
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

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

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Dögg Ísaksdóttir, risaksdottir@actavis.is.   
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 22. apríl nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Verkefnastjóri 
fyrir B. Braun vörur   

Starfið tilheyrir sölu- og markaðssviði Actavis á Íslandi og eru helstu verkefni sviðsins 
markaðssetning og kynning á vörum fyrirtækisins, skráning lyfja fyrir innanlandsmarkað 

og birgðastýring.

Verkefnastjóri fyrir B. Braun ber ábyrgð á markaðssetningu vara frá fyrirtækinu B. Braun sem Actavis 
er með umboð fyrir á Íslandi. Starfið felur í sér kynningar á hjúkrunarvörum og lyfjum með miklum 

samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk. Einnig felur starfið í sér gerð sölu- og markaðsáætlana ásamt öðrum 
verkefnum fyrir fyrirtækin.  
 
Helstu verkefni:

  Kynningar á hjúkrunarvörum og lyfjum frá B. Braun

Við leitum að einstaklingi
 

       svo sem hjúkrunarfræði

Vélamaður 
í pökkunardeild   

Pökkunardeild tilheyrir framleiðslusviði Actavis hf.  

karton og glös. Framleiðslulínur pökkunardeildar innihalda 
flókinn vélbúnað og starfsemin kallar á að breytingar og stillingar 

 
 
Helstu verkefni:

Stillingar og breytingar á flóknum vélbúnaði

Við leitum að einstaklingi
 

      eða sambærilegt

 
    öðrum búnaði

B. Braun er þýskt 
fyrirtæki sem framleiðir 
og selur hjúkrunarvörur, 
lækningatæki og lyf um 
allan heim.  Fyrirtækið er 

þekkt fyrir gott vöruframboð 
og mikil gæði á vörum á 

heilbrigðissviði.

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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Tæknimaður - vélvirki eða vélstjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 23. april nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir 

sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við
AGA, sem eignaðist meirihluta í fyrirtækinu
1991. Árið 1999 var AGA keypt af Linde frá 
Þýskalandi sem er eitt stærsta gasfyrirtæki 
heims með starfsemi í yfir 100 löndum og 50 
þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur aðsetur 
að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- 
og köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins,
áfyllingastöð, skrifstofa, verslun o.fl. Einnig 
rekur ÍSAGA koldíoxíðverksmiðju að
Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan er
ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar
um landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28
manns. Nánari upplýsingar um fyrirtækið má 
finna á heimasíðu þess www.aga.is

Starfið felst í ýmis konar smíðavinnu auk 
eftirlits og viðhalds á öllum framleiðslubúnaði 
tveggja verksmiðja ásamt öðrum búnaði sem 
tilheyrir fyrirtækinu og hjá viðskiptaaðilum 
þess. 

Viðkomandi er hluti af 3-4 manna teymi. Um 
er að ræða dagvinnu að mestu leyti en útköll 
og yfirvinna geta komið til.

Um er að ræða sumarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Vélvirki, vélstjóri eða bifvélavirki
• Nemi í þessum iðngreinum kemur til álita
• Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og með öðrum
• Geta og vilji til að tileinka sér ný vinnubrögð og að 

vinna eftir skilgreindum verkferlum
• Reynsla af vinnu við raf- og logsuðu
• Reynsla af vinnu með ryðfrítt stál er kostur
• Nokkur enskukunnátta er nauðsynleg
• Kunnátta í öðrum Norðurlandamálum er kostur 

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ÍSAGA ehf. óskar eftir að ráða reyndan tæknimann, vanan smiðjuvinnu. 
Leitað er eftir einstaklingi sem náð hefur góðum árangri í fyrri störfum en 
nemi sem kominn er langt í viðeigandi iðngrein kemur einnig til álita.

Ármúla 30  |   108 Reykjavík  |   S ími  560 1600  |   www.borgun. is

Spennandi tækifæri
Borgun er leiðandi fyrirtæki í þróun og hagnýtingu lausna á sviði rafrænnar greiðslumiðlunar. Við leggjum 
áherslu á lipra og persónulega þjónustu og vinnum eftir gildunum; vilji, virði og vissa. Vegna aukinna umsvifa 
leitum við að hæfum og kraftmiklum sérfræðingum á sviði upplýsingatækni og alþjóðaviðskipta.

Sérfræðingur á Alþjóðasviði

Helstu verkefni:

 Yfi rferð umsókna um viðskipti
 Skráning umsókna
 Eftirlit með seljendum vöru og þjónustu á netinu
 Almenn samskipti og þjónusta við viðskiptavini
 Önnur tilfallandi verkefni á Alþjóðasviði

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf á sviði viðskipta, alþjóðamála 
 eða sambærileg menntun

 Reynsla af greiðslumiðlun kostur
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Greiningarhæfni og áhugi á rannsóknarvinnu á netinu  

 nauðsynlegur
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfi leikar
 Sjálfstæði í starfi  og hæfni til að vinna undir álagi

Sérfræðingur á Upplýsingatæknisviði

Helstu verkefni:

 Þátttaka í innleiðingu aðkeyptra lausna
 Skipulagning og umsjón prófana
 Uppbygging sérþekkingar á viðskiptakerfum
 Tengiliður Upplýsingatæknisviðs við Viðskiptasvið 

 Borgunar
 Samskipti við erlenda og innlenda birgja

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfi sfræði eða 
 sambærileg menntun

 Marktæk reynsla af prófunum 
 Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 Hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla 

 af teymisvinnu
 Sjálfstæði, skipulagshæfi leikar og frumkvæði í starfi 

Nánari upplýsingar um störfi n veitir 
Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri 
í síma 560 1561 eða ryg@borgun.is. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
um að sækja um störfi n á www.borgun.is. 

Umsóknarfrestur er 
til og með 24. apríl nk.
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur, næturvaktir Landspítali, næturvaktadeild Lk Reykjavík 201204/029
Starfsmaður á skrifstofu Siglingastofnun Íslands Kópavogur 201204/028
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201204/027
Starf við eftirfylgd Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201204/026
Starf við ræstingar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201204/025
Rafvirki HÍ, framkvæmda- og tæknisvið Reykjavík 201204/024
Doktorsnemi HÍ, Kerfislíffræðisetur Reykjavík 201204/023
Sérfræðingur, deildarlæknir Sjúkrahúsið á Akureyri, barnadeild Akureyri 201204/022
Aðst.m. fr.kv.stjóra, sérfræðingur Íbúðalánasjóður Reykjavík 201204/021
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð Siglufjörður 201204/020
Kennarar Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201204/019
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Snæfellinga Grundarfjörður 201204/018
Sóknarprestur Biskup Íslands Kópavogur 201204/017
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201204/016
Lögfræðingur Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201204/015
Íþróttakennari, vélfræðingur Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201204/014
Lektor í bráðahjúkrun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201204/013
Lektor í heilsugæsluhjúkrun Háskólinn á Akureyri Akureyri 201204/012
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Ert þú góður stjórnandi? 

Og menntaður leikskólakennari?

Við ætlum að bæta í stjórnendahópinn okkar öflugum  
menntuðum leikskólakennurum frá og með 1.ágúst n.k.  

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli sem var opnaður 
2005. Skólinn er staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu 
við sjóinn í Garðabæ. Við vinnum eftir Fjölvísistefnunni 
með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og eins, bæði 
nemenda og kennara. Enn fremur leggjum við áherslu á græn 
gildi og umhverfismennt. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um.

Umsóknafrestur er til 23. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Ída Björg Unnarsdóttir aðstoðarleik-
skólastjóri í síma 578-1220 eða á netfangið: idab@sjaland.is 
Einnig er hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Höfðaskóli auglýsir:
Lausar stöður grunnskólakennara
Leitað er eftir kennurum á miðstig og í tungumála- 
og náttúrufræðikennslu á unglingastigi. Einnig 
vantar námsráðgjafa.

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nemendum. 
Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuaðstaða kennara góð. Á 
heimasíðu skólans, http://hofdaskoli.skagastrond.is , má sjá allar 
helstu upplýsingar um skólastarfið. 

Barnvænt umhverfi, gott samstarfsfólk og lág húsaleiga!

Skagaströnd er kauptún með um 530 íbúum í tæplega þriggja 
klst. fjarlægð frá Reykjavík. Þar er öll almenn þjónusta í boði, s.s. 
leikskóli, íþróttahús og heilsugæsla.

Nánari upplýsingar veitir:  
Hildur Ingólfsdóttir skólastjóri, vs. 452 2800, gsm 849 0370.
Hægt er að senda umsóknir á netfangið hofdaskoli@skagastrond.is 

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.

Höfðaskóli Skagaströnd
Sími: 452 2800, fax: 452 2782,
íþróttahús: 452 2750,
Veffang: http://hofdaskoli.skagastrond.is   
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is

      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Við hjá Motus leitum að öflugum starfsmönnum 
á Upplýsingatæknisvið fyrirtækisins.

