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

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 

skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í

síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu 

okkar www.istak.is.

TRÉSMIÐIR
ÍSTAK óskar eftir að ráða trésmiði til starfa við 

framkvæmdir hér á landi og erlendis. 

Sérstaklega er þörf yfir smiði sem hafa reynslu af 

mótauppslætti.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Hjá Umhverfisstofnun er laust til umsóknar starf sér-
fræðings á deild hollustuverndar. 

Megin verkefni sérfræðingsins varða almenna hollustu-
hætti og öryggismál, samræmingu heilbrigðiseftirlits 
hávaða innan húss og utan ásamt gerð fræðsluefnis og 
leiðbeininga.

Gerð er krafa um háskólapróf í raungrein sem nýtist í 
starfi, s.s.  efnafræði eða líffræði eða menntun í heil-
brigðis vísindum. Framhaldsmenntun á einhverju fram-
an greindra sviða er æskileg.

Næsti yfirmaður sérfræðingsins er Sigríður Kristjánsdótt-
ir deildarstjóri, sem veitir nánari upplýsingar um starfið 
ásamt Sigrúnu Valgarðsdóttur starfsmannastjóra í síma 
591 2000.

ALMENNAR HÆFNISKRÖFUR
Auk þeirra hæfniskrafna sem gerðar eru til starfsins og 
tilgreindar eru að framan, verða eftirfarandi þættir um 
þekkingu, reynslu og hæfni hafðar til viðmiðunar við val 
á starfsmanni:

 » Þekking og/eða reynsla af opinberri stjórn-
sýslu

 » Skipulagshæfileikar og markviss vinnubrögð
 » Hæfni í framsetningu upplýsinga á skrifuðu 

og töluðu máli
 » Hæfni í ensku og einu norðurlandamáli auk 

góðrar íslenskukunnáttu
 » Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum sam-

skiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Gert er ráð fyrir að starfmaðurinn hefji störf í byrjun 
septem ber 2011. Föst starfsaðstaða starfsmannsins 
getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Ísafirði, Akureyri, 
Mývatni, Egilsstöðum eða Vestmannaeyjum, allt eftir 
búsetu umsækjanda. Gert er ráð fyrir að gagnkvæmur 
reynslutími sé sex mánuðir við ráðningu.

Umsóknir skulu sendar til Umhverfisstofnunar, Suður-
landsbraut 24, 108 Reykjavík eða á netfangið ust@ust.is 
eigi síðar en 3. júlí 2011.

NJÓTUM UMHVERFISINS OG  STÖNDUM VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN

HOLLUSTUHÆTTIR  
OG ÖRYGGISMÁL
Starf sérfræðings hjá Umhverfisstofnun

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UMHVERFISSTOFNUN.IS

Yfirmaður hagdeildar
Reiknistofa bankanna

Reiknistofa bankanna er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem 
þjónar bönkum, sparisjóðum, kortafyrirtækjum og öðrum fjármálastofnunum. Reiknistofa 
bankanna er nú hlutafélag og framundan eru spennandi tímar og nýjar áskoranir. 

Hagdeild er ný deild innan félagsins og megin- 
hlutverk hennar verður:
 • Utanumhald um áætlunarferli félagsins
 • Þróun og innleiðing á heimildar- og samþykktarskema 
 • Skilgreining og stöðlun rekstrarupplýsinga og skýrslna 
     handa stjórn og stjórnendum
 • Útbúa vikuskýrslur sem sýna lykilmælingar á 
     þjónustugæðum
 • Útbúa frávikaskýrslur og ferli fyrir frávikaskil
 • Sértækar tekju- og kostnaðargreiningar
 • Útbúa verðmatrixu sem vörustjórar þurfa að starfa innan,   
    við verðlagningu á þjónustu félagsins
 • Stýra verkefnahópi um val og innleiðingu á nýju fjárhagskerfi

Hæfniskröfur:
 • Háskólapróf í viðskiptagreinum
 • Starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Frumkvæði og metnaður í starfi
 • Góðir samskiptahæfileikar
 • Geta til að vinna undir álagi
 • Gott vald á íslenskri tungu, talmáli og ritmáli

Við sækjumst eftir að fá hæfileikaríka og vel menntaða 
einstaklinga í vinnu og búa þeim gott og frjótt starfsumhverfi.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir, 
inga@hagvangur.is, s: 520-4700

Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is, s: 520-4700

Guðbrandur Jónasson starfsmannastjóri Reiknistofunnar,
gudbrandur@rb.is, s: 569-8877

Umsóknarfrestur er til og með 27. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Reiknistofa bankanna - Kalkofnsvegi 1 - 150 Reykjavík

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Viltu láta eins og fífl
í vinnunni? 

