klettatröð Ásbrú, 3x 500 ferm iðnað-
arhúsnæði sem hægt er að skipta upp eða nýta í 
einu lagi. Leiguverð samkomulag.

Ásbrú Keflavíkurflugvelli 372 ferm iðnaðarhúsnæði . Leiguverð krónur 160.000 per mánuð.

Keflavík Reykjanesbæ, 4 herbergja íbúð á efri 
hæð laus 1. sept 2010. 
Leiguverð 90.000 per mánuð.

Keflavík Reykjanesbæ. Tvö ca 130 ferm nýleg 
verslunarhúsnæði á góðum stað við aðal 
verslunargötu Reykjanesbæjar, laus 6. sept 2010. 
Leiguverð samkomulag.

259 ferm einbýlishús á tveimur hæðum Þar af er 60 ferm auka íbúð á neðri hæð. Búið er að endur-
nýja meira og minna allt húsið allar innréttingar eru nýjar og sérsmíðaðar, lagnir þak ofl einnig 
endurnýjað. Stór verönd er í kringum húsið með gróðurhúsi og vel ræktaðri lóð. Hagstætt áhvílandi 
lán. Athuga skipti á minni eign. 

  Bogatröð 13 

  Háaleiti 24 Keflavík Reykjanesbæ

26.3 ferm  geymsluhúsnæði . Leiguverð krónur 25.000 per mánuð.

Keflavík Reykjanesbæ 4 herbergja íbúð á efri 
hæð laus 1 sept 2010
Leiguverð 95.000 per mánuð.  

LEIGUMIÐLUN SUÐURNESJA • SÍMI 552 2555 / 420 4055 • GSM 899 0555 
EÐA JULLI@BETRILEIGA.IS • EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA SÍMI 420 4050

Höfum til leigu mikið úrval af iðnaðar- 
og verslunnarhúsnæði á Suðurnesjum 
frá 26 fm. upp í 4.000 fm.

  Helguvík Reykjanesbæ 

  Funatröð 4 

  Hafnargata 50

  Íbúðarhúsnæði 

  Hringbraut 84

  Hringbraut 64 

Innri Njarðvík Reykjanesbæ. Nokkrar nýjar 3ja og 
4ja herbergja íbúðir vel staðsettar rétt við Akur-
skóla og leikskóla  lausar  til afhendingar strax. 
Leiguverð frá 90.000 per mánuð. 

  Tjarnarbraut 12

  Eigum nokkrar eignir á skrá sem möguleiki er á       
 100% yfirtöku eða lánum. 

Dæmi: 

Ásabraut 7 Keflavík Reykjanesbæ 58.9 ferm íbúð merkt 0001 2ja 
herbergja íbúð. Greiðslubyrði ca 34.000 per mánuð.
Kirkjuvegur 13 Keflavík Reykjanesbæ 127.2 ferm 4ja herbergja íbúð 
merkt 0101. Greiðslubyrði ca 64,000 per mánuð.
Hjallavegur 3.  Njarðvík Reykjanesbæ 81.3 ferm 3ja herbergja íbúð  
merkt 302. Greiðslubyrði ca 48.600 per mánuði. 
Aspardalur 12 í Innri Njarðvík, nýtt parhús tilbúið að innan, eftir að 
ganga frá lóð að utan. 100% yfirtaka.

Til s
ölu

Starfssvið: Almennar viðgerðir á þeim 
bílategundum sem fyrirtækið þjónustar.
Hæfniskröfur: Haldgóð reynsla af 
bílaviðgerðum. 

Nánari upplýsingar veitir Hörður 
Þorsteinn Benónýsson í síma 840 1432.

Starfssvið: Ástandseftirlit og þrif á 
bílaleigubílum. Önnur störf sem snúa að  
þjónustu við viðskiptavini bílaleigu.
Hæfniskröfur:  Nákvæmni í vinnubrögðum 
og rík þjónustulund. 

Nánari upplýsingar veitir Þór Marteins-
son í síma 822 8038. 

