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Sumarvinna
Óskum eftir starfsfólki í pökkun frá 1. júní til 20. ágúst. 

Upplýsingar veitir Kári í síma: 896 2836 
eða kari@bur.is 

Búr ehf. 

Umsóknarfrestur er til 8. apríl 2011
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma 
fram lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður 
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. 
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.
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Samskiptasnillingar
Hjá Símanum starfar stórskemmtilegur hópur sem veitir öfluga 
söluráðgjöf og leysir málin. Við leitum nú að hressu fólki, 20 ára  
eða eldra, sem er tilbúið til að slást í hópinn.

Umsóknarfrestur er til 8. a
Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14
fram lýsing á náms- og starfsferli, sem
fyllsta trúnaðar varðandi allar umsók
Umsóknir skulu berast á rafrænu form

Hjá Símanum starfar stórskem
söluráðgjöf og leysir málin. V
eða eldra, sem er tilbúið til a

Umsækjendur þurfa að búa yfir eftirfarandi eiginleikum:

· Hafa metnað og frumkvæði til að skara framúr
· Hafa mikinn áhuga á mannlegum samskiptum
· Vera fljótir að læra og tilbúnir að láta til sín taka
 
Ef þessi lýsing á við þig erum við að leita að þér!
 
· Í boði er vaktavinna í fullu starfi eða hlutastarf á kvöldin
· Einungis er um framtíðarstarf að ræða
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Gæðastjóri hjá ÁTVR

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

vinbudin.is

Helstu verkefni:
· Viðhald og þróun gæðakerfis
· Regluleg rýni ferla og verklagsreglna
· Skipulag og framkvæmd gæðaúttekta
· Útgáfa handbóka úr gæðakerfi
· Þjónusta, fræðsla og aðstoð við notendur
· Þátttaka í verkefna- og umbótahópum eftir  
  því sem við á

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði 
  gæðamála kostur
· Starfsreynsla á sviði gæðamála
· Þekking og reynsla af breytingastjórnun og 
  verkefnastjórnun
· Skipulögð og öguð vinnubrögð
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
· Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
· Hæfni til að miðla upplýsingum

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka 
mið af þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir,
elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 
og með 15. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Hlutverk gæðastjóra er að vinna að þróun gæðakerfis hjá ÁTVR. Hann veitir stjórnendum 
ráðgjöf og aðstoð til að vinna að umbótum og sér um fræðslu til notenda gæðakerfisins.

 Tækifærið þitt!     Sjá nánar á www.intellecta.is

Samskipti og sala

Viðskiptagreind (BI)

Hugbúnaðarsérfræðingar

Verkefnastjóri

Reikningagerð

Yfirmaður reikningshalds

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

HugurAx óskar eftir að ráða forritara til starfa
 

Starfssvið
Forritun í sérsmíðuðum lausnum fyrir metnaðarfulla viðskiptavini.

Vinna með öflugri heild forritara og verkefnastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
Brennandi áhugi á að kynna sér nýjungar og takast á við krefjandi verkefni.

Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Reynsla af JAVA eða .NET forritun æskileg. Þekking af gagnagrunnsforritun æskileg.

Hvað þarf til að ná árangri í starfinu?
Fagleg vinnubrögð, frumkvæði og samviskusemi. 

Dugnað og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi. Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja SL-svið. 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

HugurAx | Guðríðarstíg 2-4 | 113 Reykjavík | Sími 545 1000 | www.hugurax.is
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Sölumaður með lagerumsjón óskast!
Við leitum af frískum, duglegum og reglusömum einstakling 
í sölu- og lagerumsjón, með þekkingu og áhuga á 
Dieselvélum. 

Um er að ræða fullt starf í sölu- og lagerstörfum á þjón-
ustuverkstæði í Reykjavík. Starfið er krefjandi og þarf við-
komandi að temja sér sjálfstæð vinnubrögð. Almenn tölvu-
kunnátta er nauð-synleg. Þekking og reynsla af birgðakerf-
um er æskileg - s.s TOK.  

Starfsmaðurinn þarf að geta séð almennt um birgðahald 
fyrirtækisins og unnið í Microsoft Word og Outlook. 
Góð íslensku og enskukunnátta er nauðsynleg. 

Skilafrestur umsókna er til 6. júní. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
box@frett.is mekt: „Sölumaður á lager”

 

Yfirmaður þjónustuvers
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra til að 
veita þjónustuveri fyrirtækisins forstöðu. Þjónustuver 
er ný þjónustueining sem sinnir almennri viðskipta-
þjónustu og tæknilegri ráðgjöf.

Starfið felur í sér:
• skipulag þjónustunnar
• vinnuskipulag starfsmanna þjónustuvers
• sölu og kynningarmál í samráði við stjórnendur
• ábyrgð á reikningagerð og innheimtum
• samskipti við viðskiptavini, verktaka og hönnuði

Menntunar og hæfniskröfur:
• rekstarfræði eða sambærilega framhaldsmenntun  
 sem nýtist í starfi
• gerð er krafa um leiðtogahæfni og ríka þjónustulund
• skipulögð og öguð vinnubrögð
• stjórnunarreynsla æskileg

Starfið heyrir undir sviðsstjóra fjármálasviðs.

Umsóknir skulu sendar til starfsmannastjóra, 
Guðrúnar Harðardóttur gbh@no.is sem veitir einnig 
nánari upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Norðurorka hf.  - www.no.is  - Sími 460-1300

Yfirmatreiðslumaður  
Yfirmatreiðslumaður ber ábyrgð á daglegum rekstri, innkaupum og vaktaskipulagi. Hann þarf að búa 
yfir óþrjótandi metnaði, drifkrafti og brennandi áhuga á matargerð. Þekking á japanskri matargerð er 
kostur en ekki skilyrði. Umfram allt leitum við að reynslubolta til að stýra eldhúsinu og leiðbeina öðru 
starfsfólki og sjá til þess að aldrei sé hvikað frá ströngum gæðakröfum.
 
Matreiðslumenn/ aðstoðarfólk í eldhúsi
Okkur vantar fleira hæfileikafólk í eldhúsið. Leitum að fólki með brennandi áhuga á matargerð sem er 
reiðubúið að læra nýja og spennandi hluti. Unnið er á 11 tíma vöktum, tvo daga aðra vikuna og fimm 
daga þá næstu. Matreiðslumenntun er kostur en ekki skilyrði.

Vaktstjóri
Við leitum að manneskju með góða skipulagshæfileika og hæfni til að vinna með öðru fólki. Vaktstjóri 
þarf að vera fremstur meðal jafningja, hann ber ábyrgð á því að vaktin gangi vel og þarf að vera 
sívakandi yfir velferð og ánægju gesta. Aðeins röggsamt og jákvætt fólk kemur til greina. 

Starfsfólk í sal og eldhúsi
Við leitum að brosmildu og duglegu fólki með ríka þjónustulund sem er jafnframt ábyrgðarfullt og 
reiðubúið að leggja sitt af mörkum til þess að upplifun matargesta verði jafn góð af þjónustu og mat. 
Vertu með í að skapa frábært andrúmsloft á nýjum og spennandi stað. 

Sendu okkur umsókn á atvinna@tokyo.is fyrir 10. maí og segðu okkur frá þér, styrkleikum þínum og 
veikleikum og láttu ferilskrá og mynd fylgja. Allar nánari upplýsingar á www.tokyo.is.