Kerfisstjóri
Starfið felst í rekstri og uppsetningu netþjóna, umsjón með afritatöku og rekstri símstöðvar 

ásamt almennri notendaþjónustu við starfsmenn. 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú brennandi áhuga á hugbúnaðargerð og leggur áherslu á vönduð vinnubrögð og 
notkun á nýjustu tækni? Þá gæti þetta verið rétta starfið fyrir þig.

Hæfnisþættir

  Stundvísi, skipulögð og öguð 
vinnubrögð

  Árangursþörf og metnaður 

  Geta til þess að vinna undir álagi 

  Sjálfstæði í vinnubrögðum 

  Samskiptahæfileikar 

Hæfnisþættir

  Árangursþörf og metnaður til að skrifa  
góðan hugbúnað

  Geta til þess að vinna undir álagi

  Eldmóður og frumkvæði 

  Áhugi á að læra nýja tækni og tileinka sér hana 

  Sjálfstæði í vinnubrögðum 

  Samskiptahæfileikar 

Menntun og starfsreynsla

  MCITP gráða eða sambærilegt

  Umfangsmikil þekking á Microsoft hugbúnaði

  Þekking og reynsla á rekstri netþjóna og  
gagnagrunna

  Þekking á afritunarbúnaði og afritunarreglum

  Þekking á rekstri símstöðvar

  Þekking á uppsetningu forrita og vélbúnaðar

  Reynsla af notendaþjónstu

Menntun og starfsreynsla

  Háskólamenntun í tölvunarfræði   
eða sambærilegt

  Þekking á C# og Visual Studio

  Þekking á SQL og gagnagrunnum

  Þekking á ASP.NET, Resharper, WPF,   
SOAP, TDD, TFS og MVVM er kostur

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi starfsmanna 

eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi. Í boði er skemmtilegt 

umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

Nánari upplýsingar veita Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfsmanna-
stjóri Motus í síma 440 7122 og Gunnar Sverrir Ásgeirsson 
sviðsstjóri Upplýsingatæknisviðs í síma 440 7072. Vinsamlegast 
sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 25. apríl. Ráðið verður í störfin sem fyrst.

Motus ehf. (áður Intrum á 

Íslandi ehf.) er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins. 

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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MainManager er framúrskarandi umsýslukerfi fyrir eignir og búnað sem gerir stjórnendum kleift að hafa yfirsýn yfir 
alla stoðþjónustu (áætlanagerð, viðhald, öryggismál, orkunotkun, flatarmálsstjórnun, stöðu verkefna, ábendingar 
o.fl.).  Fjöldi fyrirtækja og stofnana sem kjósa að nota MainManager fer vaxandi, bæði hér heima og erlendis.  
Nýverið valdi Statsbygg í Noregi MainManager til að ná betri árangri í rekstri og viðhaldi 2.400 mannvirkja.

ICEconsult leitar að .Net forritara í hugbúnaðarteymi sitt við þróun á MainManager, umfangsmiklu kerfi 
til aðstöðustjórnunar, með stöðugt vaxandi hóp kröfuharðra viðskiptavina í Evrópu.

Leitað er eftir manneskju með: 
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða annarri grein sem nýtist í starfi
• Að minnsta kosti 3ja ára reynslu af forritun í .NET
• Reynslu af vefhugbúnaðargerð í ASP.NET
• Kunnáttu í jquery, javascript, CSS og X/HTML/5
• MCTS 70-515 próf er kostur
• Reynsla af SCRUM aðferðafræði er kostur

MainManager er veflægt kerfi sem nýtir sér allar helstu nýjungar í þróun vefviðmóts. Spennandi tímar eru 
framundan í þessari þróun, þar sem farsímar og spjaldtölvur leika sífellt stærra hlutverk. Við hvetjum starfsfólk 
okkar til að fylgjast með nýjungum á þessu sviði og tryggja þannig að kerfið sé ávallt í fremstu röð. Unnið er 
samkvæmt AGILE/SCRUM aðferðafræði.

Frekari upplýsingar veitir Hilmar Steinþórsson í síma 412 8600
Umsóknir má senda á his@mainmanager.is

.NET forritari með áherslu á vefviðmót

www.mainmanager.iswww mainmanager is

Heilsugæslan í Salahverfi óskar eftir 
að ráða hjúkrunarfræðing

Um er að ræða fjölbreytt starf við ungbarnavernd,  
skólaheilsugæslu og hjúkrunarmóttöku á heilsugæslu-
stöð.

Staðan er laus frá l5. ágúst eða eftir nánara samkomu-
lagi. Reynsla af heilsugæslu æskileg.
Starfskjör taka mið af kjarasamningi FÍH. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir,yfirhjúkrunarfræðingur
Netfang:hjordis@salus.is
Sími: 590-3900.

Umsóknarfrestur er til 28. apríl n.k.
Umsókn sendist til: 
Heilsugæslan Salahverfi
B.t. Hjördísar Birgisdóttur, yfirhjúkrunarfræðings
Salavegi 2
201 Kópavogur
eða á netfangið hjordis@salus.is

Umsóknarfrestur: Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 22. apríl.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við leitumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða 
einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

GÆÐADEILD ICELANDAIR 
Helsta hlutverk gæðadeildar er að framfylgja kröfum um innra eftirlit með flugrekstri 
og viðhaldi flugvéla.

STARFSSVIÐ: 
I Undirbúningur og framkvæmd gæðaúttekta á sviði flugrekstrar og viðhaldsstarfsemi 
 Icelandair
I Þátttaka í þróun eftirlitskerfis (Compliance Monitoring) í samræmi við kröfur 
 Flugöryggisstofnunar Evrópu
I Ráðgjöf og þátttaka í gerð verklagsreglna í samræmi við kröfur flugmálayfirvalda 

HÆFNISKRÖFUR:
I Menntun á sviði flugvirkjunar, atvinnuflugs, flugrekstrar-, verk- eða tæknifræði
I Þekking á kröfum flugmálayfirvalda um starfsemi flugfélaga og viðhaldsstöðva 
I Reynsla af viðhaldi og viðhaldsstjórnun flugvéla
I Mjög góð enskukunnátta ásamt góðri tölvufærni
I Þekking og reynsla af gæðastjórnun er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Sigurjón Sigurjónsson I 5050 300 I sigurjons@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 300 I starf@icelandair.is

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum í krefjandi störf í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

DREIFIKERFADEILD ICELANDAIR 
Helsta hlutverk dreifikerfadeildar er að annast rekstur á viðamikilli vefsölu á 20 
vefsvæðum á 11 tungumálum.

STARFSSVIÐ: 
I Daglegt viðhald, efnisinnsetning, textavinna, uppfærsla vefsöluherferða 
 og myndefnis
I Aðstoð við þróun og samþættingu á vefjum með það að markmiði að efla og bæta 
 notendaviðmót og hönnun
I Unnið er í VYRE CMS vefumsjónarkerfi Icelandair 
I Vinnsla myndefnis og hönnunar, t.d. í Photoshop
I Samskipti við erlend sölusvæði Icelandair, teymisvinna og samvinna bæði innan 
 fyrirtækis og utan, auk tilfallandi verkefna

HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólapróf sem nýtist í starfi
I Góð fagleg þekking í vefmálum er nauðsynleg
I Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á vefumsjónarkerfum, þekkingu 
 á HTML (5), CSS og Java Script
I Reynsla í vef- og útlitshönnun, þekking á hugbúnaðarþróun og innleiðingu nýjunga 
 í vefþróun
I Góð íslensku- og enskukunnátta sem og færni í að vinna með texta á íslensku
 og ensku

Nánari upplýsingar veita:
Árni Sigurðsson I 5050 300 I arni@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 5050 300 I starf@icelandair.is
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Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunar-
fræðing í hlutastarf á kvöld-, nætur- og helgarvaktir.
Einnig óskast hjúkrunarfræðingar til sumarafleysinga 
á morgun-, kvöld- og næturvaktir.

Nánari upplýsingar gefur Ragnhildur Hjartardóttir, 
hjúkrunarframkvæmdastjóri í Mörk í síma  
560-1700/894-4447 ragnhildur.hjartardottir@morkin.is

Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN  
hugmyndafræðin (Eden alternative) er höfð að leiðarljósi.

Hjálp! Okkur vantar birtingaráðgjafa

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

Við þurfum að bæta við starfsmanni í birtingadeild. Um er að 
ræða starf birtingaráðgjafa sem starfar náið með birtingastjóra 
og viðskiptastjórum. Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 
og í hópavinnu á líflegum vinnustað.