Skemmtigarðurinn í Grafarvogi auglýsir eftir 
skemmtikröftum / fjöllistarfólki til þess að 

skemmta gestum garðsins. 
Æskilegt að umsækjendur hafi reynslu eða 

menntun í að skemmta fólki. 
Um er að ræða hlutastarf. 

Umsóknir sendist á info@skemmtigardur.is 
merkt „gaman í vinnunni”
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SKJALAVÖRÐUR - SÉRFRÆÐINGUR
Þjóðskjalasafns Íslands auglýsir laust til umsóknar starf 
sérfræðings á skjalasviði.

Starfið felst einkum í ráðgjöf við opinberar stofnanir og 
aðra afhendingarskylda aðila á sviði skjalavörslu og í eft-
irliti  með skjalavörslu þeirra. Samning leiðbeiningarita og 
reglna um skjalavörslu, námskeiðshald, skráning og frágan-
gur skjalasafna eru reglubundin verkefni. Viðkomandi tekur 
þátt í ýmsum öðrum verkefnum skjalasviðs.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Gerð er krafa um MA próf í sagnfræði, opinberri 
  stjórnsýslu eða aðra sambærilega menntun. 
  Menntun í skjalfræði er æskileg. 
 • Reynsla af starfi við skjalavörslu, notkun skjala-
  safna eða vinna á skjalasafni er mjög æskileg. 
 • Góð kunnátta í algengum notendaforritum brýn
   auk góðs skilnings á rafænum gögnum. 
 • Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu norður-
  landamáli er áskilin.
 • Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfs
  manni, með frumkvæði í starfi, vönduð vinnu
  brögð og lipra framkomu. 

Laun skv. kjarasamningum ríkisins.

Umsóknarfrestur er til 24. júní nk. Í umsókn skal greina frá 
menntun og starfsreynslu. Vottorð um menntun fylgi. 

Umsóknir sendist til Þjóðskjalasafns Íslands. Laugavegi 
162, 105 Reykjavík eða á netfangið atvinna@skjalasafn.is

Nánari upplýsingar á starfatorg.is  og á vef Þjóðskjalasafns 
skjalasafn.is

Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er söfnun og 
varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda 
þjóðarsögunnar til notkunar fyrir stjórnvöld, 
stofnanir og einstaklinga til þess að tryggja 
hagsmuni og réttindi þeirra og til notkunar við 
vísindalegar rannsóknir og fræðiiðkanir.

ÞJÓÐSKJALASAFNS ÍSLANDS

Yfirmaður mötuneytis

Um er að ræða 100% starf.
Starfið er laust frá 1. ágúst 2011
Helstu verkefni og ábyrgð
Yfirmaður í mötuneyti skólans ber ábyrgð á matseld fyrir 
um 600 manns. 

Lögð áhersla á fjölbreyttan og hollan mat þar sem notast 
er við viðmið Lýðheilsustöðvar. 

Yfirmaður mötuneytis hefur yfirumsjón með matreiðslu, 
hönnun matseðla, frágangi í eldhúsi, samskiptum við 
birgja auk innkaupa á hráefni. Einnig sér viðkomandi um 
veitingar fyrir ýmsar uppákomur í starfinu ásamt því að 
sinna öðrum tilfallandi verkefnum. 

Hæfniskröfur
Menntun og reynsla á sviði matreiðslu.
Góð þekking á næringarfræði.
Þekking á rekstri mötuneyta.
Færni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
Frumkvæði í starfi, reglusemi og stundvísi.  
Geta til að vinna undir álagi.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur og 
viðkomandi stéttarfélags. 

Við Árbæjarskóla er laus staða yfirmanns í mötuneyti skólans.  Um tímabundna ráðningu er að ræða.  
Árbæjarskóli er heilstæður grunnskóli með um 670 nemendur og 80 starfsmenn.
Leitað er að einstaklingi með ríka þjónustulund, sem á auðvelt með að vinna með börnum  og fullorðnum.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2011.  Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri í síma 
4117700 eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið thorsteinn.saeberg@reykjavik.is

Menntasvið

Leitað er að einstaklingi sem:
• Er heiðarlegur og samviskusamur 
• Er sjálfstæður og nákvæmur í vinnubrögðum 
• Getur unnið undir álagi 
• Hefur umtalsverða reynslu af sölu fasteigna 
• Hefur ríka þjónustulund
• Hefur brennandi áhuga á að ná langt á sínu sviði 

Löggilding fasteignasala er ekki skilyrði en kostur.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.
Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson löggiltur 
fasteignasali í síma 510-3500 eða bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg fasteignasala óskar eftir að 
ráða vanan sölufulltrúa til starfa.

Hagkaup óskar eftir að ráða aðstoðarmann í innkaupadeild.
Starfið er fólgið í tölvuvinnslu, skýrslugerð, pöntunum á vörum, samskiptum 
við birgja og starfsfólk verslana.
  