Tokyo er nýr veitingastaður í Reykjavík sem mun sérhæfa sig í sushi og ferskum heilsu- 
réttum. Við leitum að metnaðargjörnu og drífandi fólki með mikla þjónustulund, til þess 
að byggja upp einstakan veitingastað með okkur. Unnið verður á tveimur vöktum og allir 
starfsmenn fá góða þjálfun í sushigerð og fræðslu um matarhefðina. Frítt fæði og góð 
laun í boði fyrir eldhuga sem vilja vera hluti af góðri liðsheild. Tokyo er reyklaus vinnustaður.

OPNAR Í GLÆSIBÆ
Í JÚNÍ
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Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. 

Umsóknir skal senda á umsoknir@mila.is.  Í umsókn 
skulu koma fram upplýsingar um menntun og fyrri 
störf. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar 
umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.
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Míla er lífæð samskipta á Íslandi og er í forystu á 
fjarskiptamarkaði. Míla sér um rekstur og uppbyggingu
 á fullkomnasta fjarskiptaneti á landinu.

Óskað er eftir öflugum deildarstjóra sem ber ábyrgð á 
vöktun og upplýsingagjöf um ástand kerfa sem Míla er 
með í rekstri hverju sinni.

Menntun og reynsla:
· Háskólapróf er æskilegt
· Reynsla af fjarskiptakerfum er kostur
· Reynsla af skýrslugerð og kynningum er æskileg
· Reynsla af stjórnun er skilyrði

Hæfniskröfur:
· Frumkvæði og framsýni
· Drifkraftur
· Mikil samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi
· Aðlögunarhæfni
· Heilindi
· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð
· Jákvæðni
· Góð enskukunnátta

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000   www.mila.is 
Lífæð samskipta

Viltu komast í fremstu 
röð í fjarskiptum?

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Hæfniskröfur

Sölumaður
Helstu verkefni

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina
· Heimsóknir í fyrirtæki
· Áætlanagerð
· Undirbúningur og eftirfylgni

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
· Góð almenn tölvukunnátta
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Lindsay hf. heildverslun óskar eftir að ráða öflugan sölumann á fyrirtækjasvið. Um fullt starf er að ræða.

Lindsay hf. sérhæfir sig í inn-

flutningi, sölu og dreifingu á 

vörum til matvöruverslana, 

lyfjabúða, veitingahúsa og 

mötuneyta.

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

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Sölumaður
Hæfniskröfur

Upplýsingar 

kph@sindri.is.

Starfslýsing
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Fjölbreytt störf í boði 
hjá Actavis á Íslandi

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 8. maí nk.

Innheimtufulltrúi
Medis er eitt af dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra 
lyfjafyrirtækja sem selja lyf undir eigin vörumerkjum. Á meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki í Evrópu.
Starfið tilheyrir deildinni Finance and Administration sem sér um bókhald, innheimtur og almenna skrifstofuþjónustu fyrir 
Medis.

Helstu verkefni:
Úthringingar og eftirfylgni vegna útistandandi viðskiptakrafna
Upplýsingagjöf til viðskiptavina og annarra deilda innan Medis
Ýmis fjármálatengd skýrslugerð

Við leitum að einstaklingi:
með stúdentspróf eða sambærilega menntun 
með reynslu af skrifstofustörfum og/eða af bókhaldsvinnu 
og góð kunnátta í Excel er nauðsynleg
sem vinnur skipulega og á skilvirkan og árangursríkan hátt 
með góða samskiptahæfni 
með mjög góða enskukunnáttu 

Sérfræðingur í hráefnateymi 
Starfið tilheyrir gæðarannsóknardeild sem er á gæðasviði. Deildin sér um gæðaeftirlitsmælingar á hráefnum og framleiðsluvörum fyrirtækisins. Sérfræðingar og 
aðstoðarmenn starfa ýmist í hráefna- eða framleiðsluteymi og sinna ýmsum verkefnum, svo sem eftirliti með tækjabúnaði og frágangi á niðurstöðum. Um er að 
ræða tímabundið starf.

Helstu verkefni:
Mælingar á hráefnum
Eftirlit með tækjabúnaði
Viðhald og þróun á gæðakerfi rannsóknarstofunnar

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun á sviði raunvísinda
sem tileinkar sér nákvæmni og öguð vinnubrögð
með góða samskiptahæfni og skipulagshæfileika
með góða tölvukunnáttu

Starfsmaður í undirbúningsteymi
Starfið tilheyrir töfludeild sem er á framleiðslusviði. Í deildinni fer fram lyfjablöndun sem felur í sér vigtun, blöndun og frumvinnslu hráefna. Einnig sér töfludeild um 
framleiðslu á töflum og hylkjum. Unnið er á 12 tíma vöktum.

Helstu verkefni:
Þrif á tækjum og framleiðslusvæðum
Þátttaka í störfum tengdum blöndun, töfluslætti og pökkun
Skjalfærsla og frágangur

Við leitum að einstaklingi:
sem er hress og jákvæður
sem er verklaginn og getur tileinkað sér nákvæm vinnubrögð
sem er góður í að vinna í hópi

Verkefnastjóri breytingaumsókna
Starfið tilheyrir deildinni breytingar og tæknisamningar sem er á skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar er tvíþætt, annars vegar sér deildin um tæknisamningagerð 
við alla viðskiptavini Actavis og hins vegar sér deildin um að taka saman breytingapakka og tilkynna viðskiptavinum um fyrirhugaðar breytingar á lyfjum. 
Verkefnastjóri er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Helstu verkefni:
Skipulagning breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar 
sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir
Uppfærsla skráningagagna í samræmi við breytingaumsóknir
Upplýsinga- og ráðgjöf er varða breytingaumsóknir

Við leitum að einstaklingi:
með háskólamenntun í lyfjafræði
sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum
með mjög góða enskukunnáttu
með góða almenna tölvukunnáttu
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Grensásvegi 9 •108 Reykjavík •Sími 528 1500 •isor@isor.is www.isor.is

Starfið felst í umsjón með rekstri á rafeinda- og
tölvubúnaði, viðhaldi, þróun og endurbótum
á mælitækjum sem notuð eru til jarðhitaleitar

og borholu- og eftirlitsmælinga.

Rafmagnsverkfræðingur
eða tæknifræðingur

á sviði borholumælinga- og mælitækni.

•

ÍSOR leggur áherslu á að auka hlutfall kvenna
og yngra fólks í starfsliði sínu.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil þurfa
að berast Guðnýju Þórsdóttur, starfsmannastjóra ÍSOR,

gudny@isor.is, eigi síðar en 19. maí 2011.
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið, menntunar- og
hæfniskröfur má sjá á vef ÍSOR: www.isor.is

ÍSOR er eitt stærsta og öflugasta fyrirtæki heims í rannsóknum
og jarðvísindaþjónustu við jarðhitaiðnaðinn.

Sjúkraliðar - Hópstjórar

Okkur á Grund langar að bæta við þann góða hóp 
sjúkraliða sem þegar er starfandi við heimilið.  

Reynsla af öldrunarhjúkrun er æskileg.

Starf hópstjóra á Grund er sjálfstætt og fjölbreytt.  Hjúkrunar-
fræðingur er alltaf í húsinu til ráðgjafar og stuðnings.

Einnig vantar okkur sjúkraliða á morgun, kvöld-og 
helgarvaktir í sumarafleysingar.  

Hjúkrunarfræðingur sumarafleysing 

Óskum eftir að ráða hjúkrunarfræðing til sumarafleysinga
á húsvakt kvöld-og næturvaktir.

Nánari upplýsingar um störfin, starfshlutfall,  vaktir og launakjör 
veitir Sigrún Faulk hjúkrunarforstjóri, virka daga 

frá klukkan 9.00 - 16.00 í síma 530 6116.