Helstu verkefni:

\ Gerð birtingaáætlana
\ Samskipti við fjölmiðla og viðskiptavini

Hæfniskröfur

\ Háskólamenntun á sviði félagsvísinda eða viðskiptafræði
\ Sérlega góð samskiptahæfni
\ Mjög góð tölfræðiþekking og kunnátta á Excel er skilyrði
\ Reynsla af birtingum er æskileg
\ Jákvæðni, gott skap og þjónustulipurð

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að fylla 
út um sókn ar formið á Facebook-síðu stofunnar, 
facebook.com/pipartbwa, fyrir 23. apríl nk.
Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 30 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar starfa 
þegar fimm sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um aug lýs inga  stofa 
í heim inum. Þar starfa um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

Starfssvið
>  Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf
>  Sala á gjafakortum o.fl.
>  Umsjón með Tax-Free endurgreiðslum
>  Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
>  Stúdentspróf æskilegt
>  Almenn tölvukunnátta
>  Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum
>  Færni í mannlegum samskiptum og rík 
 þjónustulund
>  Enskukunnátta

Vinnutími frá kl. 9.45–16.00/17.00 aðra vikuna 
og  kl. 13.00–19.00 hina vikuna (til kl. 21.30 
á fimmtudögum).

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 
12. desember.
 
Nánari upplýsingar veitir Viðar Jökull Björnsson, 
rekstrarstjóri Kringlunnar, í síma 517 9013 eða 
á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudeginum
14. nóvember.

á þjónustuborð Kringlunnar

Þjónustufulltrúi
 óskast

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Starfið
Umferðarstofa leitar að fulltrúa í skjalastjórnun og skrifstofurekstri á rekstrarsviði. Starfshlutfall er 100%. 
Starfið felst einkum í:
 Umsjón og uppbyggingu á skjalakerfi Umferðarstofu 
 Póstdreifingu og skráningu í málaskrá
 Innkaupum og umsjón með skrifstofuvörum
 Útgáfu og umsjón með eyðublöðum og upplýsingaskjölum
 Ýmsum almennum skrifstofustörfum

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Menntun á sviði bókasafns- og upplýsingafræði
 Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
 Leitað er að einstaklingi sem er jákvæður, úrræðagóður, mjög skipulagður, sýnir frumkvæði,
 er fær í mannlegum samskiptum og hefur ríka þjónustulund

Umsóknarfrestur er til 23. apríl 2012.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
  Umferðarstofa
  Bt. Ólafar Friðriksdóttur
  Borgartúni 30
  105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita Dagný Jónsdóttir, forstjóri og Ólöf Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs- og 
gæðasviðs. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í 
a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný.  Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu stofnunarinnar: 
http://us.is

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR –stéttarfélag 
í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og jákvæðni. 
Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað 
árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri.

Fulltrúi í skjalastjórnun 
                       og skrifstofurekstri

Eldhús – Eldhús
Matsölustaðurinn Hjá Dóra í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfskraft vanan eldhússtörfum og afgreiðslu á heitum 

mat.  Snyrtimennska og íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar í s. 557 3910 eða á staðnum mán- föst.

Grunnskóli Borgarfjarðar auglýsir

Við Kleppjárnsreykjadeild 
er laus staða sérkenna 
skólaárið 2012-2013.
Umsóknum skal skilað skriflega til skólastjórnanda fyrir 30. apríl 
n.k. með upplýsingum um menntun, réttindi, starfsreynslu og 
meðmælendur. 
Upplýsingar gefur Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri í 
síma 430-1500/847-9262, netfang inga@gbf.is
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Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur
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Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2012

Tæknisvið Símans leitar 
að VAS sérfræðingi

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum skapandi,  
áreiðanleg og lipur.

Starfið felur í sér þróun og rekstur skilaboðakerfa (SMS/MMS),
stillingakerfa fyrir farsíma og ýmiskonar netþjóna og lausna sem 
tilheyra VAS rekstrarumhverfi. Starfinu fylgja mikil samskipti við 
aðra sérfræðinga, bæði innanlands og erlendis.

Menntun og reynsla:

   eða rafmagnstæknifræði

   farsímakerfum auk brennandi áhuga á 
   farsímum og nýjustu tækni

Persónueiginleikar:

 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

V Allsidig friluftsliv
V Rikt kulturliv
V Brede faglige utfordringer
V Lønn etter avtale

Kontakt:
Seksjonsleder Trond Pedersen og avdelingsleder professor Petter Eldevik,  
tlf. +47 992 75 925/ +47 77 01 51 35 og +47 906 67 659/ +47 77 66 98 29

Fullstendig annonsetekst på www.unn.no/jobbsok. 
Søknadsfrist: Snarest!

Det satses friskt ved UNN Harstad 
og vi søker nå nye kollegaer som ønsker 
å være med på utviklingen av et moderne 
lokalsykehus som en del av Røntgenavdelingen 
ved Universitetssykehuset Nord Norge!

Overlege, Røntgenavdelingen
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UNN Harstad tilbyr og utvikler røntgenløsninger tilpasset spesialisthelsetjenesten,  
samhandlingsreformen og lokalsykehuset behov. Vi trenger dyktige radiologer  
som kan bidra til å forme fremtidens helsetjenester for nordnorske pasienter.  
Avdelingen drives i tett og utstrakt samarbeid med UNN Tromsø og UNN Narvik.

SUMARSTÖRF
Þörungaverksmiðjan hf óskar eftir að ráða til 
sumar-afleysingastarfa  starfsmenn í verk-
smiðju, til löndunar og á verkstæði félagsins á 
Reykhólum.

Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á 
Reykhólum þar sem þang og þari er þurkaður i 
mjöl til útflutngs. Verksmiðjan gerir út eitt skip 
Grettri BA, tvo dráttarbáta auk sex slátturpramma 
til þangskurðar Í verksmiðjunni er unnið á vöktum 
og felst vinnan í að mata hráefni inn í vinnsluna, 
pökkun á frameiðslunni, reglubundið viðhald og 
þrif. Löndun fer fram öllu jöfnu utan hefðbundins 
dagvinnutíma og fellst hún í losun þangs úr 
Gretti. Flutningur á þangi upp á hráefnaplan með 
dráttarvélum, frágangnur neta, umhirða drátttar-
véla, annars búnaðar og vinnusvæða.
Verkstæði félagsins sinnir viðhaldi á eignum og 
búnaði félagsins eins og slátturprömmum, verk-
smiðju og flutingartækjum. 

Störfin stendanda báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir: 
Einar Sveinn / Þorgeir  í síma 434 7740  
tölvupóstfang info@thorverk.is

Framsleiðsla og hráefnaöflun Þörungarverk-
smiðjunnar hf er vottuð af TÚN og QAI sem lífræn. 
(CERTIFIED ORGANIC) 

Þörungarverksmiðjan hf,  
Karlsey, 380 Reykhólum, s. 434 7740  

info@thorverk.is www.thorverk.is

Meðal viðfangsefna eru heilar stöður kennara í textílmennt og heimilisfræði. Umsjónarkennsla á yngsta stigi og miðstigi.  Kennsla ensku, 
íslensku, samfélagsfræði og lífsleikni á unglingastigi auk almennrar sérkennslu og upplýsinga- og tæknimenntar.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að efla sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð með áherslu á vellíðan  
nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum.  Mikil áhersla er lögð á kennalu í átthagafræði og nærkennslu en allar starfsstöð-
var skólans eru Grænfánaskólar.  Skólinn miðar að því að auka verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu heimabyggðarinnar.  
Frekari upplýsingar um starfið, skipulag þess og umfang veitir Magnús Þór Jónsson, skólastjóri, í símum 4339900 og 8949903 eða með 
tölvupósti í maggi@gsnb.is

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11. gr:  „Óheimilt er að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum 
XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.“ 

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að gera gott skólastarf í Snæfellsbæ enn betra. 
Öllum umsóknum verður svarað. Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!

Lausar stöður í 
Grunnskóla Snæfellsbæjar
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag 
staðsettur á þremur stöðum, í Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli í Staðarsveit.
Frá og með næsta skólaári verða lausar kennarastöður í Grunnskóla Snæfellsbæjar.
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Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 

Helstu verkefni:
•   Ritun bréfa og fundargerða 
•   Gerð kynninga og minnisblaða fyrir framkvæmdastjóra
•   Skipulagning funda framkvæmdastjóra og annarra atburða
•   Halda utan um undirbúning stjórnarfunda, auk annarra 

 vinnu- og samráðsfunda
•   Aðkoma að verkefnastjórnun framkvæmdastjóra
•   Ýmis tilfallandi verkefni og eftirfylgni verkefna
•   Ýmis verkefni fyrir framkvæmdastjórn
•   Símsvörun og skjalavarsla

Menntun og hæfniskröfur:
•   Háskólamenntun á sviði raungreina eða viðskipta
•   Haldgóð reynsla úr fjármála- eða ráðgjafafyrirtæki er æskileg 
•   Mjög gott vald á rituðu máli á íslensku og ensku, færni 

 í norðurlandatungumáli æskileg
•   Góð almenn tölvukunnátta, sérstaklega í Excel og Powerpoint
•   Þjónustulund, sveigjanleiki og frumkvæði
•   Framúrskarandi skipulagshæfni og nákvæmi í vinnubrögðum

Helstu verkefni:
•   Byggingatæknilegar umsagnir vegna lánveitinga
•   Matsgerðir og álitsgerðir í tengslum við úttektir á ástandi eigna
•   Úttekt á byggingagöllum
•   Samskipti við viðskiptavini
•   Innri og ytri skýrslugjöf
•   Þjónusta  við önnur svið Íbúðalánasjóðs vegna ýmissa úttekta

Menntun og hæfniskröfur:
•   Byggingatæknifræðingur eða byggingafræðingur
•   Iðnmenntun á sviði bygginga og framkvæmda æskileg
•   Reynsla af gerð kostnaðaráætlana  vegna bygginga og reynsla
     af tilboðsgerð æskileg
•   Reynsla af úttektum og skýrslugerð æskileg
•   Umsækjandi þarf að vera talnaglöggur og nákvæmur
•   Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
•   Góð þekking á Excel og Word
•   Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•   Framúrskarandi samskiptaeiginleikar og færni til að starfa í hópi

Hlutverk fyrirtækjasviðs felst í  lánafyrirgreiðslu og ráðgjöf við fyrirtæki,
félagasamtök, sveitarfélög og byggingaraðila.