HAGKAUP 
INNKAUPADEILD

Við leitum að starfsmanni sem hefur áhuga á kaupmennsku og fatnaði. Æskilegt er að 

umsækjandi hafi a.m.k. stúdentspróf, geti unnið sjálfstætt og vel undir álagi. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á starfsmannahald@hagkaup.is fyrir 21. júní.

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís starfsmannafulltrúi í síma 563 5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.
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KENNSLA Í 
EÐLISFRÆÐI 
OG STÆRÐFRÆÐI

• Kennara vantar í eðlisfræði og stærðfræði  
 næsta vetur.
• Alls um 1,5 stöðugildi
• Upplýsingar og umsóknir á 
 skolameistari@fas.is og í síma 860 2958.

Skólameistari

STÖRF Í BOÐI HJÁ REYKJAVÍKURBORG
Nánari upplýsingar um laus störf hjá Reykjavíkurborg er að finna á vefnum reykjavik.is undir liðnum Auglýsingar. 

reykjavik.is

Auglýsingasími
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Sölustjóri
á fyrirtækja-

markaði

REYKJAVÍK NATURA KEFLAVÍK HENGILL FLÚÐIR KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

VIÐ MÁLUM BÆINN GRÆNAN Reykjavík Natura er hluti 
af einni virtustu hótelkeðju 
landsins, Icelandair Hotels. 
Reykjavík Natura leitar að 

öflugum einstaklingum í hóp 
starfsmanna sem leggur sig 

fram um að veita hótel-
gestum ánægjulega, græna 

og vistvæna upplifun.

Hótelstjóri Reykjavík Natura, Sólborg Steinþórsdóttir, veitir nánari upplýsingar og tekur á móti umsóknum 
á netfanginu: solborg@icehotels.is.

 Smurbrauðsdama 
 Uppvaskarar 
 Aðstoðarfólk í eldhús 
 Barþjónn í vaktavinnu

 Herbergisþernur
 Matreiðslumenn í vaktavinnu, kl. 11-23 
 Matreiðslumenn á vaktir, kl. 8-20 
 Matreiðslumenn í aukavinnu 

 Framreiðslumenn í vaktavinnu og aukavinnu
 Starfsmaður í mötuneyti starfsmanna
 Bakari í sumarafleysingar
 Aðstoðarfólk í bakarí

Eftirtalin störf eru í boði:

Þjónustufulltrúi 
varahluta HEKLU

 
Þjónustufulltrúi sér um sölu og þjónustu á varahlutum 
til viðskiptavina HEKLU
Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla tengd bílavarahlutum
• Framúrskarandi þjónustulund og útsjónarsemi
• Áhugi og þekking á bílum
• Góð tölvukunnátta
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
 
Auk ofangreindra hæfniskrafna eru allir starfsmenn 
HEKLU hvattir til að sýna frumkvæði, metnað og vilja 
til að ná árangri í starfi.
 
Almennur vinnutími þjónustufulltrúa er 08:00-17:00.  
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðjón Ingi Guðmundsson, deildarstjóri varahluta, í 
síma 590 5603 eða í gegnum netfang gigu@hekla.is
Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið sbk@hekla.is

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»
»

»

»

»
»
»
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Framhaldsskólakennari 
í stærðfræði

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
framhaldsskólakennara (sbr. lög nr. 87/2008) í 
stærðfræði.

Umsækjandi þarf að hafa háskólapróf 
í stærðfræði eða skyldum greinum og 
kennsluréttindi á framhaldsskólastigi. 
Umsækjandi þarf að geta kennt bæði 
byrjendum og lengra komnum. Launakjör fara 
eftir kjarasamningi framhaldsskólakennara og  
stofnanasamningi MK. 

Umsóknarfrestur er til 30. júní. Ekki þarf að sækja 
um á sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn 
þarf að fylgja afrit af prófskírteini auk yfirlits um 
fyrri störf. Umsókn skal senda til skólameistara 
(margret.fridriksdottir@mk.is).

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu 
www.mk.is. Frekari upplýsingar um starfið 
veita skólameistari, Margrét Friðriksdóttir og 
aðstoðarskólameistari Helgi Kristjánsson í síma 
594 4000. 
 
Skólameistari

Menntunar- og almennar 
hæfniskröfur í öll störfin:

Próf í byggingarverkfræði, 
byggingartæknifræði eða 
arkitektúr er krafa
Framhaldsnám á sviði 
mannvirkjagerðar er kostur
Löggilding til að leggja fram 
uppdrætti vegna byggingaleyfis 
eða jafngild réttindi eru kostur
Góð tungumálakunnátta jafnt í 
ræðu og riti (íslenska, enska 
og eitt Norðurlandamál)
Skipulagshæfni og öguð 
vinnubrögð
Frumkvæði
Samstarfs- og samskiptahæfni

•

•

•

•

•

•
•

Sunddeild Breiðabliks óskar 
eftir að ráða yfirsundþjálfara

Sunddeild Breiðabliks auglýsir eftir yfirþjálfara til starfa hjá 
félaginu næsta sundtímabil sem hefst í ágúst 2011.