Starfssvið:  Tjónaskoðun, öflun varahluta 
og frágangur. Móttaka viðskiptavina og 
reikningagerð. 
Hæfniskröfur:  Bifreiðasmiður eða   
bílamálari með mikla reynslu af Cabas. Góð 
tölvukunnátta er skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús 
Högnason í síma 840 1423.

B&L og Ingvar Helgason
Sævarhöfða 2 • 110 Reykjavík
525 8000 • www.bl.is • www.ih.is

BifvélavirkiStarfsmaður
í bílaleigu

Starfsmaður í tjóna- 
skoðun/varahlutum 

Vilt þú vera með?

Starfsfólk B&L og Ingvars Helgasonar ehf. leitast eftir að ráða til 

sín samstarfsfólk sem  hefur gaman af að veita góða þjónustu, 

hefur löngun til að skara framúr og vera öðrum fyrirmynd, hefur 

nægjanlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan 

farveg, hefur gaman af samvinnu og mannlegum samskiptum 

og síðast en ekki síst er létt í lund og hýr á brá.

Starfsfólk B&L og Ingvars Helgasonar ehf. lofar væntanlegu 

samstarfsfólki sínu skemmtilegu og hvetjandi vinnuumhverfi, 

vinnuaðstöðu sem tekur öðru fram, öflugu starfsmannafélagi 

sem skipuleggur starf sitt af kostgæfni og í samvinnu við 

starfsmenn, máltíðum sem gleðja munn og maga og síðast en 

ekki síst fjölbreyttu úrvali spennandi vörumerkja.

Við leitum að fleira framúrskarandi samstarfsfólki
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Vinsamlega sendið inn umsóknir í pósti eða á www.ih.is, fyrir 5. september. 
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Tilkynningar

Viltu læra á píanó?

Kenni nemendum á öllum stigum 
og á öllum aldri, ungum sem öldnum.

Upplýsingar í síma 696 3993 og jonas.sen@me.com

Jónas Sen

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Veitingastaður til sölu
Glæsilegur veitingastaður í hjarta miðborgarinnar til sölu 
nálægt sjávarsíðunni. Um er að ræða 660 fm. leiguhúsnæði 
á svæði sem er í stöðugri uppbyggingu. Allar innréttingar 
nýjar í hólf og gólf, Öll tæki í eldhúsi eru ný, stólar, borð, bar 
og allur búnaður  er nýr og sama má segja um flest ljós og 
rafmagn. Staðurinn er stór og bjartur með stórum gluggum 
og tekur 78 manns í sæti og getur nýst fyrir hvers konar veit-
ingarekstur. Þá er staðurinn á fjölförnum ferðamannastað 
sem býður upp á aukna möguleika. Kjallari leigist með hús-
næðinu sem hægt er að nýta til útleigu.  Svæðið er í mikilli 
sókn, enda um frábæra staðsetningu að ræða. Ársvelta er í 
dag um 85 milljónir króna. Verð 33 mkr. 
Allar nánari upplýsingar veitir Bragi Dór Hafþórsson hdl. 
hjá fasteignasölunni Miðborg

Námsleyfi  grunnskólakennara 
og skólastjórnenda

2011–2012
Stjórn Námsleyfasjóðs hefur opnað fyrir umsóknir 
um námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda 
grunnskóla skólaárið 2011–2012. Umsækjendum er 
gert að sækja um á rafrænu formi fyrir 1. október 
2010 á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 
www.samband.is.

Stjórn sjóðsins hefur ákveðið að við úthlutun verði 
sett í forgang nám sem tengist 

• kennslu nemenda með sértækar námsþarfir
Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 
Umsækjandi, sem æskir námsleyfis, skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum, sbr. reglur 
Námsleyfasjóðs: 

a) Hafa gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, 
ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna en 
hálfu starfi, og verið í starfi sl. fjögur ár.