Sérfræðingur með byggingatæknilega
menntun á fyrirtækjasviði

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 
að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti
í húsnæðismálum og að f jármunum verði 
sérstaklega varið til þess að auka möguleika 
fólks til að eignast og leigja húsnæði á við- 
ráðanlegum kjörum.

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.        

Íbúðalánasjóður vill
ráða öflugt fólk til starfa

Upplýsingar veita Brynhildur Halldórsdóttir brynhildur@hagvangur.is
og Inga Steinunn Arnardóttir inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www. hagvangur.is
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Sérfræðingur á sviði upplýsingartækni
Laust er til umsóknar starf kerfisstjóra.

Starfssvið:

    Umsjón, þróun og daglegur rekstur netkerfis Greiðsluveitunnar og tengds búnaðar.
    Þátttaka í þróun netöryggis.
    Samskipti við ytri þjónustuaðila.

Menntunar og hæfiskröfur:

Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða verkfræði æskileg.    
     Reynsla í kerfisstjórnun í Microsoft umhverfi - MCTS, MCITP eða sambærileg gráða kostur.

Reynsla af kerfisstjórnun í Linux er kostur.
Frumkvæði, þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum áskilin.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Logi Ragnarsson framkvæmdastjóri, 
netfang logi@greidsluveitan.is, sími 458 0000. 
Áhugasamir eru beðnir um að senda umsókn á starfsumsokn@greidsluveitan.is
Umsóknarfrestur er til 23. apríl nk. 

Greiðsluveitan er sjálfstætt rekið einkahlutafélag í eigu Seðlabanka Íslands. Hjá því starfa nú tíu sérfræðingar sem 
sinna margvíslegum verkefnum af ýmsum toga. Reiknað er með að þeim fjölgi nokkuð á næstu mánuðum.
Frekari upplýsingar er að finna á vef félagsins www.greidsluveitan.is

Sumarstarf við garðyrkju
Af sérsökum ástæðum vantar garðyrkjumann til að annast 
garðinn  Skrúð á Núpi í Dýrafirði tímabilið 15. maí til ágústloka 
2012. Um er að ræða alla almenna umhirðu gróðurs, matjurta-
ræktun og grasslátt auk almenns viðhalds steinhleðslna og 
mannvirkja. Vélar og verkfæri eru til staðar.

Leitað er að sjálfbjarga aðila með garðyrkjumenntun eða mikla 
reynslu af garðyrkju. Starfsmaður þarf að geta unnið sem 
verktaki og hafa bíl til umráða. 

Nánari upplýsingar veitir Sæmundur í síma 893-1065
Umsóknir ásamt stuttu yfirliti yfir menntun og fyrri störf þurfa 
að berast fyrir 23. apríl nk. og sendist á póstfangið:  
skjolskogar@skjolskogar.is

Framkvæmdasjóður Skrúðs.

Mekonomen leitar að 
öflugum sölumanni

Mekonomen er brautryðjandi á Íslandi í notkun rafrænna lausna 
við sölu á bílavörum og varahlutum. Vegna aukinna umsvifa þurf-
um við að bæta við öflugum sölumanni. Um er að ræða fjölbreytt 
framtíðarstarf í vaxandi fyrirtæki.

Helstu verkefni:
# Ráðgjöf og sala í verslun
# Meðhöndlun rafrænna pantana
# Pantanir á vörum frá erlendum birgjum
# Vörumóttaka og vörusendingar

Hæfniskröfur:
# Menntun eða reynsla tengd bílum
# Skipulagshæfileikar og yfirsýn
# Tala og skrifa dönsku og/eða ensku
# Góð almenn tölvuþekking
# Góð þekking á bílum er ótvíræður kostur

Nánari upplýsingar:
# Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2012
# Starfshlutfall er 100%
# Árangurstengd laun
# Umsókn ásamt ferilskrá skal senda í tölvupósti 
   á gardabaer@mekonomen.is

Mekonomen á Íslandi er hluti af  stærsta fyrirtæki á Norðurlöndum í 
sölu á bílavörum og varahlutum. Á vef okkar www.mekonomen.is má 
sjá meira um fyrirtækið.

www.tskoli.is

Byggingatækniskólinn
Ein staða í tækniteiknun:
Við leitum að byggingafræðingi með góða þekkingu og 
reynslu af Revit og AutoCad forritum og með þekkingu 
á BIM. Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Hreinsson, 
skólastjóri Byggingatækniskólans, í síma 514 9101
og í tölvupósti, ghr@tskoli.is.

Fjölmenningarskólinn
Staða í kennslu íslensku fyrir útlendinga:  
Umsækjandi skal hafa fullgild kennsluréttindi á fram- 
haldsskólastigi og hafa reynslu af kennslu fyrir 
útlendinga. Æskilegt er einnig að umsækjandi hafi 
reynslu af námsstuðningi við nemendur á framhalds- 
skólastigi og eða sé með sérkennararéttindi.

Nánari upplýsingar veitir Fjölnir Ásbjörnsson,
skólastjóri Fjölmenningarskólans, í síma 514 9151
og í tölvupósti, fa@tskoli.is.

Raftækniskólinn
Ein staða í faggreinum rafiðna:
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum æskileg 
ásamt meistara- og kennsluréttindum. 

Nánari upplýsingar veitir Valdemar G. Valdemarsson, 
skólastjóri Raftækniskólans, í síma 514 9251 og 
í tölvupósti, vgv@tskoli.is.

Skipstjórnarskólinn
Ein staða í faggreinum skipstjórnar: 
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg. 
Kennsluréttindi æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson, 
skólastjóri Skipstjórnarskólans, í síma 514 9551 og 
í tölvupósti, vmo@tskoli.is.

Tæknimenntaskólinn
Tvær stöður í stærðfræði:
Menntun í stærðfræði og reynsla af kennslu í efri 
áföngum stærðfræði á framhaldsskólastigi ásamt 
kennsluréttindum. 

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í ljósmyndun: 
Sérhæfing í ljós- og linsufræði, hugmyndavinnu og 
stafrænni myndvinnslu. 

Ein staða í grafískri miðlun: 
Sérhæfing í tæknilegum frágangi, útskoti og prent-
formagerð.

Ein staða í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðlagreina: 
Sérhæfing í fjölmiðlun og hönnun.

Tvær stöður á tölvubraut: 
Sérhæfing annars vegar í kerfisfræði og hins vegar 
í forritun.

Í allar stöðurnar er óskað eftir kennurum með kennslu- 
réttindi og kennslureynslu. Nánari upplýsingar veitir 
Bjargey Gígja Gísladóttir, skólastjóri Upplýsingatækni- 
skólans, í síma 514 9351 og í tölvupósti, bgg@tskoli.is.

Véltækniskólinn
Stöður í faggreinum vélstjórnar:
Óskað er eftir véltæknifræðingi/vélaverkfræðingi 
með starfsreynslu sem vélfræðingur. Kennsluréttindi 
æskileg.

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, skólastjóri 
Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í tölvupósti, 
egud@tskoli.is.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi 
Tækniskólans og KÍ. Umsóknarfrestur er til 22. apríl. 
Umsóknir sendist á bg@tskoli.is. 
(Ath. þessi auglýsing gildir í sex mánuði)

Framúrskarandi kennarar
óskast í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins
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Kennarar einstakt tækifæri!
Óskar þú eftir rólegu og fjölskylduvænu umhverfi?

Í Trékyllisvík á Ströndum er lítill skóli sem heitir Finnboga-
staðaskóli. Hann er fámennasti skóli landsins en margur er 
knár þótt hann sé smár. Skólinn hefur allt til að bera sem prýða 
má einn skóla en hann vantar kennara í fullt starf frá 1. ágúst 
2012. Ódýr, stór og góð íbúð til staðar á skólalóð. Sláðu til, 
hringdu í Elísu skólastjóra 451-4032  
finnbs@ismennt.is eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001 
arneshr@simnet.is fyrir 20.apríl.

Hótel Holt leitar af starfsmanni  
í morgunverðarsal og er vinnutími frá 05:30-11:30.

Starfið er tilvalið fyrir fólk á miðjum aldri og ráðið 
verður í stöðuna hið fyrsta.