Starfssvið er meðal annars að hafa yfirumsjón með öllum 
hópum og þjálfurum deildarinnar og halda utan um daglegar 
skráningar. 

Viðkomandi verður að hafa reynslu af sundþjálfun og góða 
menntun á sviði íþróttafræði, ásamt því að geta unnið með 
unglingum og börnum og verið þeim góð fyrirmynd. Um-
sóknum með upplýsingum um menntun og fyrri störf skal 
skila á póstfangið rannveig@lbhi.is fyrir 20. júní næstkomandi.

Nánari upplýsingar eru á breidablik.is – sund og hjá 
Rannveigu Önnu Guicharnaud, í stjórn Sunddeildar Breiða-
bliks (rannveig@lbhi.is). Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.

Sales Manager
The sales manager who has been with us for many years is leaving 
to seek new challenges. We are therefore looking to appoint his 
successor. The sales manager will lead market and sales activities 
internationally. Important qualities will be an outgoing personality, 
to like to deal with people, ability to work in a team, to be good 
at building relationships, and the ability to lead and structure the 
sales work.

Sales Engineer
We are expanding and are considering employing a full time sales 
engineer. Applicant for this position must have a good command 
of written and spoken English. Competence in using DAK will be 
an advantage.

Both positions will involve a good deal of travelling, taking part in 
exhibitions and visiting customers nationally and internationally 
Applicants should have a maritime background, while the ability to 
work both in a team and independently is important.

Good remuneration for the right candidate.

For more information, please call Roger Gjerde, tel +47 90 59 23 40, 
and also see our website: www.gjerde.com.

Applications, with CV and references, should be  
sent to:  rgjerde@gjerde.com by 15th July 2011.

John Gjerde AS is located in 
Gjerdsvika, Norway. The company 
has two subsidiaries, JG-Production 
AS and Sia Saldus Welding in Latvia.
We manufacture and supply tank 
ventilation equipment to local and 
international shipbuilders. 
In addition, the company is a 
sub-supplier of other mechanical 
products to industry in the region.  
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MÆLINGAMAÐUR

Siglingastofnun Íslands óskar eftir 
að ráða mælingamann.

Á hafnarsviði starfa 10 manns og þar er unnið 
að áætlanagerð, líkantilraunum, hönnun og eftirliti 

með hafnarframkvæmdum og sjóvörnum.

Helstu verkefni:
•  Dýptar- og landmælingar, úrvinnsla gagna
•  Líkanrannsóknir

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærilegt próf
•  Starfsreynsla á sviði mælinga
•  Góð tölvukunnátta
•  Færni í mannlegum samskiptum

Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um 
starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 

sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðherra.

Umsókn merkt „Mælingamaður“ 
ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf 

berist til Siglingastofnunar Íslands, 
Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða á netfangið 

thorhildure@sigling.is fyrir 2. júlí nk.

Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hafnarsviðs 
í síma 560 0000. Öllum umsóknum verður svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Siglingastofnun Íslands er framsækin þjónustustofnun 
sem skapar hagkvæmar aðstæður til siglinga og fiskveiða 

og vinnur að öryggi á sjó og strandsvæðum.
www.sigling.is

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Starfið felst í akstri og móttöku flutningsbeiðna. 
Deildarstjóri ber ábyrgð á ástandi bifreiða og að 
manna vaktir.

Hæfniskröfur:
· Meirapróf.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Deildarstjóri 
akstursdeildar

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins, nú 
bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Lögð er áhersla á frábæra þjónustu hvort sem það er á  
dekkjaverkstæði, viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttar-
bílaþjónustu, bílaþvottaþjónustu eða í úrvinnslu bíla, en auk 
þess sér VAKA um uppboð á vegum sýslumanna.

Hagkaup óskar eftir að ráða sérfræðing í osta- og sælkeraborð Kringlunnar.
Starfið er fólgið í almennum rekstri á sælkeraborði, pöntunum á vörum, 
samskiptum við birgja, starfsfólk verslana og viðskiptavini.  

HAGKAUP 
KRINGLUNNI

Nauðsynlegt er að viðkomandi sé lipur í mannlegum samskiptum, þjónustulundaður, 

geti unnið sjálfstætt og hafi metnað fyrir því að ná árangri í starfi. Æskilegt er að 

viðkomandi sé matreiðslumaður eða matgæðingur og hafi menntun og/eða reynslu 

á því sviði. 