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags eða 
aðila sem stofnað er til með samstarfi sveitarfé-
laga og taka laun samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands 
vegna grunnskólans. 

c) Ljúka 60 ECTS eininga háskólanámi eða sam-
bærilegu námi, miðað við 1/1 námsleyfi, og skal 
námið miða að því að nýtast viðkomandi í því starfi 
sem hann er ráðinn til að sinna. 

d) Að loknu námsleyfi skal námleyfishafi senda 
stjórn sjóðsins innan fjögurra mánaða staðfest vott-
orð skóla um nám í námsleyfinu. 

e) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi en 
sem nemur tveggja ára föstum launum á starfsævi 
viðkomandi. 

f) Laun í námsleyfi miðast við starfshlutfall náms-
leyfisþega næsta ár áður en námsleyfi hefst eða 
meðaltal síðustu þriggja ára ef það er hærra. 
Upplýsingar veitir Guðfinna Harðardóttir í síma 
515 4900, tölvupóstfang: 
gudfinna.hardardottir@samband.is

Námsorlof framhaldsskóla-
kennara og stjórnenda 

framhaldsskóla
   
Umsóknir um námsorlof á framhaldsskólastigi 
fyrir skólaárið 2011-2012 þurfa að berast mennta- 
og menningarmálaráðuneyti eigi síðar en 1. október 
næstkomandi. Um námsorlof geta sótt fram-
haldsskólakennarar og stjórnendur framhaldsskóla. 
Einnig geta skólameistarar sótt um námsorlof fyrir 
hönd kennara viðkomandi skóla. 

Vakin er sérstök athygli á að umsóknir um námsorlof 
skulu vera á rafrænu formi. 

Sækja þarf um aðgang að umsóknavef ráðuneytisins, 
http://www.menntamalaraduneyti.is/rafraeneydu-
blod/ Þar eru tvö eyðublöð; annað fyrir námsorlof 
kennara og stjórnendur framhaldsskóla og hitt fyrir 
umsókn skólameistara um námsorlof kennara í nafni 
skóla.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
20. ágúst 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

Brekkubyggð 27, Garðabæ
 - Opið hús í dag frá kl 17-18.

Falleg og vel staðsett 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á tveimur 
hæðum ásamt bílskúr í þessu vinsælu keðjuhúsi í Garðabænum. 

Glæsilegt útsýni, laus fljótlega. Verð 26,9 millj. 
Ahv. Lán frá Íbúðalánasjóði 9,6 millj. 

Tækifæri
Veitingarekstur – Bar í 101 Reykjavík
Til sölu góður veitingarekstur í miðborg Reykjavíkur. 
Um er að ræða stað á besta stað með leyfi  í fl okki III. 
Staðurinn er í góðum rekstri, vel tækjum og tólum búinn 
og býður upp á mikla stækkunnarmögurleika, ef vilji er 
fyrir hendi.

Þeir sem hafa áhuga á að fá nánari upplýsingar sendi 
fyrirspurn á ellibra@visir.is 

The American Embassy, Reykjavik is seeking to lease an apartment 
or a house as of September 15, 2010.  Lease period is for 2 - 4 

years .  Required size is 110 – 200 sq. Meters. Two bedrooms and 
preferably 2 bathrooms.  

Please e-mail to: www.ReykjavikManagement@state.gov.

Sendiráð - Húsnæði 

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu íbúð frá                    
15. september, 2010.  Æskileg Stærð 110 – 200 fm. Tvö svefnher-

bergi og helst tvö baðherbergi.  Leigutími er 2- 4 ár.  
Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfang 
www.ReykjavikManagement@state.gov. Úttektir á starfsemi leik-, grunn- 

og framhaldsskóla
   
Mennta- og menningarmálamálaráðuneyti auglýs-
ir hér með eftir aðilum til að taka að sér verkefni 
á sviði úttekta á starfsemi leik-, grunn- og/eða 
framhaldsskóla á haustmisseri 2010 og skal verkefn-
ið innt af hendi á tímabilinu október til desember. 
Um er að ræða stofnanaúttektir á þremur skólum á 
hverju skólastigi. Úttektirnar eru gerðar í samræmi 
við ákvæði 20. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla, 38. 
gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 42. gr. laga 
nr. 92/2008 um framhaldsskóla, sjá www.mennta-
malaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/