Enskukunnátta nauðsynleg.
Umsóknir sendist á gallery@holt.is

ERTU 
NAV FORRITARI?

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki sem hóf starfsemi árið 1979. 
Hjá Securitas starfa um 400 manns og eru starfsstöðvar 
félagsins og dótturfélaga í Reykjavík, Akureyri, Reykjanesbæ 
og Reyðarfirði. Gildi Securitas eru: Heiðarleiki – Árvekni – 
Hjálpsemi. Hjá Upplýsingatæknideild Securitas starfa í dag þrír 
starfsmenn. Í boði er framtíðarstarf í skemmtilegum hópi, fram-
úrskarandi vinnuaðstaða og tækifæri til að þróast í starfi. 
Starfið hentar bæði konum og körlum.

Þarf að hafa reynslu af:

Microsoft Dynamics NAV forritun

Forritun viðskiptakerfa

Almennri forritun í bókhaldi

Einnig er kostur ef viðkomandi þekkir:

Microsoft SQL og vinnslu gagnagrunna 

Forritun í Microsoft.NET umhverfinu

Almenn vefforritun og vefþjónusta

Nánari upplýsingar veitir Björn Friðriksson, deildarstjóri upplýsingatæknideildar, 
í síma 580 7000 eða í gegnum netfangið: bjorn@securitas.is
Sótt skal um öll störf á heimasíðu Securitas hf, www.securitas.is, 
í síðasta lagi þriðjudaginn 24. apríl. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun er kostur

Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

Færni í mannlegum samskiptum

Frumkvæði og metnaður til að ná árangri

VIÐ LEITUM AÐ UMSJÓNARMANNI 
FYRIR MICROSOFT DYNAMICS NAV 
UPPLÝSINGAKERFIÐ OKKAR

Helstu verkefni:

Almenn verkefnastýring

Þjónusta við innri viðskiptavini

Samskipti við ytri þjónustuaðila

Önnur tilfallandi verkefni

Securitas er 
fyrirmyndarfyrirtæki 

VR 2011

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is
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Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilfinningu fyrir 
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu 
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna.  Þarf einnig 
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.
• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt 
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástar-
punga og fleira góðgæti.

Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veit-
ingasölu í fögru umhverfi, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú 
blómstrar í bland við ferðamanninn.
Fríðindi: Frítt fæði og húsnæði á vinnutímabili.
Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is

Barngóð „amma“ óskast 
Þrjú börn á aldrinum 5 – 10 ára óska eftir traustri og góðri mann-
eskju sem getur stytt þeim stundirnar þegar foreldrarnir eru að 
vinna og hjálpað til við léttustu heimilisstörfin. Börnin þurfa að 
geta leikið sér úti undir eftirliti og fengið að borða þegar þau eru 
svöng. Börnin stunda tómstundir og því þarf viðkomandi að hafa 
bílpróf og bíl til umráða til þess að geta keyrt þau og sótt. Leitað 
er að aðila sem hefur mikla reynslu af barnauppeldi og vill geta 
haft sveigjanlegan vinnutíma. Fyrst og fremst er um að ræða 
dagvinnu, 3 – 4 sinnum í viku, stundum allan daginn en aðra 
daga minna allt eftir samkomulagi og einstaka kvöld ef þannig 
ber undir. Þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. maí nk. Laun 
samkvæmt samkomulagi. 

Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælum sendist á pe@simnet.is 
eigi síðar en 20. apríl. Öllum umsóknum verður svarað. 

Hefur þú reynslu 
af ferðaskrifstofu-
störfum?

Ferðaskrifstofan Express ferðir sem er í eigu 
Iceland Express auglýsir eftir dugmiklum 
einstaklingi til starfa vegna aukinna umsvifa. 
Um sumarstarf er að ræða.

Starfslýsing
 Almenn söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini
 Hópafyrirspurnir
 Fleira tilfallandi

Hæfniskröfur
 Framúrskarandi tök á talaðri og ritaðri íslensku
 Góð tungumálakunnátta
 Hæfni í mannlegum samskiptum
 Góð tölvukunnátta
 Reynsla af ferðaskrifstofustörfum

Umsóknir sendist á netfangið 
klaraiv@expressferdir.is
Umsóknarfrestur rennur út 1. maí 2012F

í
t

o
n

/
S

Í
A

Ármúli 7 | expressferdir.is | sími: 5 900 100 
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Á orlofssvæðinu eru 15 orlofshús og stórt tjaldsvæði ásamt margskonar leiksvæðum. Ráðningartími er frá miðjum
maí og fram í september. Um er að ræða mikla vinnu um helgar ásamt umsjón svæðisins virka daga.Mjög góð

íbúðar- og vinnuaðstaða er á staðnum. Laun eru samkvæmt kjarasamningum RSÍ. Starfið snýst m.a. um viðhald
tækja og búnaðar ásamt því að hafa umsjón með húsnæði og raftæknibúnaði á svæðinu. Gerð er krafa um rafið-

naðarmenntun eða sambærilega menntun. Allar upplýsingar eru veittar á skrifstofu Rafiðnaðarsambandsins
Stórhöfða 31 Reykjavík. Umsókn skal senda þangað fyrir 20. apríl næstkomandi.

VILTU VINNA HÉR Í SUMAR?

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
www.raf i s . i s  |  s tórhöfða  31  |  s ími :  580-5200

Rafiðnaðarsamband Íslands auglýsir eftir hjónum eða pari til þess að
vinna á orlofssvæði sambandsins á Skógarnesi við Apavatn í sumar. 

Matreiðslumaður
Við leitum að metnaðarfullum matreiðslumanni til starfa við matreiðslu á veitingastað Gló í Listhúsinu.  

Viðkomandi þarf að hafa faglega þekkingu á almennri matargerð, áhuga á að kynnast grænum lífsstíl 

og búa yfir þjónustulund. 

Starfið felst í að undirbúa og matreiða rétti dagsins hvern dag og er viðkomandi þar með mikilvægur 

hlekkur í starfsemi spennandi veitingastaðar. Vinnutíminn er frá 7 til 15 alla virka daga og annan hvern 

laugardag frá 8 til 15.

Boðið er upp á skemmtilegt starf í frábærum hópi, grænan djús og

guðdómlegan mat fyrir réttu manneskjuna. Ef það ert þú, endilega 

hafðu samband við okkur í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegir
matreiðsluhæfileikar

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 105 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is · Opnunartími: Virka daga 11-21 · laugardaga 11-17

Æskilegt er að viðkomandi hafi  
þekkingu á kjöti og matreiðslu.

Óskum eftir að ráða 
fólk í hlutastarf.

Viltu vinna að betri heimi?
Kvöldstarf hjá Amnesty International
Skemmtilegt, gefandi og vel launað starf. 
Mannréttindasamtökin Amnesty International óska 
eftir að ráða starfsfólk í símaverkefni, tvö kvöld í 
viku. Við leitum að opnum, jákvæðum og ábyrgum 
einstaklingum, sem hafa áhuga á mannréttindum.

Upplýsingar gefur Torfi Jónsson  
verkefnastjóri (tgj@amnesty.is)

Stálorka óskar eftir
að ráða lærða járnsmiði, vélvirkja eða vélstjóra til 
framtíðarstarfa, aðalstarfsvið er standsetning á bátavélum, 
viðgerðir á skipum og skyld störf. hægt er að senda inn 
umsóknir á stalorka@simnet.is eða hafa samband við 
Benedikt í síma 8927687

 CONSULAR ASSISTANT 
(TEMPORARY PART-TIME)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
Consular Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 27. apríl, 2012.  Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a 
temporary part time position of Consular Assistant. The closing 
date for this postion is April 27, 2012. 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

SÖLUMAÐUR

TNT hraðflutningar og Frakt.is leita að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með reynslu 
og þekkingu af sölumálum til fyrirtækja. Spennandi og krefjandi starf í alþjóðlegu starfsumhverfi.
TNT og Frakt.is eru alhliða flutningsfyrirtæki sem sérhæfa sig í hraðflutningum og í flug- og 
sjófrakt milli landa, ásamt tengdri þjónustu. 

Helstu verkefni 

flutningatengdri þjónustu

starfinu

Hæfniskröfur

ekki skilyrði

Nánari upplýsingar um fyrirtækin má finna á TNT.is og frakt.is



Matráður
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi til starfa á veitingastað Gló í Listhúsinu. Viðkomandi þarf að 

hafa mikla reynslu af almennri matargerð, áhuga á að kynnast grænum lífsstíl og búa yfir þjónustulund. 

Starfið felst í að undirbúa og matreiða rétti dagsins hvern dag og er viðkomandi þar með mikilvægur 

hlekkur í starfsemi spennandi veitingastaðar. Vinnutíminn er frá 7 til 15 alla virka daga og annan hvern 

laugardag frá 8 til 15.

Boðið er upp á skemmtilegt starf í frábærum hópi, grænan djús og 

guðdómlegan mat fyrir réttu manneskjuna. Ef það ert þú, endilega 

hafðu samband við okkur í netfangið otta@glo.is.