Umsóknum skal skilað inn á skrifstofu Hagkaups í Holtagörðum eða í tölvupósti 

á starfsmannahald@hagkaup.is.

Allar nánari upplýsingar veitir Arndís starfsmannafulltrúi í síma 563 5000.

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Driver/Administrative support

The Delegation of the European Union to Iceland 
(www.esb.is) is seeking to recruit a Driver/Administra-
tive Aid with the following qualifications and qualities:
 - Driver’s license and at least 5 years of driving 
  experience
 - Secretarial and/or administrative experience or 
  corresponding skills
 - Fluent in Icelandic and English
 - Flexible, pro-active, punctual, team player and 
  organised
 - Computer skills

Please e-mail a CV and a cover letter before July 1st 
2011 (English only) to: delegation-iceland@eeas.
europa.eu

Tapasbarinn leitar eftir 
metnaðarfullum matreiðslumönnum 
í kvöld og helgarvinnu. 
Fullkomin aukavinna fyrir þá sem vinna 
til dæmis í mötuneyti. Góð laun í boði.

Hafið samband við Bjarka Frey, á staðnum 
eða bjarki@tapas.is

VERSLUNARSTJÓRI ÓSKAST
Við óskum eftir að ráða verslunarstjóra í fullt starf. 
Evans er með fremstu verslunum á markaðnum sem
bjóða tísku fatnað fyrir konur í stærðunum 14-32.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið gudrun@hbu.is

Umsóknarfrestur er til og með 26.júní næstkomandi.

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ

Daglegur rekstur verslunar þ.e. mönnun, uppgjör,
þjónusta viðskiptavina, afgreiðsla á kassa, vörumóttaka,

framsetning vara og almennt útlit verslunar.

HÆFNISKRÖFUR

Reynsla af stjórnun og/eða verslun
Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Sjálfstæð og skiplögð vinnubrögð
Brennandi áhugi á tísku

Tölvukunnátta og vandvirkni
Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Dalskóli í Úlfarsárdal  

Auglýsir e ir: 
Leikskólakennurum og starfsfólki með aðra uppeldis-
menntun, 100% stöður. 
Helstu hæfniskröfur auk menntunar er faglegur metnaður, 
brei  áhugasvið, ölbrey  reynsla, samvinnuhæfni, jákvæðni 
og þrá l þess að vinna gleðiríkt starf með börnum.  
Yfirmanni í eldhús, 100% staða. 
 Við leitum að einstaklingi með menntun og reynslu af 
matreiðslu, þekkingu á næringarfræði og rekstri mötuneyta. 
Helstu hæfniskröfur eru faglegur metnaður ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum, jákvæðni og löngun l að starfa í 
umhverfi með börnum.  
Skólaliðar í eldhús, umönnun, gæslu og þrif, 100% 
stöður. 
Við leitum af einstaklingi með alhliða reynslu og ölbrey a 
menntun l aðstoðar í eldhúsi auk þrifa og umönnunar og 
einstaklingi l þess að vera í gæslu og umönnun ásamt 
þrifum. Helstu hæfniskröfur eru jákvæðni, frumkvæði og 
samvinnuhæfni auk löngunar l að starfa í umhverfi með 
börnum.  

Umsóknum skal skilað  l skólastjóra: 
hildur.johannesdo r@reykjavik.is 

Nánari upplýsingar gefur  Hildur Jóhannesdó r  í síma 
6648370 og  Sigrún Ásta aðstoðarskólastjóri í síma 

6648371 

Vantar hársnyrti í leigustól.  
Sanngjörn leiga og frábær vinnuaðstaða. Nánari upplýsingar 

veita Iðunn Harpa Gylfadóttir  s. 847-3932 
eða  Guðrún Helga Finnbogadóttir s. 661-7475
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Einbýli/tvíbýli á mjög góðum stað á Seltjarnarnesi. Húsið er 
skráð 263,4 fm með 26,8 fm bílskúr. Tvær íbúðir í dag. Húsið 
hefur verið talsvert endurnýjað en ekki fullfrágengið. Góðar 
stofur, 3-4 svefnherb. í aðalíbúðinni. Aukaíbúð í kjallara er 2ja 
herbergja. Góð 800 fm ræktuð lóð. Góður bílskúr.  OPIÐ HÚS 
(SUNNUDAG) FRÁ KL. 13:00 - 14:00 V. 52,5 m.

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

 Melabraut 17 - Seltj.nesi. Einbýli/tvíbýli. 

OPIÐ HÚS

 Laufásvegur 10 - einstök staðsetning

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja 87,8 fm  íbúð á 1.hæð 
í stórglæsilegu húsi sem hefur nýlaga verið endursteinað 
að utan. Húsið stendur á mjög góðum stað í þingholtunum 
nálægt tjörninni. OPIÐ HÚS (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:00 - 18:00. V. 27,4 m.