Sækja má um allar úttektirnar á hverju skólastigi 
eða hluta þeirra. Gert er ráð fyrir að úttekt í hverjum 
skóla sé í höndum tveggja til þriggja manna teymis. 
Mikilvægt er að a.m.k. einn einstaklingur í teyminu 
hafi nokkurra ára reynslu af kennslu á viðkomandi 
skólastigi en saman skal teymið hafa menntun og 
reynslu á sviði úttekta og skólastarfs á viðkomandi 
skólastigi. Einstaklingar, teymi, fyrirtæki og stofnanir 
geta sótt um.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfs-
feril skulu berast ráðuneytinu fyrir 16. sept ember nk. 
Nánari upplýsingar gefa Margrét Harðardóttir og Védís 
Grönvold á mats- og geiningar sviði ráðuneytisins.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 
26. ágúst 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Jöfnunarstyrkur til náms - 
Umsóknarfrestur á
haustönn 2010 er til 
15. október
Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki njóta 
lána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfnunar á nám-
skostnaði. Styrkurinn ræðst af búsetu og er fyrir þá 
sem verða að stunda nám fjarri heimili sínu.           

• Dvalarstyrkur (fyrir þá sem verða að dvelja fjarri  
 lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).
• Styrkur vegna skólaaksturs (fyrir þá sem sækja  
 nám frá lögheimili og fjölskyldu fjarri skóla).

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

Umsóknarfrestur vegna skólaársins 2010-2011 er 
til 15. október nk. Móttaka umsókna hefst í 
september nk!

Lánasjóður íslenskra námsmanna Námsstyrkjanefnd

Til sölu

Fasteignir

Fasteignir

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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4231 Holmes Street
100
Makaskipti - Tucson USA og Ísland

Stærð: 250,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1952

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 335.000
Einbýlishús á aðeins $335.000, leitast eftir skiptum á eign á Íslandi. Dýrari eignir koma til greina,
peningur á milli. Óklárað líka skoðað. Húsið er í góðu ásigkomulagi með þrjú svefnherbergi, þrjú
baðherbergi, rúmgóðum garði með sítrus trjám og fjallaútsýni, arin og tvöföldum bílsskúr. Staðsett í
góðu íbúðahverfi en miðsvæðis nálægt allri þjónustu. Innan við 10 min. í helstu verslunarmiðstöðvar í
Tucson, örsutt í spítala og á golfvöll. Mest um vert að eignin er einnig í nálægð við Háskólann.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

GOTT VERÐ. Öll skipti skoðuð á Íslandi

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

615 0005

Til sölu Bílaverkstæði
220 Hafnarfjörður
Bifreiða og hjólbarðaverkstæði

Stærð: 230 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 0

Verð: 6.000.000
Bifreiða og hjólbarðaverkstæði á besta stað í Hafnarfirði.
Nánari lýsing: Tvær bílalyftur og þrjár dekkjalyftur, dekkjavélar 3 stk jafnvægisstillingar vél, legupressa,
loftpressa, migsuðuvél og ýmis allmenn verkfæri.
allar nánari upplýsingar veitir Guðbergur löggiltur fasteignasali s 893 6001 beggi@remax.is

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001

Aflagrandi 40 íbúð 1105
105 Reykjavík
*60 ÁRA OG ELDRI * ÚTSÝNI*

Stærð: 69 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 16.550.000

Verð: 18.900.000
Góð 2ja herb., 69 m² íbúð á 11. hæð fyrir 60 ára og eldri. Suðvestursvalir með stórfenglegu útsýni.
Þjónusta á vegum félags- og þjónustumiðst. Reykjavíkur. Tvær lyftur og húsvörður.
Gangur með fataskáp. Rúmgóð og björt stofa og borðst. er með útg. á suðvestursvalir með
stórfenglegu útsýni. Eldhús. Svefnherb. er með fataskáp á heilum vegg. Baðherb. er með innr.,
sturtuklefa og tengi fyrir þvottavél. Geymsla er í íbúð. Sérgeymsla er einnig í kjallara. Sameiginlegt
þvottahús með þvottav. og þurrk.