Yfirnáttúrulegir
matreiðsluhæfileikar

Gló · Listhúsinu Laugardal · Engjateig 19 · 105 Reykjavík · Sími 553 1111 · www.glo.is · Opnunartími: Virka daga 11-21 · laugardaga 11-17

Sláturfélag Suðurlands óskar að ráða verkfræðing / tæknifræðing í öfluga liðsheild framleiðsludeildar.  
Um er að ræða nýtt og fjölbreytt deildarstjórastarf sem viðkomandi mun taka mikinn þátt í að móta.  
Meðal verkefna eru greining og endurhögun framleiðsluferla, umsjón með útflutningsverkefnum, 
framleiðsluskipulagning svo og mælikvarðar og greining á framleiðsluþáttum, vélvæðing og umsjón 
með völdum framkvæmdum. Óskað er menntunar á sviði verkfræði eða tæknifræði. Reynsla úr 
matvælaiðnaði er æskileg en ekki nauðsynleg. Starfsaðstaða er á Hvolsvelli en starfinu fylgja 
bifreiðahlunnindi og því er búseta annars staðar á Suðurlandi vel möguleg.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Svavarsson, framleiðslustjóri, sími 488 8200, gudmundur@ss.is.

Umsóknum ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal skila til Sláturfélags Suðurlands, 
b/t Guðmundar Svavarssonar, Ormsvelli 8, 860 Hvolsvöllur eða á ofangreint netfang.

VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR 
ÓSKAST Á SUÐURLANDI

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 30. APRÍL 2012.

Sláturfélag Suðurlands er 105 ára, öflugt og framsækið matvælafyrirtæki í eigu 
búvöruframleiðenda á Suður- og Vesturlandi og almennra hluthafa. Höfuðstöðvar 
þess eru í Reykjavík og þar eru auk skrifstofu, markaðs- og söludeildir. Á Hvolsvelli 
er meginhluti kjötiðnaðar staðsettur ásamt frystihúsi og vörudreifingu kjötvara. 
Sláturhús rekur félagið á Selfossi ásamt úrbeiningu á kjöti og pökkunarstöð. 

Nánari upplýsingar um félagið má finna á heimasíðu þess, www.ss.is

Óskar eftir snyrtifræðingi í 60-100% starf
Áhugasamir sendi umsókn á eftirfarandi:  

berglind@comfortsnyrtistofa.is 
eða hafi samband í síma 821-1888 eftir kl.18

Umsóknarfrestur er til 23. apríl. 

Minjasafn Egils Ólafssonar
Minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti, Örlygshöfn auglýsir 
eftir tilboðum í rekstur kaffiteríu þar komandi sumar.  
Ætlunin er að bjóða veitingar úr héraði, s.s. hveiti-
kökur, reyktan fisk og fleira.

Safnið er opið frá kl. 11.00 til 19.00 alla daga frá 3. júní 
til miðs september.

Allar nánari upplýsingar gefur forstöðumaður  safnsins,  
Heiðrún Eva Konráðsdóttir  
í síma 868 5868  
og á netfangið  
heidruneva@gmail.com  
milli  kl. 9.00 og 16.00  
virka daga. 

Tilboðum skal skilað fyrir  
30. apríl nk. merkt :
Minjasafn Egils Ólafssonar 
Aðalstræti 53 
450 Patreksfirði
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Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
maí og júní ef næg þátttaka fæst:

Í matvælagreinum og byggingagreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur var til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í snyrtigreinum í maí - júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í bílgreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um 
leið og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyriss-
jóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2012.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa til starfa sem fyrst, um er að ræða fullt starf.

SÖLUFULLTRÚI Á FYRIRTÆKJASVIÐI

Umsóknir ásamt ferilskrá merkt Sölufulltrúi sendist fyrir 27. apríl á thorhildur@ss.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Benediktsdóttir, deildarstjóri 
fyrirtækjasviðs í síma 575-6000. Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvæla- 
fyrirtæki með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu 
starfa um 300 starfsmenn. Upplýsingar um SS er að finna á heimasíðu fyrirtækisins.

www.ss.is

STARFSLÝSING
Öflun nýrra viðskiptavina
Samskipti við núverandi viðskiptavini
Gerð söluáætlana
Tilboðs- og samningagerð
Eftirfylgni pantana

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
Menntun eða góð reynsla í matvælageiranum er skilyrði
Framúrskarandi söluhæfileikar er skilyrði
Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
Frumkvæði og geta starfað sjálfstætt
Góð tölvukunnátta
Skipulögð vinnubrögð
Reglusemi og stundvísi

Aðalfundur Búseta
Verður haldinn 30. apríl kl. 17 á Grand Hótel Reykjavík.

Hefðbundinn aðalfundarstörf.
Kl. 18:00 verður kynning á fyrirhuguðum 

húsbyggingum félagsins.

Sala 15238. Bjálmholt í Rangárþingi ytra. 
Um er að ræða jörðina Bjálmholt í Rangárþingi, (án greiðslu-
marks).  Á jörðinni er 115,1m² íbúðarhús sem er kjallari, hæð 
og ris byggt úr steinsteypu og timbri árið 1930. Ræktað land 
er 37,3ha en heildarstærð jarðarinnar er u.þ.b. 180-200ha.  
Útihús eru: Fjárhús byggt 1964 stærð 95,4m², hlaða byggð 
1964 stærð 50,4m², fjárhús byggt 1975 stærð 196,5m² , hlaða 
byggð 1964 stærð 170,0m², fjárhús byggt 1973 stærð 176,4m².         
Fasteignamat eignarinnar er  kr.16.427.000,- og Brunabótamat 
kr.42.295.000,- samkv. Fasteignaskrá Íslands. Mannvirkin þarfnast 
töluverðra endurbóta. 

Jörðin er í um klukkustundar akstursfjarlægðar frá höfuðborgar-
svæðinu. Einnig er stutt í þjónustu á Hellu og þá er jörðin í næsta 
nágrenni við skrifstofu Ásahrepps og Laugalandsskóla. Jörðin 
býður upp á ýmsa möguleika. 

Jörðin og húsakosturinn eru til sýnis í samráði Hermann Sigur-
jónsson í síma 862 0740 og  Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 Reykjavík 
í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Tilboð skulu berast á þar til gerðum tilboðseyðublöðum fyrir 
kl.10.00 þann 17. apríl 2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist 
þeirra bjóðenda er þess óska. 

Tilboð óskast í jörðina Bjálmholt 
í Rangárþingi. 

Húsmæðraorlof Hafnarfjarðar
Kynningar og skráningarfundur verður haldinn í Odda 
safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 17. apríl 2012 kl 17.00

Kynntar verða orlofsferðir :
Til Vestfjarða dagana 22-25 júní 2012
Til Brussel dagana 13-16. sept. 2012

Rétt til þess að sækja um orlofsferð, hefur sérhver 
kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu, án 
launagreiðslu fyrir það starf.

Orlofsnefndin

Save the Children á Íslandi

Til sölu Laugavegur 77
Landsbankinn óskar eftir tilboðum í fasteignina  
Laugaveg 77 í Reykjavík

Fasteignin er alls 4.729 m2 að stærð og er skrifstofu- og þjón-

ustuhúsnæði.  Nóg af bílastæðum þar sem umtalsverður bygg-

ingaréttur er fyrir bílageymslu og skrifstofuhúsnæði. 

Tilboð skulu berast fyrir kl 17:00 þann 25. apríl í móttöku  

Landsbankans Hafnarstræti 5 merkt:

Eignadeild Landsbankinn -  Laugavegur 77
Hafnarstræti 5 Reykjavík 
b/t Valgeir Valgeirsson

Nánari upplýsingar veita :
Valgeir Valgeirsson sími  410-7840

Þorsteinn Egilson í síma 899-5254  

eða í thorsteinn.egilson@landsbankinn.is
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Kópavogsbær

FORVAL

BYGGING LEIKSKÓLA
Kópavogsbær auglýsir eftir þátttakendum í forvali 
vegna hönnunar og byggingar  á leikskóla við Austur-
kór 1  í Kópavogi.  Þeir þátttakendur sem valdir verða 
í forvali verður gefinn kostur á að bjóða í hönnun og 
byggingu leikskólans ásamt gerð  tilheyrandi lóðar í 
alútboði. 

Leikskólinn verður 6 - 8 deilda um 870 m² fyrir 130 
börn, stærð lóðar er um 5.400 m².   

Forvalsgögn verða afhent í Þjónustuveri Kópavogs 
Fannborg 2 frá og með 16. apríl 2012. Þar skal skrá 
nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar ásamt netfangi og 
símanúmeri.  

Skila skal umbeðnum upplýsingum samkvæmt for-
valsgögnum í lokuðu umslagi, merktu „FORVAL LEIK-
SKÓLI AUSTURKÓR 1“ ásamt nafni  þátttakenda,  fyrir  
kl. 11:00, miðvikudaginn 2. maí  2012 til Þjónustuvers 
Kópavogsbæjar, Fannborg 2 (1. hæð ).                          