Á Grund búa 200 heimilismenn þar sem trúnaður, traust og 
umhyggja eru höfð að leiðarljósi í samskiptum og lögð áhersla á 
góðan vinnuanda, sjálfstæð vinnubrögð og heimilislegt umhverfi.

www.grund.is

Okkur vantar þjón, 
uppvaskara og 
garðyrkjumann!
DILL restaurant í Reykjavík leitar að: 

þjóni til framtíðarstarfa.Viðkomandi þarf að 
hafa mikinn áhuga á mat og víni, vera 
reglusamur/söm, snyrtileg/ur og umfram 
allt skemmtileg/ur. Sveinspróf í framreiðslu 
er kostur en ekki skilyrði.

fólki í hlutastarf við uppþvott á kvöldin og 
um helgar

fjölhæfri manneskju sem getur sinnt garðyrkju 
og léttri matreiðslu í sumar

Áhugasamir eru beðnir um að senda ferilskrá á 
oli@dillrestaurant.is

DILL restaurant er veitingahús í hæsta gæðaflokki, staðsett í Vatnsmýrinni í Reykjavík,
með áherslu á staðbundið hráefni og nýnorræna matreiðslu. DILL restaurant hefur 
fengið margar viðurkenningar á þeim tveimur árum sem það hefur verið opið, meðal 
annars verið tilnefnt tvisvar sinnum sem besta veitingahús á Norðurlöndunum. Á DILL 
restaurant er settur saman nýr matseðill í hverri viku eftir því hvað náttúran hefur upp 
á að bjóða og mikil áhersla lögð á að finna rétt vín með hverjum rétti.

Vantar þig vinnu 
í Noregi? 

Verto as leitar nú að smiðum til vinnu í Noregi. 
Viðkomandi þarf að vera með sveins- eða meistara-
bréf og geta hafið störf sem fyrst. Einnig er nauðsyn-
legt að viðkomandi geti tjáð sig á ensku og/eða 
einhverju Norðurlandamáli. 

Áhugasamir sendi tölvupóst, með starfsferilskrá 
og tveimur meðmælendum, á netfangið 
sigurdur@verto.no eða hafi samband við Sigurð í 
síma 897 9012. 

Einnig er hægt að fylgjast með lausum stöðum á 
www.verto.no og á facebook síðunni okkar 
www.facebook.com/Verto.Is

Grunnskólakennarar
LAUSAR KENNARASTÖÐUR VIÐ
GRUNNSKÓLA ÞÓRSHAFNAR

Okkur vantar fl eiri metnaðarfulla, hugmyndaríka og kraftmikla 
kennara til að taka þátt í jákvæðu og uppbyggilegu skólastarfi  á 
Þórshöfn.

Í Grunnskóla Þórshafnar eru um 80 nemendur í hæfi lega stórum bekkjardeild-
um. Á Þórshöfn búa um 400 manns í fjölskylduvænu umhverfi . Gott og ódýrt 
íbúðarhúsnæði er til staðar og öll almenn þjónusta. Á staðnum er góður leikskóli 
og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug. Samgöngur eru góðar, m.a. fl ug 
fi mm daga vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri. 

Lausar eru til umsóknar stöður umsjónarkennara 
og tónmenntakennara.

Nánari upplýsingar veitir Arnfríður Aðalsteinsdóttir, skólastjóri
í símum 468 1164 og 899 3480, skolastjori@thorshafnarskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík leitar að tveimur öflugum starfsmönnum til að sinna 
kennslu og rannsóknum annars vegar á sviði fjármunaréttar og hins vegar á sviði auðlinda- 
og umhverfisréttar. 
 
HÆFNISKRÖFUR

Doktors- eða fullnaðarpróf í lögfræði.
Reynsla af kennslu og rannsóknum. 
Reynsla úr atvinnulífinu. 
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. 

Ráðið verður í stöður sérfræðings, lektors, dósents eða prófessors út frá hæfismati.

Nánari upplýsingar um störfin veita Guðmundur Sigurðsson, deildarforseti lagadeildar, s. 825 6407, 
gudmundur@hr.is og Jóna K. Kristinsdóttir, skrifstofustjóri lagadeildar, s. 599 6407, jonak@hr.is.

Umsóknir ásamt starfsferilskrá, yfirliti yfir rannsóknir og reynslu af kennslu og upplýsingum frá umsagnaraðila, 
skal senda á netfangið jonak@hr.is fyrir 20. maí 2011. 

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Lagadeild Háskólans í Reykjavík útskrifar árlega yfir 100 nemendur úr grunnnámi og meistaranámi í lögum. 
Þá býður deildin upp á doktorsnám í lögfræði. Markmið lagadeildar er að bjóða nemendum upp á krefjandi 
nám í skapandi umhverfi. Lögð er mikil áhersla á gæði náms, rannsóknir, þjónustu og tengsl við atvinnulífið.

VILT ÞÚ GANGA TIL LIÐS VIÐ 
LAGADEILD HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK?

www.hr.is
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Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfi ð á vef Bændasamtakanna, 
www.bondi.is. Umsóknarfrestur er til 15. maí. Nánari upplýsingar gefur Jón Baldur Lorange, 
sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs BÍ, í síma 563-0300 eða tölvupósti: jbl@bondi.is.

Landbúnaðarforritari
Ert þú forritari sem hefur áhuga á íslenskum landbúnaði?

Bændasamtök Íslands óska eftir að ráða forritara til að vinna að hönnun og smíði næstu 
kynslóðar vefkerfa. Hjá upplýsingatæknisviði BÍ er unnið að þróun vefkerfa fyrir íslenskan 
landbúnað.

Hæfniskröfur
• Góð almenn forritunarkunnátta
• Reynsla af forritun í einhverju af eftirtöldu: Java, PHP, Python, Django, Javascript,   
   jQuery og CSS
• Reynsla af Oracle-gagnagrunni, Agile/Scrum aðferðafræði og grafískri hönnun er kostur

Í boði er spennandi starf þar sem reynir á hópvinnu, sjálfstæð vinnubrögð og getu til að 
takast á við ögrandi verkefni.

Bændasamtök Íslands - Bændahöllinni við Hagatorg - 107 Reykjavík - www.bondi.is

Laust starf organista við 
Breiðholtskirkju

Breiðholtskirkja auglýsir lausa stöðu organista. 
Um er að ræða 90% starf. Í Breiðholtskirkju er barnakór og 
kirkjukór sem organistinn sér um og æfir. Starfsemi  kóranna 
er hluti af  innra starfi kirkjunnar og því hefur organistinn þar 
mikilvægu hlutverki að gegna. 

Menntunarkröfur eru próf úr Tónskóla Þjóðkirkjunnar eða 
sambærileg menntun. 

Nánari upplýsingar gefur sóknarprestur sr. Gísli Jónasson í síma 
587 1500. 
Umsóknir sendist til sóknarnefndar Breiðholtskirkju fyrir 15. maí nk.

BREIÐHOLTSKIRKJA
Þangbakka 5,  
109 Reykjavík

Staða söngstjóra
Söngsveitin Fílharmónía auglýsir lausa stöðu kór-
stjóra frá næsta hausti. Umsóknarfrestur er til 8. maí.

Söngsveitin Fílharmónía er blandaður kór í fremstu 
röð. Kórinn hefur frá stofnun árið 1959 haft mörg af 
stærstu kórverkum tónlistarsögunnar á efnisskrá sinni 
og flutt mörg þeirra í fyrsta sinn á Íslandi. 