Lind

Eggert Ólafsson
Lögg. fasteignasali

eggert@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14 - 14:30

8931819

Sólvallagata 80
101 Reykjavík
Falleg "penthouse" íbúð

Stærð: 136 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 33.220.000

Verð: 0

RE/MAX SENTER KYNNIR: Falleg og vönduð eign með góðu útsýni í snyrtilegu húsi byggt 2003. Um er að
ræða  glæsilega  4  herbergja  þakíbúð  í  sérflokki.  Íbúðin  er  einstaklega  vel  skipulögð  og  afar  björt.  Eik  er  á
gólfum  en  flísar  á  forstofu  og  baðherbergi.  Nánari  lýsing:  Stofan  er  opin  og  björt  með  útgengi  út  á  svalir.
Rúmgott  eldhús  með  fallegri  hvítlakkaðri  innréttingu  og  steyptri  borðplötu.  Eldhúseyjan  er  með  innfeldri
gaseldavél, ryðfríum háfi og miklu borðplássi. Einnig er útgengi út á svalir úr eldhúsinu í gegnum lítið skrifstofu
hol. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með sturtu og upphengdu wc. Hjónaherbergi er rúmgott með góðu
skápaplássi.  Tvö  barnaherbergi  sem  hægt  er  að  opna  á  milli.  Lyftan  opnast  beint  inn  á  hæð  í  rúmgóða
forstofu.  Þvottahús  er  innan  íbúðar.  Með eigninni  fylgir  geymsla  inn  af  sameigninni.  Góðar  svalir  ca  40  fm.
með miklu  útsýni.  Sérmerkt  bílastæði  fylgir  íbúðinni  í  bílageymslu.  Þetta  er  virkilega falleg  og  vel  skipulögð
íbúð miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, stutt  í   alla almenna þjónustu. Allar  upplýsingar veita Ástþór Reynir
s:8996753 arg@remax.is og Gunnar s:8622001 gunnar@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30

899 6753

8622001

Furugerði 
108 Reykjavík
Falleg íbúð á góðum stað

Stærð: 134 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 28.900.000

Verð: 34.900.000

Glæsileg íbúð með sérinngangi og afgirtri timburverönd á vinsælum stað miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á
tveimur hæðum og er öll hin vandaðasta. Skipti á stærri eign í hverfinu kemur til greina. Skipting eignar: Neðri
hæðin er 70,3 fm með 2 svefnherbergjum, baðherbergi, geymslu og vinnuholi, efri hæðin er um 63,7 fm með
forstofu,  gestasalerni,  eldhúsi,  borðstofu  og  stofu,  en  alls  er  eignin  134  fm lýsing:  Efri  hæð:  Komið  er  inn  í
forstofu með fataskáp á efri hæð íbúðarinnar. Þaðan er komið inn í aðalrými sem er opið með góðri lofthæð.
Stofa og borðstofa eru í aðalrými sem og eldhúsið. Eldhús er með fallegri eikar innréttingu og eyju. Öll íbúðin
er  hvítmáluð  og  mjög  stílhrein,  allar  hurðir,  parket  og  innréttingar  eru  úr  eik.  Öll  lýsing  er  frá  Lumex.
Gestabaðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.  Neðri hæð: Aðalbaðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkeri
og  flísalögðum  sturtuklefa.  Hjónaherbergið  er  með  góðum  fataskápum.  Barnaherbergið  er  rúmgott  með
fataskápum.  Gangstígur  að  sérinngangi  er  hellulagður,  tvö  sér  bílastæði  fylgja  og  afgirtur  pallur.  Þetta  er
virkilega falleg og vel skipulögð íbúð miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

arg@remax.is

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudaginn kl 18.30

899 6753

8622001

Hverfis sportbar
110 Reykjavík
Til sölu sportbar og veitingahús

Stærð: 135 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 0

Verð: 6.500.000
Til sölu Sportbar vel búinn tækjum, í fullum rekstri.

Upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergsson löggiltur fasteignasali
s 893 6001 beggi@remax.is

Bær

Guðbergur
Lögg. fasteignasali

beggi@remax.is
8936001

Laugateigur 5
105 Reykjavík
SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Stærð: 155,9 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 23.710.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.900.000
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvær stofur, baðherbergi, eldhús og gang.Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og 11,7 fm sérgeymsla. Bílskúrinn er 26,7 fm og þarfnast viðhalds. Áætlað er viðhald á
skólplögnum. Eignin er að miklu leiti upprunaleg en þak var endurnýjað ásamt þakrennum og þakkanti
fyrir 6-8 árum síðan, gluggar hafa verið endurnýjaðir að mestu og austurgafl var sprunguviðgerður og
steinaður fyrir ca 1 ½ ári.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi

kol@remax.is

Venni@remax.is

Opið
Hús
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TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 
33“Breyttur 8 MANNA . Árgerð 2006, 
ekinn 119 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.150126 Þarft þú 
að selja? Skráðu bílinn frítt hjá Toyota 
kletthálsi.

SKODA ROOMSTER. Árgerð 2007, ekinn 
20 þ.km, DÍSEL, 5 gírar. Verð 2.190.000.
TILBOÐ 1.850.000 Rnr.995394 Þarft þú 
að selja? Skráðu bílinn frítt hjá Toyota 
kletthálsi.

FORD FOCUS W/G. Árgerð 2008, 
ekinn 13 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.090.000.TILBOÐ 2.690.000 
Rnr.995561

TOYOTA COROLLA S/D SOL MM. 
Árgerð 2007, ekinn 51 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 2.440.000 TILBOÐ 
1.990.000. Rnr.994117 Þarft þú að 
selja? Skráðu bílinn frítt hjá Toyota 
kletthálsi.

TOYOTA AYGO H/B. Árgerð 2006, 
ekinn 31 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.130110 Þarft þú að 
selja? Skráðu bílinn frítt hjá Toyota 
kletthálsi.

NISSAN NAVARA D/C. Árgerð 2005, 
ekinn 92 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000 TILBOÐ 2.290.000. 
Rnr.994770 Þarft þú að selja? Skráðu 
bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

TOYOTA YARIS 3 DYRA SOL. Árgerð 
2007, ekinn 63 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.620.000 TILBOÐ 1.350.000. 
Rnr.994012 Þarft þú að selja? Skráðu 
bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

TOYOTA YARIS 5 DYRA TERRA. Árgerð 
2008, ekinn 52 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.840.000 TILBOÐ 1.590.000. 
Rnr.140097 Þarft þú að selja? Skráðu 
bílinn frítt hjá Toyota kletthálsi.

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

PORSCHE CAYENNE TURBO. Árg.‘06, 
ek. 50 þ.km Rnr.260212 Topp eintak 
með gjörsamlega öllu + S/V Dekk 
Innfluttur nýr. Skipti Ódýrari. Ca 2000 
bílar á skrá á www.br.is

VW BORA 8VI. Árg. ‚02, ek. 119 þ.km, 
5 gírar. Rnr.601556 Skipti Ódýrari. Ca 
2000 bílar á skrá á www.br.is

TOYOTA LAND CRUISER 100 V8 
35“. Árg.‘99, ek 172 þ.km, V. 2.790.- 
Rnr.298544 Góður Jeppi. Skipti Ódýrari. 
Ca 2000 bílar á skrá á www.br.is

TOYOTA YARIS TERRA. Árg.‘07, ek 51 
þ.km, 5 gírar. V. 1.490,- Rnr.110388 
Skipti Ódýrari. Ca 2000 bílar á skrá á 
www.br.is

M.BENZ ML500 AMG LOOK. Árg.‘02, 
ek 135 þ.km Sjálfskiptur. V. 3.290.- 
Rnr.260233 Skipti Ódýrari. Mjög gott 
eintak. Ca 2000 bílar á skrá á www.
br.is

NISSAN PATROL ELEGANCE 35“. Árgerð 
2000, ek 169 þ.km Sjálfskiptur. Verð 
2.490,- Góður stgr afslt. Rnr.298588 
Skipti Ódýrari. Ca 2000 bílar á skrá á 
www.br.is