Umhverfissvið Kópavogsbæjar

ÚTBOÐ
GISTING OG VEITINGAR INNANLANDS 

Rammasamningur með örútboðum  
nr. 15223

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamninga-
kerfi Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu 
útboði vegna gistingar og veitinga innanlands fyrir 
starfsmenn opinberra stofnana og sveitarfélaga, 
sem starfs síns vegna þurfa að ferðast, allan ársins 
hring. Markmið útboðsins er að ná fram sparnaði 
í ferðakostnaði og nýta þannig skattfé almennings 
sem best. 

Breytt fyrirkomulag á greiðslum vegna útlagðs kostn-
aðar starfsmanna ríkisins er tilefni þessa útboðs, en í 
stað dagpeninga er nú greitt samkvæmt reikningi. 

Sú þjónusta sem verið er að leita eftir tilboðum í, er 
meðal annars í eftirfarandi vöruflokkum: 

1. Gisting með morgunverði 
2. Hádegisverður og kvöldverður 
3. Nestispakkar 
4. Afsláttur vegna dvalar í lengri tíma 

Heimilt er að bjóða í hluta eða allt. 

Ekki er ljóst hvaða magn verður keypt á grundvelli út-
boðs þessa, þar sem rammasamningar eru gerðir um 
tiltekna vöru- eða þjónustuflokka í tiltekinn tíma, án 
þess að magntölur séu þekktar. 

Kynningarfundur fyrir væntanlega bjóðendur 
verður haldinn hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
mánudaginn 16.apríl 2012 kl. 9:30 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem 
eru rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.
rikiskaup.is.  Opnunartími tilboða er 8. maí 2012 kl. 
11:00, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.   

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Boltagerði við Breiðagerðisskóla nr. 12803.

Boltagerði við Foldaskóla nr. 12804.

Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2012 – Útboð 1  
nr. 12807.

Grassláttur við þjóðvegi í Reykjavík 2012 – Útboð 2  
nr. 12808.

Allar nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod. 

Kópavogsbær

ÚTBOÐ

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í verkið 
„Grassláttur í Kópavogi 2012 – 2014“

Í útboðinu felst að slá og hirða grassvæði í Kópa-
vogi alls 81,6 ha.

Útboðsgögn verða seld í Þjónustuveri Kópavogs-
bæjar Fannborg 2 (1. hæð ) frá og með þriðjudeg-
inum 17. apríl  2012 á kr. 5.000. Þegar útboðsgögn 
eru keypt skal skrá nafn fyrirtækis, nafn tengiliðar 
ásamt netfangi og símanúmeri.                                   

Tilboðum skal skila fyrir  kl. 11:00, miðvikudaginn 
2. maí  2012 til Þjónustuvers Kópavogsbæjar, Fann-
borg 2 (1. hæð).

Umhverfissvið Kópavogsbæjar

  
Forvarnarsjóður Reykjavíkur 

 
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
forvarnarverkefna úr Forvarnarsjóði Reykjavíkur. Hægt 
er að sækja um styrki til verkefna í einstökum hverfum 
eða almennt í borginni.  Hverfisráð veita styrki til 
verkefna í hverfum, en velferðarráð til almennra verkefna 
í borginni að fenginni umsögn samráðshóps um 
forvarnir.  
 
Verkefnin gefa einstaklingum, félagasamtökum, 
fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að vinna að 
forvörnum í borginni.    
Stofnanir Reykjavíkurborgar eða starfsmenn þeirra geta 
ekki sótt um styrki í sjóðinn en geta verið samstarfsaðilar 
í verkefnum sem aðrir sækja um styrk til.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2012. 
Umsóknareyðublað og upplýsingar um úthlutunarreglur 
og tengiliði er að finna á vef Reykjavíkurborgar; 
www.reykjavik.is/forvarnarsjodur 
 
Til úthlutunar úr Forvarnarsjóðnum árið 2012 koma 
alls 10 milljónir króna.  
 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að forvörnum og styrkja 
félagsauð í hverfum Reykjavíkur. Styrkir úr sjóðnum 
verða veittir til verkefna sem styðja:  

 Forvarnir í þágu barna og unglinga. 
 Eflingu félagsauðs í hverfum borgarinnar. 
 Bætta lýðheilsu. 
 Markvisst samstarf íbúa, félagasamtaka, og 

fyrirtækja í þágu forvarna og félagsauðs. 
 Önnur verkefni sem mæta þeim markmiðum 

sem borgarstjórn setur hverju sinni. 

ÚTBOÐ
Hafnarfjarðarbær  óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verkþátt.
 
Steyptar nýjar gangstéttar í Hafnarfirði 2012
Opnun tilboða þriðjudaginn  24.april kl. 11:00
Áætlað magn ca 1.000 m²
                
 Útboðsgögn verða seld hjá Framkvæmdasviði Hafnarfjarðar, 
Norðurhellu 2 frá og með mánudeginum  16. april á kr. 2.000.-  
fyrir hver tilboðsgögn.
 
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim bjóð-
endum er þess óska. Réttur áskilinn til að taka hvaða tilboði 
sem er eða hafna öllum.
 

Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar.

F.h.  Strætó bs. 
er óskað eftir tilboðum í bílagasolíu 
(dísilolíu) fyrir byggðasamlagið Strætó bs.  
EES útboð.
Útboðsgögn  eru seld á kr. 5.000, í þjónustuveri 
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1.hæð.
Opnun tilboða: 29. maí 2012 kl. 14:00, í Borgartúni 
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12800
Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Sigurjón M. Egilsson stýrir Sprengisandi  
á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Opið hús n.k. sunnudag frá 14.00 – 15.00 
(íbúð 02-02 Sólveig á bjöllu)

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Dalsel 33

Glæsilega og mikið endurnýjaða 3ja herb. 
94,8 fm íbúð á 2-hæð í klæddri blokk, 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Lagt fyrir þvottavél á baði. Í kjallara er sérgeymsla, þvottahús og 
hjólageymsla.  Glæsileg eign sem vert er að skoða.  Eignin er laus við kaup-
samning. Verð 20,9 milj. Uppl. veitir Ellert í s:893-4477. 

Einbýlishús á Bíldudal

Fallegt 107 fm einbýlishús á sumarbú-
staðaverði á besta stað á Bíldudal.  Húsið 
skiptist í 4- svefnherb., ágætt eldhús, 
baðherbergi með sturtu og baðkari, sér 
þvottahús.  Glæsilegur garður og frábært 
umhverfi sem veitir fólki innblástur í 
mögnuðu umhverfi Vestfjarða.  
Verð 15. Milj, áhv. 6,5 milj. kr. 
lán frá Íls.  Allar frekari uppl. 
um eignina veitir Ragnar í 
s:894-5031. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð:

28,9 millj.

4ra herbergja

109 m2 

Góð staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Vel skiplögð

107 ReykjavíkÁlagrandi 10

64,5 millj.

170 Seltj.Bollagarðar 67 

Verð:

234 m2 einbýli 

Fallegt sjávarútsýni

Eign sem hefur fengið 

gott viðhald

Möguleiki á aukaíbúð

170 Seltj.Tjarnarstígur 12 

OPIN HÚS Í DAG

frá kl. 13:00-13:45 frá kl. 14:00-14:45 frá kl. 15:00-15:45
laugardag 14.apríl laugardag 14.apríl laugardag 14.apríl

59,0 millj.Verð:

200 m2 einbýli 

5 svefnherbergi

Falleg lóð og upphitað plan

Hús sem hefur fengið 

gott viðhald

Skeljatangi 14 - 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 197,1 m2 einbýlishús með innbyggðum bíl-
skúr á fallegum útsýnisstað við Skeljatanga í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðher-
bergi, gestasalerni, þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. 
Bílskúrinn er 38,8 m2. Mjög falleg eign á þessum vinsæla 
stað í Mosfellsbænum. Fallegur og gróinn garður með 
veröndum. Heitur pottur og útisturta. V. 55,9 m.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

 

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is
Erna Valsdóttir löggiltur fast., skipa og fyrirtækjasali – leigumiðlari.

Opið hús í Daltúni 1, 200 Kópavogi.  
sunnudaginn 15.04.2012 frá 14:00 – 15:00

Sími 515 0500 • www.fasteignakaup.is

Fasteignakaup kynnir fallegt og vel viðhaldið 298,2  einbýlishús á eftir-
sóttum stað í Fossvogsdalnum. Sér íbúð í kjallara með sérinngangi. Allar 
innréttingar eru sérsmíðaðar í húsið og eru  úr eik. Lóðin er að mestu 
hellulögð og viðhaldslítil, stór hellulögð verönd með skjólveggjum. 
Íbúðarými er 280,2 fm og bílskúr 28 fm. Sölumaður frá Fasteignakaup-
um verður á staðnum, Guðmundur Valtýsson s. 865 3022 e-mail : 
gudmundur@fasteignakaup.is  Verð 59,5 millj.