Um verkefni kórsins og starf má fræðast á heimasíðu 
hans www.filharmonia.is. Áhugasamir vinsamlegast 
sendið umsóknir með ferilskrá á netfang hjá formanni 
kórsins einar.fridriksson@gmail.com, sem jafnframt 
veitir allar nánari upplýsingar í síma 892 2613. Einnig 
má leita upplýsinga hjá fráfarandi kórstjóra, Magnúsi 
Ragnarssyni, netfang magnus.ragnarsson@gmail.com, 
í síma 698 9926.

Reykjavíkurborg

Hlutverk og ábyrgðarsvið:

Skrifstofustjóri borgarstjórnar er einn af æðstu embættismönnum 

Reykjavíkurborgar. Hann ber ábyrgð á þjónustu skrifstofunnar við 

borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir og ráð. 

Í því felst m.a. móttaka og meðferð gagna, undirbúningur og 

framkvæmd funda, þ.m.t. ábyrgð á fundargerðum borgarstjórnar og 

ráðgjöf til borgarfulltrúa, tilkynningar um afgreiðslu mála og 

upplýsingagjöf til almennings. Skrifstofustjóri veitir nefndum og ráðum, 

sem og starfsmönnum þeirra, ýmsa ráðgjöf s.s. lögfræðilega ráðgjöf um 

fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Miðlæg umsjón styrkjamála 

hjá Reykjavíkurborg er á hendi skrifstofu borgarstjórnar, sem og 

umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.

   Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík er á verksviði 

skrifstofu borgarstjórnar. 

Borgarstjóri er yfirmaður skrifstofustjóra borgarstjórnar. Um laun og 

starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og 

skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar 

Reykjavíkurborgar.

Umsóknum skal skila til skrifstofu borgarstjóra, merkt „Umsókn um 

starf skrifstofustjóra“, eigi síðar en 1. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í 

störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega 

samfélag sem borgin er.

Upplýsingar um starfið veita Gunnar Eydal, fráfarandi skrifstofustjóri 

borgarstjórnar, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri 

Reykjavíkurborgar.

Borgarstjórinn í Reykjavík

Dagur B. Eggertsson

Skrifstofustjóri borgarstjórnar

Símaver Reykjavíkurborgar  411 11 11, atvinnuauglýsingar má einnig 

skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

Hæfniskröfur:

•  Embættispróf lögfræði. 

•  Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga.

•  Þekking á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar æskileg. 

•  Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og mannaforráðum. 

•  Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði. 

•  Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum. 

•  Hæfni til að koma fram og tjá sig í tali og rituðu máli á íslensku, ensku 

    og einu norrænu tungumáli.

Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.
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Lagermenn og Deildarstjórar

   

   

 
 
 

Snælandsskóli er 
heildstæður 450 – 500 
nemenda grunnskóli 
staðsettur í Fossvogsdal. 
Skólinn byggir á langri 
hefð fyrir framsæknu og 
árangursríku skólastarfi 
þar sem áhersla hefur 
verið  lögð á þátttöku í 
margs konar þróunar- og 
nýbreytniverkefnum.  
Skólinn hefur lagt mikla 
áherslu á umhverfismál 
og fengið Grænfánann 
fjórum sinnum auk þess 
að vera fyrsti grunnskóli á 
Íslandi með heilsustefnu. 
Einkunnarorð skólans eru: 
Viska – virðing – víðsýni – 
vinsemd. 

 www.kopavogur.is 

Snælandsskóli í Kópavogi 

Staða skólastjóra við Snælandsskóla er laus til umsóknar.  

Leitað er að stjórnanda sem veitir faglega forystu og býr yfir hæfni til að 
skipuleggja krefjandi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld. 
Framtakssemi, samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar eru því nauðsynlegir. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnun og rekstri grunnskóla
• Æskilegt er að viðkomandi hafi framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða, 

stjórnunar eða öðrum greinum sem nýtast í skólastjórnun
• Forystuhæfileikar og samskiptahæfni

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og KÍ. 
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Hermannsdóttir, deildarstjóri grunnskóladeildar, í ragnheidur@kopavogur.is 
og Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri menntasviðs, í annabs@kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsóknavef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 11. maí. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2011.

KÓPAVOGSBÆR

Langanesbyggð auglýsir eftir 
leikskólastjóra við leikskólann 

Barnaból á Þórshöfn 
 
Skólinn er tveggja deilda og er fyrir börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára. 
Veturinn 2010-11 eru 37 nemendur í leikskólanum. Leikskólinn starfar sam-
kvæmt lögum um leikskóla síðan 1. júlí 2008 og Aðalnámskrá leikskóla sem 
Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999. 
Verið er að innleiða Uppbyggingastefnuna í starfi ð og þurfum við einstakling 
með mikinn áhuga og metnað til að takast á við fjölbreytt og gefandi starf.
 
Aðrar hæfniskröfur:
• Kennaramenntun 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Rekstrarþekking
• Góðir skipulagshæfi leikar
 
Upplýsingar gefur Steinunn Guðnadóttir, leikskólastjóri í 
síma 468 – 1303/845 – 1191 barnabol@langanesbyggd.is  
og Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri í síma 468 – 1220/
821 – 1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is
 
Mikilvægt er að viðkomandi geti hafi ð störf 1. ágúst 2011 
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Langanesbyggðar að 
Fjarðarvegi 3 eða rafrænt á heimasíðu skólans 
www.leikskolinn.is/thorshofn undir fl ipanum 
„Um leikskólann“

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2011

Áhugavert starf fyrir einstakling með 
leiðtogahæfileika,  ríka þjónustulund, getu 
til að hrinda verkefnum í framkæmd, hrífa 

fólk með sér og þörf fyrir að ná árangri.

Starfið er stjórnunarstarf  og felur í sér 
yfirumsjón með Blue lagoon spa og mannaforráð.  
Rekstarstjóri er hluti af stjórnunarteymi 
Hreyfingar og tekur virkan þátt í markaðstarfi 
og stefnumótun fyrirtækisins.   Tekur auk þess 
beinan þátt í  kynningu og sölu á þeirri þjónustu 
sem er í boði með móttöku viðskiptavina og 
símsvörun.  
Hæfniskröfur: Leiðtogahæfileikar, drifkraftur og 
frumkvæði, skipulagshæfileikar, framúrskarandi 
þjónustulund og þörf fyrir að ná markmiðum. 
Reykleysi skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 6. maí.

REKSTARSTJÓRI
BLUE LAGOON SPA

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða starfsmann til framtíðarstarfa 
í hlaðdeild félagsins á Reykjavíkurflugvelli. Fullt starf, vaktavinna 
samkvæmt gildandi vaktakerfi hverju sinni (nú 12 tíma vaktir).

Hlaðmaður óskast 

Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðs  drifið þjónustufyrirtæki, 
leiðandi í farþega- og frakt flutningum, 
og þjónar flug  rekendum og aðilum  
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að 
hafa ætíð á að skipa hæfum og liprum 
liðsmönnum sem sýna frumkvæði og 
hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 240 
manns sem allir gegna lykil hlutverki  
í starfsemi þess.

STARFIÐ:

Þjónusta við flugvélar í kringum 
komur og brottfarir, hleðsla og 
afhleðsla vörusendinga og 
farangurs, dráttur flugvéla, 
áfylling vista, flokkun og 
frágangur sendinga í vöruhúsi 
auk annarra starfa sem undir 
deildina heyra.

HÆFNISKRÖFUR:

Jákvætt hugarfar og rík þjón-
ustulund, bílpróf er skilyrði og 
æskilegt að hafa vinnuvéla-
réttindi, góð íslenskukunnátta,  
árvekni og sjálfstæði í vinnu-
brögum, góð samskiptahæfni 
og reglusemi.