OPIÐ HÚS

Hreiðurborg er 220 ha jörð þar af 24 ha ræktaðir.
Liggur 10 km fyrir vestan Selfoss. Hagstætt verð.

Upplýsingar veitir landeigandi í síma 892-0372

MEÐ BETRI JÖRÐUM Á
SUÐURLANDI ER TIL SÖLU

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Íþróttasvæði Fram Úlfarsárdal. 
Gervigrasvöllur, jarðvinna, snjóbræðsla, 
lýsing, girðing o.fl.  
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 
kr. frá og með 21. júní 2011 í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða: 6. júlí 2011 kl. 10:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

12661

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

Útboð     
    
Egilshöllin - Innri frágangur v. keilusalar o.fl. - Almennt útboð.

Reginn ehf. f.h. dótturfélags síns Kvikmyndahallarinnar ehf. 
óskar eftir tilboðum verktaka í frágang innanhúss á 1. hæð 
nýbyggingar við Egilshöll. 

Verktaki tekur að sér að undirbúa um 2.800 m²  aðstöðu í 
Egilshöll fyrir keiluhöll, veitingasölu og verslun. Húsnæði skal 
skila tilbúnu til sérinnréttinga sem rekstraraðili væntanlegrar 
starfsemi mun annast.

Um er að ræða frágang lofta og veggja, uppbyggingu gólfa og 
gólfefni auk lagna-, loftræsi- og rafkerfa. Undanskilin er undir-
bygging og uppsetning keilubrauta með tilheyrandi búnaði.

Gera skal ráð fyrir að framkvæmdum sé lokið 15. nóvember 
2011.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með miðviku-
deginum 15. júní 2011. Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið 
skulu senda tölvupóst á netfangið vsb@vsb.is og óska eftir 
útboðsgögnum. Taka þarf fram nafn, heimilisfang, símanúmer 
og kennitölu umsækjanda.
Umsjónaraðili verkkaupa með útboði er VSB Verkfræðistofa 
ehf. / Örn Guðmundsson orn@vsb.is.

Útboðsgögn verða send viðkomandi í tölvupósti. Gögn verða 
ekki afhent á annan hátt, hvorki prentuð né á geisladiski.

Skilafrestur tilboða er til miðvikudagsins 29. júní 2011 klukkan 
13:00. Tilboð verða opnuð þá á skrifstofu Regins ehf. að 
Borgartúni 25, að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.
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Idea ehf óskar eftir verktökum 
til þátttöku í verðkönnun vegna 1000 m²  

iðnaðarhúss að Klafastaðarvegi 12 
Grundartanga

Um er að ræða staðsteypt hús 620 m² verkstæðis-
byggingu og 380 m² þjónustubyggingu á 2 hæðum. 
Vegghæð er 8 metrar.  Innifalið í verki skal vera jarð-
vinna, frágangur á lóð og lagnir. 
Lóð afhendist fullunnin. Bygging skal skilast fokheld og 
fullfrágengin að utan.
Verkkaupi útvegar allt efni til verksins.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. okt. 2011.
Verðkönnunargögn verða afhent rafrænt frá mið-
vikudeginum 23 júní. 2011. 

Áhugasamir sendi beiðni um verðkönnunargögn og hugs-
anlegar fyrirspurnir á verkfræðistofu Hauks Ásgeirssonar 
haukur@vha.is fyrir kl 16.00 þriðjudag 21.júní 2011. 
Verðum skal skilað á Verkfræðistofu Hauks Ásgeirssonar 
fimmtudaginn 30. júní 2011 kl. 11.00

MAGNÚS EINARSSON
Löggiltur fasteignasali
Sími: 512 4900

SVEINN EYLAND Sölufulltrúi
Farsími: 6900 820

Hafðu samband

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

HVERS VIRÐI ER EIGNIN ÞÍN !

• Frítt sölumat á eignina þína.
• Vönduð og traust vinnubrögð.
• Hafðu samband í síma: 6900 820

Fasteignir

AtvinnaÚtboð
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BÍLAR &
FARATÆKI

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín, 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. 
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001 www.bilaborg.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.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

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna 
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum 
okkur í ferðavögnum allt seldist upp 
síðasta sumar, Frábært 5000m2 
plan með góðri nágrannavörslu og 
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin 
standa uppsett, Við erum ekki staddir 
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á 
staðnum, Sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, 

Lokað á laugardögum.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

TILBOÐ! Escape Limited
Í mjög góðu ástandi, 3000 cc, 200 
hö, ek. 75 þús mílur, svart leður, 
dráttarkúla. Lækkað verð v/ flutninga: 
1250 þús. Árni s: 696 5099.

Ford Mustang ‘01
Ek. 68mi. 8cc. 320hö. 5g. Beinskiptur. 
Toppeintak. V. 2.050 þús. Uppl. s. 867 
1282.