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir 

Ragna S. Óskarsdóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Verð: 42,0 millj.

Glæsileg efri hæð

Endahús, óheft útsýni til austurs

Fullfrágenginn bílskúr

Sérlega vönduð eign

110 ReykjavíkKrókavað 2

OPIÐ HÚS Í DAG

frá kl. 16:00-17:00
sunnudagur 15.apríl

TIL SÖLU SÖLUTURN MEÐ 
MIKLA MÖGULEIKA / TILVALIÐ 
FYRIR SAMHELDNA FJÖLSKYLDU
Um er að ræða mjög vel staðsettan og snyrtilegan 
söluturn. Mikil íssala sem auðvelt er að auka verulega, 
spilakassar, öflug dvd leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við 
2 skóla og þétta blandaða byggð.  
Miklir framtíðarmöguleikar,  vaxandi velta. 
Ásett verð 8 millj 
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Höfum fengið í einkasölu Celtic Cross „Pub“ við Hverfisgötu í  
Reykjavík. Frábær staðsetning.  Rúmgott húsnæði með góðum  
innrétt ingum og tækjum. Góður stölutími framundan. 

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson viðskfr./lögg. fasteigna-
sali í síma 898 4125 eða á netfanginu kristinn@fasteignasalan.is

CELTIC CROSS  „PUB“

Fasteignasalan Bær,  Ögurhvarfi 6, 203 Kópavogi

sími: 511 1144

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi 

á sunnudags morgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur



Nýr og byltingarkenndur
fasteignavefur

Byltingarkennd leitarvél.
Notaðu google map.

Gríðarlega öflug 
leitarvél fyrir
kaupendur og leigjendur.

Fjölbreyttari, einfaldari
hraðari, nákvæmari
og skemmtilegri fasteignaleit.

r

.iswww.
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 Bílar til sölu

MMC Galant árg.’90 ek.128þ. 
nýskoðaður, mikið endurnýjaður, góður 
bíll, verð 250þ. s. 864 1064.

Til sölu Skoda Fabia 2003. Ek. 105.000. 
Verð 670 þ. Sími: 844-4973.

Palamino Colt árg. ‘07 m. ísskáp, 
svefntjöldum, fortjaldi ofl. Uppl. s. 844-
8543.

Chevrolet Picup árg. ‘83. Yfirbyggður 
sem húsbíll, 4x4, ssk. fornbíll, 35 l 
vél. Góð dekk, ásett verð 650 þús. S. 
892 9113.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Tilboð Galoper 
290.000.-stgr

Galloper árg. 1999 DISEL ekin 240,000 
ný sk.13 beinskiptur 7 manna V:290.000 
stg. fallegur og góður bíll uppl. í síma 
895-8873.

GMC SIERRA 2500 árg. ‘05, ek. 129 
þ. 6,6 Duramax disel, leðursæti, 35” 
breyttur með Banks pústi og Edge 
tölvukubb. Eyðir 14L innanbæjar. Bíll 
í toppstandi. V. 3.1 milj. S. 696 8633.

Til sölu: Volvo S60 Turbo. Toppeintak, 
algjör gullmoli 2004, Ekinn 99 
þúsund Símstöð, leður, rafmagns í 
öllu, aksturstölva, cruise, a/c og fleira. 
Tilboðsverð 1.890 þúsund S. 898 6016.

SUZUKI VITARA, árg. ‘99, ssk. ek. 179 þ. 
2 gangar af dekkjum 32” og 29” auka 
brettakantar og fl. V. 400 þús. Góð 
Kaup. S. 696 8633.

Nissan Primera ‘02 árg. 1.6 L. 
Beinskiptur. Ekinn 148.500 km. 
Skoðaður 08/2013. Ný Heilsársdekk. 
Smurbók. Verð 490 þús. Uppl. í síma 
822 0607.

COROLLA ‘98. Ek. 221 þús. Sumar/
vetrard. Gott eintak. V. 340 þús. Uppl. 
6607300.

Til sölu Toyota Hiace árg.’08 diesel 4wd 
ek.76þús., samlitur m/dökkar rúður 
17”landcruiser álfelgur og dráttar beisli. 
Bíll sem bíður uppá marga möguleika. 
V 3.690 tilboð 3.290 Ath skipti á ódýrari 
bíl eða hjólhýsi sími 6600108 juxi@
simnet.is

TOYOTA CAMRY ÁRGERÐ 1996. 
SJÁLFSKIPTUR. NÝ TÍMAREIM O.FL.
FL. VERÐ 350 ÞÚSUND. S. 895 8956, 
ÓLAFUR.

Mitsubishi Pajero Pinin blár/grár Ek. 
88þ. Árg. 2002 sjálfs. á 690þ. Uppl. Í 
síma 691-0729 Jóa.

Volvo XC70, 2.5T, árg.2001, ek. 188 Þ.m. 
Með öllum aukabúnaði, lítur ótrúlega 
vel út mv aldur og fyrri störf, gott 
viðhald. Verð kr. 1.490 þús, áhv. 250. 
Mjög gott stgr. Verð. s 860 4152.

Lexus IS350 Luxury, 9/2007. Ekinn 
57þús., 307hö, sjálfsk. Leðursæti með 
hita og kulda, minni í sætum, topplúga, 
gps, fjarlægðarskynjarar, myndavél, 
lykillaust aðgengi ofl. Verð 5990þ. s. 
898 2001.

Opel Astra 2007, ek. 58þús., sjálfskiptur, 
flottur og góður bíll. 1590þús. s. 896 
2732.

Til sölu Subaru legacy station árg.’98 vel 
með farinn. Ekinn220þús. v. 300þús. s. 
868 9160.

Til sölu 19 farþega Ivego rúta góður bíll 
Uppl. Gunnar 896 6278.

Nissan Terrano Luxury 2005, ekinn 
136Þ. Topp eintak. Verð 2.050Þ. Sími 
825 8093

Toyota Hiace árg 00, stuttur bensín. 
Ný sk. ný dekk, púst, bensíndæla og 
altenator. V. 450 Þ. Uppl. 663 4246/698 
7040

Til sölu Golf árg. ‘96 Ek. 190þús. Nýsk. 
Bíll í góðu standi! Tilboð óskast. Uppl. í 
S:822 0830.

Nissan Terrano II model ‘97 e.180þ 
tveir eigendur, eðaleintak, gott lakk, 
einfaldur og traustur bíl, velviðhaldið, 
vhf, hella kastarar ný skoðaður v.550þ. 
s. 821 9266.

Polo árg. ‘99, ek. 120 þ. Reyklaus bíll. 
Nýsk. 13, V. 290 þ. Stgr. S. 896 3667.

Toyota Landcruiser GX árg. 
07’ 7 manna ekinn 90þús. 
Dráttarkúla,filmur,húddhlíf. Ný 
tímareim, bíll í toppstandi. Ásett 
verð 5400þús, verð 4950þús stgr. 
Upplýsingar í síma 858 0413

Landcruiser 90 LX, árg. ‘99, beinsk, ek. 
AÐEINS 155 þús. km ! 33 t.dekk, nýjir 
kastarar, felgur og grind nýpolyhúðað, 
tímareim, allar olíur. Eingöngu 
staðgreiðslutilboð.Upplýs: S: 860 4152.

Toyota corolla til sölu,Árgerð 1998. 
keyrð 235þús. Mjög vel farinn Skoðaður 
2013. 865-4196.

Til sölu Benz 500 CLS árg. 12/’94. 
Ek. 90 þús. Flottur bíll með öllum 
aukahlutum. Verð 5,9 mil. S. 895 9243.

Daihatsu Applause 1600cc, 2000 árg. 
ek. 156.000, 350þús. uppl. í s. 821 
0394.

Subaru forester plus. Árg.’07. Ek. 116 
þús. Ssk, krókur, Cruse control. Skipti 
mögulega á nýlegri, minni, ssk bíl. V. 2,2 
m. Uppl. í s. 868 0490.

Toyota land cruiser 120 vx sjálfskiptur 
12/2005 5 manna ekinn 113km ásett 
4.990.000 Skoða ódýrara uppítökuverð

Tilboð v.1.950.þ. staðgreitt verðið er 
2.190.þ. Toyota Rav4 árg’06 ek.96þús, 
ssk, áhvílandi 1.millj. athuga öll skipti. 
S:695 0381.

Eigð´ann
Leigð´ann

www.avisbilar.is

Nissan X-trail  2,0 Dísel

IDJ82 I árg. 2008 I Sjsk. I 101.000 km

Nissan X-trail  2,0 Bensín

EHD32 árg. I 2008 I Sjsk. I 116.000 km

Nissan X-trail  2,0 Dísel

VAE74 I árg. 2008 I Sjsk. I 93.000 km

Ford Expl. 4x4 ‘96 ek. 235 þús. km, í 
góðu lagi. Verð:225 þús. s: 899 2307.

Subaru Legacy, árg. 2005, sjálfsk., ekinn 
56þ., verð 1590þ. Uppl. s 864-7917.

Til sölu