Umsóknarfrestur er til 5. maí nk. Umsóknir óskast fylltar út á heimsíðu 
Flugfélags Íslands, www.flugfelag.is
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Dohop er eitt þekktasta hugbúnaðar-
fyrirtæki landsins. Sívaxandi fjöldi fólks um 
allan heim notar Dohop til að leita að flugi, 
hóteli eða bílaleigubíl og eigum viðskipti við 
flugfélög og ferðaskrifstofur á degi hverjum.

Nú leitum við að reynslubolta í 
hugbúnaðarþróun til að leiða þróun
vefsins áfram. Við viljum einstakling með:

        hugbúnaðar 

        Javascript, HTML og CSS

Umsóknarfrestur er til 11. maí 2011. 
Fyrirspurnir og umsóknir berist til 
starf@dohop.com.

Allt um okkur: http://about.dohop.com/

Eitt laust sæti

 

Yfirmaður þjónustuvers
Norðurorka hf. óskar eftir að ráða þjónustustjóra til að 
veita þjónustuveri fyrirtækisins forstöðu. Þjónustuver 
er ný þjónustueining sem sinnir almennri viðskipta-
þjónustu og tæknilegri ráðgjöf.

Starfið felur í sér:
• skipulag þjónustunnar
• vinnuskipulag starfsmanna þjónustuvers
• sölu og kynningarmál í samráði við stjórnendur
• ábyrgð á reikningagerð og innheimtum
• samskipti við viðskiptavini, verktaka og hönnuði

Menntunar og hæfniskröfur:
• rekstarfræði eða sambærilega framhaldsmenntun  
 sem nýtist í starfi
• gerð er krafa um leiðtogahæfni og ríka þjónustulund
• skipulögð og öguð vinnubrögð
• stjórnunarreynsla æskileg

Starfið heyrir undir sviðsstjóra fjármálasviðs.

Umsóknir skulu sendar til starfsmannastjóra, 
Guðrúnar Harðardóttur gbh@no.is sem veitir einnig 
nánari upplýsingar um starfið. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí nk.

Norðurorka hf.  - www.no.is  - Sími 460-1300
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Útboð

Til sölu

Umsóknir um byggðakvóta
Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á fiskveiði-
árinu 2010/2011 sbr. reglugerð um úthlutun byggða-
kvóta til fiskiskipa nr. 999, 17. desember 2010

Samkvæmt ákvörðun Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðuneytisins, endurauglýsir Fiskistofa eftir umsóknum 
um byggðakvóta fyrir neðanskráð byggðarlag. 
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í byggðalaginu sbr. auglýsingu nr. 414/2011 í 
Stjórnartíðindum.

Vesturbyggð (Bíldudalur)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að 
finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru 
ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2011. 

Áður innsendar umsóknir um byggðakvóta fyrir framan-
greind byggðarlög vegna fiskveiðiársins 2010/2011 eru 
gildar.

Fiskistofa, 29. apríl 2011.

Frá Orlofsnefnd 
húsmæðra í Reykjavík

Laus sæti í 
orlofsferðir 2011

Suður England 10.-14. júní örfá sæti laus
Austfirðir 8.-11. Júlí

Dagsferð um Suðurland 23. júní
Dagsferð um Snæfellsnes 14. júlí

Akureyri 14.-16. okt.
Aðventuferð Brussel/Brügge 2.-6. des.

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu  

án launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof”.

Stjórnin
Netfang: orlofh@simnet.is
Heimasíða: orlofrvk.123.is

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar 
er flutt í Höfðatorg, Borgartúni 12-14.
Frá og með 29. apríl 2011 verða útboðsgögn seld / afhent 
í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, 
105 Reykjavík.
Framvegis verða tilboð opnuð í Borgartúni 12-14.

INNKAUPASKRIFSTOFA 

ER FLUTT

Aðalfundur
Félags áhugafólks um Downs heilkenni

Aðalfundur félagsins verður haldinn fimmtudaginn  

5. maí n.k. kl. 20:00 í húsnæði Sjónarhóls,  

Háaleitisbraut 13, 4h.

Dagskrá fundar:   Venjuleg aðalfundar störf 

Önnur mál

Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum fara fram umræður/

hugmyndasmíð um hvernig félagið megi þroskast og þróast.

Við hvetjum félagsmenn til að fjölmenna, kynna sér starfsemi 

félagsins og taka sameiginlegar ákvarðanir um þau málefni sem 

eru framundan hjá félaginu. 

Við þurfum sífellt að vera vakandi fyrir réttarstöðu einstaklinga 

með Downs-heilkenni í samfélaginu. Hver þróunin verður ræðst 

af viðhorfi, vinnu okkar foreldra og hagsmunasamtaka, því er 
áríðandi að sem flestir taki þátt í félagsstarfinu.

Vonumst til að sjá sem flesta,

Stjórnin
 

Útboð nr. 20045

Laxá II – Endurnýjun 
aðrennslispípu

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í endurnýjun á 

aðrennslispípu Laxár II samkvæmt útboðsgögnum 

nr. 20045.

Verki er skipt í tvo áfanga: Annars vegar felst verkið 

í að endurnýja núverandi aðrennslispípu við Laxá 

II milli inntaksstíflu og jöfnunargeymis, á um 342 

m kafla. Núverandi pípa er ø4,0 m víð trépípa frá 

árinu 1952 og skal verktaki fjarlægja hana og leggja 

nýja trefjaplastpípu, sem verkkaupi leggur til, í 

sömu legu og ganga frá henni að fullu.

Hinsvegar felst verk í endurbótum á núverandi 

jöfnunargeymi stöðvar, sandblæstri og málun, 

ásamt einangrun og klæðningu á ytra byrði og 

smíði og uppsetningu þaks á geyminn.

Áætlaður verktími er júní til og með september 2011.

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, gegn óafturkræfu 

gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak, frá og 

með þriðjudeginum 3. maí 2011.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 

11:00 fimmtudaginn 19. maí 2011 þar sem þau 

verða opnuð og lesin upp að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:
Malbiksviðgerðir  2011.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000.- frá kl. 10:00 þriðju-
daginn 3. maí 2011, í þjónustuveri Reykjavíkurborgar       
Borgartúni 12-14. Opnun tilboða fimmtudaginn 12. maí 2011 
kl. 11:00, í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. Tilboðum skal 
skilað í þjónustuver Reykjavíkurborgar. 

12609

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

Útboð-15033 

– Notuð hjólaskófl a 
   fyrir Vegagerðina 
Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar, óska eftir 
tilboðum í eina notaða, vökvaskipta hjólaskófl u, u.þ.b. 
12 tonn að stærð og með a.m.k. 120 hestafl a vél. 
Hámarksaldur er árgerð 2007 og notkun 3000 klst. 
Hjólaskófl an er aðallega ætluð til notkunar með 
vegsóp, snjóblásara og til moksturs. 

Afhending skal vera fyrir 15. ágúst 2011. Nánari up-
plýsingar má fi nna í útboðsgögnum sem eru rafræn og 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is.  

Opnunartími tilboða er 24. maí kl.11:00 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Auglýsing um framlagningu 
kjörskrár vegna vígslubiskups-
kosningar í Skálholtsumdæmi 

2011

Kjörstjórn við vígslubiskupskosningu hefur, í sam-
ræmi við starfsreglur um kosningu biskups Íslands og 
vígslubiskupa nr. 818/2000, með síðari breytingum, 
samið kjörskrá vegna vígslubiskupskjörs í Skálholts-
umdæmi. Á kjörskrá eru 149.