CHEVROLET CORVETTE COUPE C6. 
Árg.‘05, ek. 48 þ.km, 6 gírar. Verð 
7.500.000. Rnr.260259 Skipti Ódýrari. 
Ca 2000 bílar á skrá á www.br.is

CADILLAC ESCALADE 7 MANNA. 
Árg.‘02, ek. 126 þ.km. Mögul. á 50% 
Fjármögnun. Rnr.260277. Skipti Ódýrari. 
Topp eintak, Algjör Gullmoli.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Volvo V70 D5 8/2005 Ek.139 þkm. 
Comfort sæti. Sjónvarp-Leður-Krókur- 
Xenon-Navi-Topp eintak. Verð 3.750.- 
Skoðar skipti á dýrari XC90.

Hyundai i30 Sport 9/2008 Ek.32 þkm. 
Bsk, 17“ álf, CD, hiti í sætum. Mjög 
flottur bíll. Tilboð 2.190.- stgr.

Dodge Ram 1500 Quad Cab 33“ 2000 
árg. Ek.118 þ.m. Sjálfsk, krókur, fjar-
start, MSD tölvukveikja. Flottur bill í 
mótorsportið. Mikið endurnýjaður. Verð 
1.390.- Sk skipti ód.

Ford Bronco XLT 33“ 1993 árg. Ek. 95 
þ.m Smurbók frá upphafi-Vél upptekin 
2007-Borla pústkerfi-Dekur eintak Verð 
990.-

Skoda Octavia Combi TDI 4x4 2/2006 
Ek. 163 þkm. Einn eigandi, góð þjón-
usta. Ný vetradekk-Verð 1.830.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

MMC PAJERO INSTYLE . Árgerð 2008, 
ekinn 24 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLsk. leð-
ur,topplúga,ofl.skoðar skypti, billinn er á 
staðnum Verð 6.900.000. Rnr.220117

ARCTIC CAT 500 4X4 AUTO NYTT.skoð-
ar skypti . hjólið er á staðnum Verð 
1.980.000. Rnr.220162

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Til sölu Mazda 323f árg 96 og nýskoð-
uð.Ek 200 þús.beinskipt 1500cc Verð 
250.þús uppl í síma 692-8188 Enginn 
skipti

Til sölu Mercedes Bens C180 árg 2000.
Ekinn 150 þús,Nýskoðaður og sjálf-
skiptur.Bíllinn hefur nýlega verið mál-
aður og lýtur vel út.Verð 900.þús stgr. 
uppl í síma 692-8188

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið 12-16 laugardaga

www.bilabankinn.is

M.BENZ 230. Árgerð 1975, ekinn 193 
þ.km, 4 gíra, hellingur af sögu fylgir frítt 
með! #310046 Bíllinn er á staðnum 
og það eróskað eftir raunhæfu tilboði 
í þennan glæsivagn! Höfum pláss fyrir 
flotta bílinn þinn á staðnum, jafnvel í 
innisal. Opið laugardag kl. 11:30-15:00

LAND ROVER FREELANDER 2 S. 
06/2008, ekinn 70 þ.km, DIESEL, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. #320194 
Bíllinn er á staðnum og það er allt 
að 90% fjármögnun fáanleg! Höfum 
pláss fyrir flotta bílinn þinn á staðnum, 
jafnvel í innisal. Opið laugardag kl. 
11:30-15:00

RENAULT KANGOO. 08/2006, ekinn 
38 þ.km, beinskiptur. Verð 1.190.000. 
#320183 Bíllinn er á staðnum og það 
er allt að 90% fjármögnun fáanleg! 
Höfum pláss fyrir flotta bílinn þinn á 
staðnum, jafnvel í innisal. Opið laugar-
dag kl. 11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

M.Benz E200 CGI 
Blue-efficiency

Árgerð 01/2010, ekinn 29þ.km, 
Avantgarde útfærsla, til afhendingar í 
október. Verð 8.990.000kr. Raðnúmer 
130834. Sjá nánar á www.stora.is. 
Vegna góðrar sölu undanfarið bráð-
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