Til sölu glæsilegur Subaru Legacy Sport 
Sedan árg.’07. Ek 82þ/km, 5gíra. Bsk. 
V 2.490þ, Skipti ódýrari. Uppl. í S 891 
6055.

YARIS DIESEL! 2007 Ek. 54þús. V. 1.890 
þús. Óska eftir stgr.Tilb. Uppl. 7714279

Ford Ecape. Ltd, 05/2008 Ek. 65. Þús. 
Sjálfsk, krómpakki., dráttarb.,leðursæti, 
sumar-,vetradekk, Cd 6 diska, 
hjólagrind. Skipti möguleg. Verð. 
3.800.000 kr. Uppl í s. 693 4290.

Til sölu/yfirtaka lán. Toyota Corolla 
2006 staition Rauður ek 72þ,1600 
álfelg.beinsk. ásettverð 1850 þús 
35.pr.m 38 gr eftir. s: 8204 494 Valdi.

50% ódýrara eldsneyti. Einföld metan 
breyting á bílnum. Engin útborgun. 
Greiðist að fullu með rekstrarsparnaði 
og þú átt fullt af peningum afgangs! 
Reiknaðu út þinn bíl á www.
islandus.is. Bjóðum einnig ódýrari 
nýja og notaða bíla frá öllum helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000.

Skoda Octavia árg.’07, ek. 99 þús. 
Diesel. Áhvílandi 1100 þús, 29 
afborgun. Skipti ódýrara. Verð: 2.690þ. 
Uppl. í s. 698 1777.

Land Cruiser 90 til sölu. Árg’96. Sk’11. 
Verðtilboð. Skipti á dýrari 120 LC kemur 
til greina. Upplýsingar í s 617 6688

Til sölu Bayliner Capri 195 með 175hö 
suzuki fjórgengismótor árg 08 lítið 
keirður skoða skipti á minni eða stærri 
bát sími 899 2058.

BMW 330 SMG. Árgerð 2003. Ekinn 
165Þ km. Beinskiptur og sjálfsskiptur. 
Verð 2.400.000. Skoða skipti á ódýrari. 
S: 865-5804

WV golf, ek. 61 þús km. 99’ árg. Verð 
650 þús. Uppl. í síma 777 3505

SUBARU FORESTER LUX 2,0 árg. 2010, 
ek. 29 þ.km. Sjálfsk. Fjórhjóladrif, 
Leður, Dráttarkúla. Verð 4.350.000. kr 
Sími: 861-5389

Vertu nú sniðug/ur í sumar ! Breyttu 
heimilsbílnum í ferðabíl og haltu áfram 
að njóta íslenskrar náttúru. Gott tjald 
á toppinn á bílinn og málið er leyst. 
Passar á flestar gerðir bifreiða. Gott 
pláss fyrir tvo. Stærð: 205 x 160 cm. 
Tvær gerðir í boði. Stigi og dýna fylgir 
með. Auðvelt að geyma þegar ekki í 
notkun. Venjulegt verð frá kr. 230.000,- 
Nú Tilboð: kr. 199.000,- Komdu og 
skoðaðu því sjón er sögu ríkari. Happy 
Campers efh, Rofabær 9, S: 5787860

Volvo S40 1,9 turbo, 200 hestöfl, 
topplúga, leður, Reyklaust ökutæki 
sjálfsk, árg. 99’ ek. 210 þús. Verð. 
1.050.000. kr Sími: 861-5389

Subaru Impreza 2,0 silfurlitaður 
fjórjóladrifin, sjálfskiptur, árg. 99’ 
Reyklaust ökutæki, ek. 150 Þús. verð 
550.000.kr Sími: 861-5389

Toyota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.39 þús. Í góðu standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,3 
m. Uppl. í s. 8576595/6900752

 0-250 þús.

Hyundai accent árg ‘95, sk ‘12, ný 
kúpling, ný smurður, ný dekk. Verð 160 
þús. stgr. Uppl. í s. 615 2626

Bíll óskast á 25-150þ. Þarf að vera 
skoðaður og gangfær. Hringið/sms í 
s.8430626

 250-499 þús.

Corolla 1.3 bsk.’95 ný skoðuð, ekinn 
215 nýtt í bremsum Dráttarbeisli verð. 
260þús Tilboð. 190þús sími: 865-3769

Toyota Corolla ‘98 ný tímareim, vel 
farinn, skoðaður 2012, ek.205þ. 
Kr.450þ. S:823-5800

 500-999 þús.

Pontiac Trans Am GTA 86’. 350cc. 
Mikið endurnýjaður, ryðlaus, gott lakk, 
varahlutir fylgja. Engin bifreiðagj. 990 
þús. ath skipti s. 660 0108

VW Polo basicline ‘05,ekinn 86þús. 
Gott eintak af bíl!Má semja um verð en 
miða við 890þús. Uppl. s. 694 9880.

 1-2 milljónir

Sparieintak af Citroen C3, sjálfskiptur, 
09/05, ek. 48 þ. 1.360 cc. Nýskoðaður, 
nýir stýrisendar, ný smurður, 
sumar+vetrardekk, reyklaus og MJÖG 
vel með farinn bíll. 1150.þ. Uppl. 895 
7604.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

Óska eftir að kaupa Suzuki Jimny 
árgerð 2004-2008. Uppl. í síma 822 
1216.

 Jeppar

SSangyong Musso ‘01, diesel 2,9 turbo, 
ek 240 þús, nýskoðaður án ath, nýtt 
púst, góð toyo sumardekk, snyrtilegur 
bíll og gott viðhald. Verð 690 þús. S. 
896-1231

Toyota LC „02 common rail 35” 
ek150.000, hvitur Verð,2490þ smurbók 
Ingvi s.6630000

 Sendibílar

Til sölu Toyota Hiace árg 2008 ekinn 
645.000.Ný skoðaður og í topp lagi.
Dráttarbeisli og álfelgur.Vsk bíll.Verð 
1.590.000.Engin skipti. Uppl.í síma 
896-0593

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Renault Master árg.’01, ek. 265 þús, 17 
farþega og með hópferðaleyfisskoðun. 
Verð 1.890 þús, skipti ath. Uppl. í s.861 
4260.

 Húsbílar

Húsbíll til sölu. Benz. Týpunr: 0614. 
Árg’89. Fluttur inn ‘01. Góður bíll. Uppl. 
í s 820-8485 og 552-7676.

 Mótorhjól

Einn með öllu. Husqvarna TE250 cc 
fjórgengis hjól, 2005 árg. í toppstandi. 
Einn eigandi frá upphafi. 3ja hjóla kerra, 
galli, brynja, skór og hjálmur fylgja. 
Tilboðsverð 450.000. Sími 868 5355.

Yamaha FZ6 Fazer árg.’07. Fallegt og 
vel með farið hjól. Ekið ca. 10.000 
km. Nýsmurt og nýyfirfarið og skoðað 
með nýju framdekki. TILBOÐ: 890.000. 
Uppl. í s. 865-5317 eða netfang: 
adalsteinno05@ru.is.

Suzuki 800v Marauder árg.’06, ek. 
5500 mílur. Gullfallegt hjól sem nýtt. V. 
850 þús. Uppl. í s. 898 5343.

Honda Shadow VLX 600 árg.’06. ek. 
1500 mílur. Glæsilegt hjól sem nýtt. V. 
850 þús. Uppl. í s. 898 5343.

Til sölu Honda Sabre Shadow 1100 
árg’00, ek. 9000 þús mílur. V. 970 þús. 
Uppl. í s. 840 3017

Triumph Bonneville árgerð 1972. 
Gangfær og vel með farið. þarfnast 
viðgrðar. Tilboð óskast. Upplýsingar 
s.659-3424

Endurohjól KTM 450 EXC Factory árg. 
2007 til sölu. Hvít númer 2012. Verð 
790 þ.kr. Uppl. í síma 660-9970.

Til sölu Husaberg FE 450 lítið ekið 15 
klst verð 850þ tek 650þ staðgreitt. Gsm 
860 7130 - 897 7203

 Vespur

Piaggo Vespa LX150 árgerð 2006 ek. 
2500 km, 150CC. Einn eigandi og lítur 
út sem ný. Aukahlutir fylgja. Tilboðsverð 
390.000. Sími 868 5355.

 Fjórhjól

Eigum til úrval nýrra og notaðra 
fjórhjóla. VDO Verkstæðið Borgartún 
36 S: 588 9747 www.vdo.is

SMC CAPTIN götuskráð fjórhjól í góðu 
ástandi til sölu, 2007árg, 300cc, 20hö, 
Verð 440 þús, uppl í s:660-3006

 Reiðhjól

Til sölu El-bike rafmagnshjól. Í mjög 
góðu ástandi. Verð 80.000. S: 862 
1425.

 Kerrur

Til sölu hestakerra Humbaur Island árg 
2007-8 mjög vel farin og lítið notuð 
verð 2,3 mill kostar ný 3,5.upl 8228844

 Hjólhýsi

Til sölu innréttaður gámur . 
Vel skipulagður, með eldhúsi, 
eldhúsborði,klósetti,sturtu og góðu 
rúmi. Eldhús og baðinnréttingar eru frá 
JKE-designe.Hitakútur fylgir,staðsettur 
í geymslu gáms.Verð 1.190.000, Ath 
skipti á bíl. Uppl. s. 897-3700.

Til sölu