Kjörskráin, sem miðast við 1. maí 2011, liggur 
frammi til sýnis á Biskupsstofu, Laugavegi 31, 
Reykjavík, og hjá próföstum í Skálholtsumdæmi til 
20. maí. Hún er enn fremur birt á vef þjóðkirkjunnar 
(www.kirkjan.is/vigslubiskupskjor).

Kærur til breytinga á kjörskránni þurfa að hafa borist 
kjörstjórn á Biskupsstofu fyrir kl. 16:00, 20. maí 
2011, eða hafa verið póstlagðar í síðasta lagi þann 
dag.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. ofangreindra starfsreglna 
er þeim sem hafa kosningarétt, heimilt að tilnefna 
kjörgengan mann sem vígslubiskupsefni. Kjörgengur 
er hver guðfræðikandídat sem fullnægir skilyrðum til 
þess að vera skipaður prestur í þjóðkirkjunni. Til að 
tilnefning sé gild þurfa 10 af hundraði kosningabærra 
manna að lágmarki að standa að henni. Óheimilt er 
þó fleirum en 25 af hundraði kosningabærra manna 
að standa að tilnefningu vígslubiskupsefnis. Enginn 
má tilnefna nema einn mann. 

Tilnefningar ásamt skriflegu samþykki hlutaðeigandi 
skulu hafa borist kjörstjórn með sannanlegum hætti á 
Biskupsstofu fyrir kl. 16:00, 20. júní 2011, eða hafa 
verið póstlagðar í síðasta lagi þann dag.

Reykjavík, 28. apríl 2011

Gísli Baldur Garðarsson, 
formaður kjörstjórnar
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BÍLAR &
FARATÆKI

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls 
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000. 
Húsnæðið er laust til afhendingar strax. 
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a 
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 696-
1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Porsche Cayenne 11/2007 Ek.33 þkm. 
Sportsæti, loftpúðafjöðrun, Bi-Xenon, 
leður. Umboðsbíll, einn eigandi. Verð 
nú aðeins 7.950.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW Golf Comfortline (NEW) 04/2005 
ek aðeins 61 þ.km SJÁLFSKIPTUR, 
álfelgur ofl verð 1380 lán 860, 30 á 
mán.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Audi A4 2.0FSI Árgerð 11/2005, 
sjálfskiptur. Ekinn aðeins 34þ.km. 
Toppeintak sem er á staðnum til sýnis! 
Verð 2.990.000kr. Raðnúmer 151642. 
Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

HYMER/FIAT T575gt. Árgerð 2007, 
ekinn 49 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Hlaðinn 
búnaði sjón er sögu ríkari er á staðnum. 
Verð 8.990.000. Rnr.101423.

SELJAST SAMAN Í DÝRARI 
BÍL EÐA GOTT STGR VERÐ

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2007, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. skipti á dýrari eða gott 
stgrverð. MAZDA 3 sport. Árgerð 2004, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. skipti á dýrari eða gott 
stgrverð, 3 skjáir, MTX keilur, tvöfalt 
púst, lækkunarkitt

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum.

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM og HJÓLHÝSUM Visa/Euro.
Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

KAWASAKI KXF 450. Árgerð 2006, notað 
60 tíma, bensín, 5 gírar, gullfallegt hjól. 
Tilboðsverð 480þús er í sal Höfðabílum 
Rnr. 152514.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Trumatic C 6002/Miðstöð og 
vatnshitariónotuð ,kostar ný rúmlega 
400þ ,,verð 250þ Góð gasmiðstöð og 
vatnshitari (12 lítra) sem hentar vel í 
ferðavagna, bíla, báta og sumarhús. 

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VW Golf trendline sport pakki . Árgerð 
2007, ekinn 88 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.111294.

HONDA Civic sport 1,8 5d. Árgerð 
2008, ekinn 25 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.110922.

INFINITI Fx35 4wd. Árgerð 2007, ekinn 
45 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.leður.
bakkmyndav,sóllúga Verð 5.690.000. 
ákv .3.900 Rnr.118375.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

SUZUKI Xl7 luxury awd. Árgerð 2007, 
ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.333248.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

 Jeep GRAND CHEROKEE OVERLAND 
HEMI, árg. 3/2006, ek62þús.km, 
sjálfsk, 326hö, Flottasta týpa með öllu, 
Fluttur inn nýr og einn eigandi, Ásett 
verð aðeins 3590þús.kr, Er í salnum 
hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Nissan Patrol árgerð 1998 2,8 diesel, 
ekinn 340þús. þar af vél 140þús., 
33”dekk, dráttarkúla, sk.’12, verð kr. 
1.080.000,- 100% lánað 821-6292

MM Pajero árgerð 1998 diesel 2,5 
beinsk., ekinn 330 þús., nýleg tímareim, 
ný kúppling, ný 33” dekk, dráttarkúla, 
sk.’12, verð 750.000,- 100% lánað 821-
6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Man dráttarbíll á lofti, vagn. V. 4.5 getur 
fengist á 2.9 saman. S. 840 6940.

Til sölu Ford Country bigfood. Fæst á 
950 þús. S. 840 6940.

VW Passat árg. ‘00 Beinsk. Ekinn 174þ. 
Verð 600þ. Engin skipti. S. 698 5820.

Honda Jazz 1400 árg’04, ek. 89 þús, 
bsk. V. 1.050 þús. Eba 5,7l. Aukahlutir, 
t.d þjófavörn. Uppl. í s. 897 8662

Landcruser KC90 til sölu. 38” 
upphækkaður, heil hásing að framan, 
4,88 drif hlutföll, vél + kassi hækkað 
um 7 cm. Keyrður 130 þús, 5 gíra, 3 lítra 
disel vél. Verð 2,4 milljónir. Uppl í síma 
8941412 eða 8671282

VW Passat Highline árg’05, ek. 72 þús. 
V. 2.3 milljón. Áhvíl. bílalán 866 þús. 
Uppl. í s. 617 6453

ATH ÖLL SKIPTI, 
SENDIBÍLL/HÚSBÍLL 

Til sölu RENAULT MASTER DÍSEL 
nýskráður 19.11.2004 ekinn 137 
þúsund, nýskoðaður 2012, ný tímareim, 
áhvílandi 950 þúsund, ATH ÖLL SKIPTI, 
t.d Hjól, sleða eða bíl, Verð 1870 
þúsund upplýsingar í síma 693 5053

TILBOÐ 699 þúsund, LÍTIL 
ÚTBORGUN...

Til sölu VW Bora HIGHLINE nýskráð 
19.07.2002, álfelgur, topplúga, spoler, 
ekinn 173 þúsund (langkeyrsla) 
beinskiptur, Nýskoðaður 2012, Ný 
tímareim, flottur bíll. Verð 790 þúsund 
en TILBOÐ 699 þúsund, áhvílandi 564 
þúsund hjá Lýsingu. Upplýsingar í síma 
693 5053.