VW PASSAT HIGHLINE 
TFSI

Árg. 2008 ekinn km . 40 þúsund Næsta 
skoðun 2011 Verp. Kr. 3.990.000,- Sjá 
nánar á ib.is

Dodge RAM 3500 DUALLY
Árg. 2007 Ekinn 39 þúsund mílur verð 
kr. 4.800.000.- Sterkur vinnubíll fyrir 
verktaka. Sjá nánar á ib.is

Ford F-350 HARLEY 
DAVIDSON

Árg.2007 Ekinn 58 þúsund mílur Verð 
kr. 3.990.000,- Sjá nánar á ib.is

Honda JAZZ 1,4 I LS
Árg. 2005 Ekinn 61 þúsund km Verð 
Kr. 1.390.000,- Spribaukur Sjá nánar 
á ib.is

Mercedes Bens 380SL
Árger 1983 Ekinn 146 þús km Verð kr. 
2.300.000.- Glæsilegur fornbíll, allur 
original. Sjá nánar á ib.is

Ford MUSTANG 
GT PREMIUM 

SUPERCHARGED
Árg. 2005 Ekinn 24 þús. km Verð 
4.990.000.- Bíll hlaðinn aukabúnaði 
Sjá nánar á ib.is

IB ehf
Fossnes A, 800 Selfoss

Sími: 480 8080
Getum bætt við bílum á 

söluskrá
www.ib.is

Porsche Cayenne, árg2008, ek. 35þús.
km, sjálfsk, 290hö, leður, lúga, BOSE, 
Stórglæsilegur umboðsbíll, hlaðinn 
aukabúnaði og lítur út sem nýr, Ásett 
verð 8990þús. 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

Skoda Octavia 4x4 station, diesel, bein-
skiptur. Bíll sem eyðir litlu. Ekinn um 
59 þús. 2008 árgerð. Ásett verð 3.150 
þ. Fæst á 2.800 þ. Uppl. í síma 660 
0288.

Toyota Hilux ek. 50 þús. 5/2007 Sjálfsk. 
Ásett 4.000.000 Staðgr. 3.490.000 
uppl. í síma 660 0288.

HYUNDAI STAREX H1 DIESEL 4WD ek. 
70 þús. 2006 bsk. Frábært eintak. Ásett 
3.000þ. Staðgr. 2.590 þ uppl. í síma 
660 0288.

Landcrusier ‚06 flottur bíll. 33“ auka-
sæti, dráttarkr. ofl. ekinn 98þkmþ. 
Listaverð 5,7mkr, tilboð 5,250 þ.kr. 
Möguleiki á láni. uppl. 617 4888.

Til sölu Suzuki Vitara árg‘99, ek.131þ. 
Sk.11. V.360þ. Uppl. í S. 581 1979 & 
861 0096.

Ódýr fyrstur kemur fyrst-
ur fær :)

Renault Megan Scenic RX4 2,0 4x4 
8/2001 ek. 162 þ.km 5 gíra, álfeglur 
rafmagn í rúðum Nýskoðaður ‚11 V. 520 
þús stgr. Uppl í s. 857 2696.

Volvo XC 90 árg. ‚05 ek. 126 þús. Bensin 
2,5 t. sjsk. Dráttarbeisli, skíðabogar, ný 
sumard., nelgd vetrard. án felgna. V. 
3.690 þús. Ath. skipti á ódýrari. Ekkert 
áhv. Uppl. í s. 823 3069.

LEXUS IS 250. 2,5 L. ÁRGERÐ 2006. 
EINN EIGANDI. SJÁLFSKIPTUR. 
SKOÐAÐUR. LJÓSGRÁR METALLIC. 
SVÖRT LEÐURINNRÉTTING. SÓLLÚGA. 
EKINN 45 Þ.KM. GLÆSILEGUR BÍLL. 
SKIPTI Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. VERÐ: 
3.990.000.- S. 8958956

Nissan Micra árg. ‚05 ek. 40 þús. Einn 
eigandi. V. 950 þús. S. 699 1559.