VW Jetta árg’12/05, ek 65 þús. Álfelgur, 
bensín. V. 1.750 þús. Kristof s. 845 5514

CHEVROLET LACETTI STATION ‘05, 
1800 ek. 113 þús, filmur, álfelgur, 4 
sumardekk, 4 vetrar, sjónvarp, dvd 
ásett. V. 1.300.000 Tilboð óskast. S. 
867 7604

1.700.000 í afslátt.
Avensis EXE 08 leður kúla upphækkaður 
vindhlífar selst á 2.500.000 fyrstur 
kemur fyrstur fær, bíll í toppstandi . 
S:867 7604

Nissan Almera árg’02, ek. 167 þús. V. 
480 þús. Uppl. í s. 899 0994

Toyota Yaris árg’05. Ek. 57 þús. 
Sjálfskiptur(Alvöru ssk) Sumar & 
vetrardekk á felgum. Toppbíll í frábæru 
standi (Eins og nýr!!!) Verð 1290þús. 
S. 696 4248

MITSUBISHI PAJERO 2,8 turbo Dísel 
árg’99, ek 189 þús. Sjálfskiptur 7 
manna bíll í topp standi. Verð 890 þús. 
Uppl. í s. 699 3988

Nissan dc, árg’ 02, 35’’,ný vél, kúpling. 
Pallhús, 2 gangar á felgum V. 1,5m. S. 
863 1059

Shetland til sölu með 170 hp Volvo 
penta bensínvél. Mikið endurnýjaður 
og nýlegur undirvagn. Báturinn er ekki 
skráningar skyldur, undir 6 metrum. 
Verð 2.2 millj. kr. Uppl. í s. 861 6714

Range Rover Vogue árg’03 Dísel. Ek. 
217 þ. km. Ný skoðaður. Sjálfskiptur, 
leður, loftpúðafjöðrun, topplúga, hiti 
í aftursætum, hiti í stýri, 20’’felgur. 
Verð 3.290.000. Tilboð 2.290.000 stgr. 
Skoða skipti. S. 898 6668

Til sölu Daewoo Musso árg.’01 ekinn 
132 þ.,ssk, ath skipti. S. 694 2171

Til sölu Toyota Double Cap árgerð 
2000, diesel, mikið breyttur. Ekinn 
rúmlega 200.000.- km. Einn eigandi 
frá 2001. 38” breyttur, loftpúðar að 
aftan, vinnuljós, fiskaugu og kastarar, 
aukatankur með dælu, CB og VHF 
talstöðvar, GPS tengi og loftnet. 
Lækkuð drif, raflæsingar, miðstöð i 
í afturhúsi. Engin uppítaka. Frábær 
fjallabíll, mjög vel með farinn, skoðun 
2012 án athugasemda. Upplýsingar í 
síma 893-2468

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

Til sölu Hyundai Coupe árg.’97 ekinn 
136 þ.,ssk, ath skipti. S. 694 2171

Toyota Kópavogi
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Vertu skynsamur í sumar. Breyttu 
fjölskyldubílnum í ferðabíl með því 
að setja tjald á toppinn. Roof Tent frá 
Happy Campers er einföld og góð 
lausn fyrir sumarfríið. Auðvelt að geyma 
og auðvelt að nota. Tveir geta sofið í 
tjaldinu. Stærð 160cm x 200cm. Tvær 
gerðir fáanlegar. Verð frá kr. 230.000,- 
Tilboð núna: Tjald á mynd kr. 199.000,- 
Sýningartjald í húsnæði okkar í Rofabæ 
9.Happy Campers s: 5787860

Toyota Tacoma 09/2006. Ekinn 76 þús. 
Nýskoðaður. Toppbíll - einn eigandi. 
Verð 3.200 þús. Uppl. í síma 893 7389.

Toyota Yaris ‘99. Ekinn 118 þús. 
Skoðaður til ágúst 2012. Sumar og 
Nagladekk. Verð 550 Þús. Uppl. í síma 
893 7389.

Toyota Corolla ‘96 ek. 177.800 
skoðaður ‘11. Sumar-og nagladekk, ný 
smurður. Verð 270 þús. Engin skipti. 
S. 868 1874.

Renault Megane árg’99, ek. 74 þús. 
Sjálfskiptur, sk’12. V. 350 þús. Uppl. í 
s. 893 5517

Nissan Primera Station árg. ‘00. Ek. 160 
þús. Ný kúpling. Nýlegar bremsur, sk. 
Toppbíll. S. 868 7626.

Volvo XC-90 T6 - 7 manna. Algjör 
gullmoli! 11/04 svartur ekinn 63 
þús km sjálfsk. ljóst leður. Hlaðinn 
aukabúnaði. sumar/vetrardekk Verð 
3.890 - Ekkert áhvílandi. uppl. í 772 
4515

Peugeot 206 árg. 05/2005, ek. 85 
þús. km. Bensin. V. 750 þús. Kristof, 
s. 845 5514

Toyota Corolla ‘98 3ja dyra - ekinn 187 
þús, sjálfsk. sk. 12. Sumar/vetrardekk - 
álfelgur - nýsmurður - Er búið að dekra 
ÞVÍLÍKT við hann. Allt nýtt í honum verð 
410 þús uppl. í s: 772-4515

SUBARU WAGON GX ÁRG. 2005 
EKINN 158 Þ.KM., SJÁLFSKIPTUR, NÝ 
DEKK , SKOÐAÐUR, KRÓKUR. GOTT 
ÁSTAND. ÁSETTT VERÐ 1190 Þ. SKIPTI 
Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. S. 895 8956

Toyota RAV 4 árg. 2001, sjálfskiptur, 
ekinn 148.000km, tímakeðja. Skoðaður 
2012. Verð 950 þúsund. Nánari 
upplýsingar í s. 898 8130.

Skoda Oct 1.6 Bensín. Árg. ‘06 ek. 80þ.
km. V. 1.650þ. Uppl. í s 662 4381.

Til sölu Gulleintak
Subaru Legacy árg. 2000. Ek. AÐEINS 
68Þ. Sjálfskiptur, rafmagn í öllu, sumar 
og vetrardekk á felgum. Lakkið eins og 
nýtt. Ný tímareim og skoðaður 2011. 
Uppl. í síma 862 8896.

MMC L200. Árg. 1998. Ekinn 275 en 
mótor 190. Ný tímareim. Nýleg 31” 
nagla dekk. langur pallur. Hús fylgir. 
Grétar 695 9727.

Ford Focus Trend 1.290.000- stgr. ásett 
1.560.000. Nýjar álfelgur og dekk / 
stálf.og v.dekk. Skrd. 10/2006. Skoðun 
2012. S. 897 7758.

Audi A4 Avant 1,9 TDI árg’04, ek. 
115 þús. V. 1700 þús. Þarfnast smá 
lagfæringar. Uppl. í s. 896 4850

Opel Astra Familia árg.’94. Verð 80 þús. 
Sk’11/’11. S. 823 7151.

Subaru Legacy ‘98 ek, 209þ. ný 
tímareim. Nýleg dekk. Verð 280 þús. 
Uppl. Gunnar 820 2004.

Til sölu sparneytin Nissan Micra. árg. 
‘98 beinskipt og skoðuð. Ek. 121 þús. 
Mjög gott eintak. Verð 320 þús. Uppl. 
í s. 868 8565.

Ford Mondeo 1997 til sölu. V. 50 þús. Er 
með bilaða sjálfskiptingu og skemmdan 
afturstuðara. Nýir Bremsudiskar, nýtt 
púst. Mikið yfirfarinn bíll. Uppl. Einar í 
s. 695 4929.

Toytota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.37 þús. Góður standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,2 m. 
Uppl. í s. 849 0139

Gullmoli
Toyota Avensis árg’99, ek. 188 þús. 
Ný tímareim, ný sk, ný smurður og flr. 
V. 590 þús staðgr. Uppl. í s. 773 6620

Vinnubíll nýskoðaður Citroen berlingo, 
árg ‘01, ek. 150þús. Verð 290þús. Uppl 
í s. 898 3590

 0-250 þús.

Til sölu Misthubitshi MMCarisma, ssk, 
sk. ‘11 árg. ‘98 tjónuð að framan, v. 
85þ. 844 0478.

Pajero árg. ‘03. Ekinn 135þús km. 32” 
breyting. Mjög vel með farinn að utan 
sem innan. Gullmoli. Ásett verð 2490 
en fer á góðu stgr verði. Kristinn 893 
4318.

Til sölu Hyundai accent árg. ‘98 ek. 140 
þús, verð 190þús. Uppl. í s. 777 2333.

 250-499 þús.

Toyota Corolla station 4x4 árg 98. 2012 
skoðun. Fæst á 390 þús stgr. - engin 
skipti! Upplýsingar í síma 699 7933.

Zafira ‘01. 7manna,sjsk,topplúga. Verð 
aðeins 430þús. nr.100972. Ragnar:695 
5204.

LÍTIÐ EKINN 
SJÁLFSKIPTUR!

 TOYOTA COROLLA árg’98 ek.125 
þús,sjálfskiptur,3ja dyra,cd,NÝ 
TIMAREIM OG NÝ SKOÐAÐUR!, ásett 
verð 480 TILBOÐ 380 ÞÚS! s.841 8955

TILBOÐ 350 ÞÚS!
HYUNDAI ACCENT árg’2001 ek.170 
þús,5 dyra,beinskiptur,bíll sem eyðir 
litlu og klikkar ekki ásett verð 490 þús 
TILBOÐ 350 þús! s.841 8955

M. Lancer. Árg 98, ek: 176þús. Nýtt 
púst, dekk á felgum fylgja V: 290 þús. 
Uppl. í s: 846 5453. Ath skipti á sleða 
eða m.hjóli

 500-999 þús.

international vélaflutningabill 89 dísel í 
góðu lagi simi 8981114

VW Polo 05, NÝ VÉL, 5 dyra/gíra, smá 
lakkskemmdir, bíll ekinn 102000. 850 
þús Sími 698 2700

 1-2 milljónir

Til sölu Trooper skráður 12/ ‘98, 3000 
TDI. 5 gíra. Ek. 165 þús. Ný vél, ek. 15Þ. 
ARB læstur, breyttur f. 38 er á 35. Ný 
olía á vél, kössum og drifum. Skoðaður 
til 09.12. Nótur til staðar. Frábært 
eintak.Verð 1.050 þús. S. 664 0368.

Mazda 6 Station 2004 ekinn 118 
þkm. Í mjög góðu ástandi. Sumar og 
vetrardekk. Verð 1280 þús.

Til sölu 2006 árgerð af A-liner fellihýsi 
með loftpúðafjörðun, vel með farið 
og vel útbúið. Verð 1.899.000kr Birgir 
8950268

 2 milljónir +

Til sölu FENDT DIAMANT 590 hjólhýsi, 
árg 2007, Verð 4,5 millj. Einn eigandi, 
GULLMOLI, hlaðinn AUKABÚNAÐI, 
Uppl:4338905-8928905

 Bílar óskast

Til sölu 4ra metra Avon slöngubátur + 
Johnson 15 hö. V. 275 þús. S. 844 0478

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarnast viðgerðar á ca. 
30 - 150 þús. S. 896 6744.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

Toyota Hilux 2007, 35” dekk Diesel, 
sjálfsk. Ek.73þ. álhús, heitklæddur pall, 
Áhvíl. 2.000þ. Tilb 4.490þ. Uppl.894-
8272

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

TIL SÖLU MAN H72 6X6 dráttarbíll árg 
04. ek. 170 þ km Uppl. í s. 821 1125 
Ásgeir

 Húsbílar

Til sölu húsbíll. Sharky L7 Fiat Ducato 
lágþekja árg. 2007. Ekinn 22 þús. km 
Glæsilegur bíll hlaðinn aukabúnaði. 
Uppl. í s. 865 2200

 Mótorhjól

Til Sölu Suzuki Intruder 1500 árg. 2003 
ekið 11þ. mílur fullt af aukahlutum. 
Uppl. í síma 894 1003.

Til sölu Kawasaki KX 450 árg. ‘07 
hjól í toppstandi. Verð 650.000. Tilboð 
520.000. Uppl. í s. 899 8459.

Suzuki DRZ 400 árg. ‘04. Lýtur mjög 
vel út og er í topp standi. Þetta er 
léttasta / off road týpan af DRZ línunni 
sem er með plast tank. Verð 350þ. S. 
848 9993.

Óska eftir nýlegum hippa ( t.d intruder ) 
í skiptum fyrir Mercedez ML 350 árg’03 
lítið ekinn. S. 897 2000

Leita að góðum og ódýrum hippa, 
stærð 500-900ca. uppl í sendist: siggi@
vortex.is

Til sölu Honda Repsol 1000. Árg. 2007 
EK. 700km. Sjá myndir á bilverkba.is 
Sími 899 5424.

 Vespur

Til sölu Rafmagnsvespur 904z. 
Gullmolinn fyrir 101. V. 185 þús. 
Uppl. í s. 693 3730.

 Fjórhjól

Polaris sportsman 800x2. Árg ‘07. Ek. 
1800km, 14’’ álfelgur radialdekk, spil, 
dráttarkrókur ofl. Lítur út sem nýtt. 
Uppl. í s. 847 4849.

Til sölu Canam 800 Limited. Árg. 
‘08. Tveggja manna. Götuskráð, ek. 
1500 km. Með spili, GPS tæki, hiti í 
handföngum, rúða, geymsluk., dráttark. 
Nýsk. ‘13. Vel með farið. V. 2.590þ. 
Engin skipti. S. 894 3755.

 Vélsleðar

Skidoo 800 MXZ Renegade. Árgerð 
2005. Ekinn 3500 km. Mjög vel með 
farinn. Staðgreiðsluverð 650. þús. kr. 
Upplýsingar í síma 692-3144.

 Kerrur

Farangurskerrur. Eigum Humbaur 
farangurskerrur til á lager. Mikið úrval af 
kerrur á staðnum. www.topplausnir.is/ 
www.topplausnir.is www.kerrusalan.
is/ www.kerrusalan.is Lyngás 8, 
Garðabæ s: 517 7718

 Hjólhýsi

Hjólhýsi til sölu
Til sölu LMC Lord Ambasdor 560 
RBD árg. ‘07. Alde hitakerfi, markisa, 
2 geymar, sjónvarpsloftnet, sólasella, 
convector, Cd, bakaraofn, stór ísskápur 
og fl. Verð 3.590 þús. Virkilega vel með 
farið hús. Uppl. Hjá Seglagerðinni Ægir 
S. 511 2200 & 660 1303

Travel King Tec 565 árg’08 til sölu. 
Ýmisir aukahlutir. V. 3.550 þús. Uppl. 
í s. 822 5998, myndir: http://hilmar.
blog.is

Hjólhýsi til sölu í Efra-hverfinu á 
Laugarvatni. Uppl. í s. 868 6321 & 
566 7378

Adria hjólhýsi til sölu. M. stóru fortjaldi 
og auka fortjaldi. Þarfnast smá 
viðgerðar á hjólabúnaði. Uppl. í s. 899 
2276.

Til sölu hjólhýsi Hobby delux 540UL, 
árg. 2007, markhýsa, með renndum 
hliðum. 2 rúm. Verð 3.100.000 Uppl. 
s. 895 7496

Til sölu hjólhýsi staðsett þjórsárdal uppl 
í S: 848 4004.

 Fellihýsi

Palamino Colt 9ft árg. 2004 Verð 
1290þús. Uppl. s. 893 6337

 Tjaldvagnar

Ónotaður Combi Camp m/eldhúsi til 
sölu. Uppl. johannes@sts.is. Á sama 
stað Combi Camp án eldhúss Módel 
2004.

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar


