
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Staða skólastjóra 
Hjallastefnan ehf auglýsir lausa til umsóknar stöðu skólastjóra á 
leikskólanum Sóla í Vestmannaeyjum. Um er að ræða 100% stöðu. 
Viðkomandi þarf að hafa leikskólakennaramenntun og hafa áhuga 
á því að starfa eftir hugmyndafræði Hjallastefnunnar.

Laun eru samkvæmt samkvæmt kjarasamningi Félags stjórnenda 
í leikskólum. Ráðið er í stöðuna eftir samkomulagi. Nánari upplýs-
ingar um starfið veitir Áslaug Hulda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 
Hjallastefnunnar. Umsóknir berist á netfangið starf@hjalli.is fyrir 
12. maí 2012.

Hjallastefnan rekur 13 skóla, tíu leikskóla 
og þrjá grunnskóla, í Reykjanesbæ, 
Hafnarfirði, Garðabæ, Reykjavík, 
Borgarbyggð og á Akureyri. 

Tónlistarskóli Húsavíkur auglýsir eftir fjölhæfum tónlistarkennara til 
starfa í frá haustinu 2012. Um er að ræða 100% starf þar sem mest-
ur hluti kennslunar fer fram á starfsvæði Tónlistarskólans í Lundi í 
Öxarfirði og á Raufarhöfn. Æskilegt er að viðkomandi geti tekið að 
sér starf organista í nærliggjandi sóknum.  

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 894 9351.  Frestur til að 
skila umsóknum er til 7. maí n.k. og skulu þær sendar á netfang: 
arni@tonhus.is

Frá Tónlistarskóla Húsavíkur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Um er að ræða fullt starf en ráðningartími er tímabundinn til 
haustsins 2013.

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Umsóknir berist fyrir 5. mai n.k. 
til  Birnu Sæmundsdóttur   
birnas@husa.is 
Húsasmiðjan 
Holtagörðum,  104 Reykjavík
Öllum umsóknum verður svarað.

 
metnaðarfullum 

 launafulltrúa
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HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILIA
SÍÐAN 1956

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Þjónustufulltrúar  
á höfuðborgarsvæðinu
Laus eru til umsóknar störf þjónustufulltrúa í útibúum Landsbankans  
á höfuðborgarsvæðinu. 

Helstu verkefni

 » Fjármálaráðgjöf og þjónusta til 
einstaklinga 

 » Upplýsingagjöf um vörur og 
þjónustu Landsbankans

 » Umsjón með gerð skuldaskjala

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
og/eða reynsla af bankastörfum

 » Frumkvæði og þjónustulund

 » Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

 » Færni í samskiptum og þægilegt 
viðmót

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Guðrún 
Kvaran hjá Mannauði í síma 410 7906 
(gudrun.kvaran@landsbankinn.is). 

Umsókn merkt „Þjónustufulltrúar á 
höfuðborgarsvæðinu“ fyllist út á vef 
bankans. Umsóknarfrestur er til og með 
7. maí nk.
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Forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga (ses@fsa.is)  í síma 463 0100 eða 860 0569   

og  Torfi Markússon (torfi@intellecta.is), ráðgjafi hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 14. mai nk.  Umsókn 

óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg 

starfsferilskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna 
og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar 
sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu 
og helstu sérgreinameðferðir.
 
Það er annað tveggja sérgreina-
sjúkrahúsa landsins og gegnir 
lykilhlutverki í almannavörnum.
Sjúkrahúsið er kennslusjúkrahús 
og þekkingarstofnun sem leggur 
metnað sinn í kennslu og rannsóknir 
í heilbrigðisvísindum.

Sjúkrahúsið á Akureyri hefur sett 
sér að markmið til ársins 2017 
að verða miðstöð sérhæfðrar 
heilbrigðisþjónustu á Norður- og 
Austurlandi og fá alþjóðlega vottun 
á starfsemi sína.

Nánari upplýsingar má finna 
á heimasíðu sjúkrahússins           
www.fsa.is

Starfssvið

• Ber ábyrgð á stjórnun tölvu- og upplýsingatæknideildar
• Mótar framtíðarstefnu í tölvu- og upplýsingatæknimálum
• Samskipti og samningagerð við birgja
• Samskipti við aðrar stofnanir í samræmi við framtíðarsýn 

og stefnu sjúkrahússins
• Hefur frumkvæði í stefnumótun, þróun og áætlanagerð í 

verkefnum sem varða tölvu- og upplýsingatæknimál
• Sinnir öðrum verkefnum í samráði við næstu stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun í tölvunarfræðum eða 
skyldum greinum

• Farsæl reynsla af stjórnun og samskiptum 
við starfsmenn og stjórnendur er skilyrði

• Stjórnunarnám er æskilegt
• Frumkvæði og sveigjanleiki
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt 

hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti

Sjúkrahúsið á Akureyri auglýsir stöðu forstöðumanns tölvu- og upplýsingatæknideildar lausa til 
umsóknar. Á sjúkrahúsinu starfa um 600 manns og á tölvu- og upplýsingatæknideild starfa 5 
manns í fjölbreyttu og krefjandi starfsumhverfi. Starfsemi deildarinnar felst meðal annars í almennri 
þjónustu við notendur, sem og sérhæfð verkefni við tölvu- og upplýsingakerfi sjúkrahússins. 
Forstöðumaður tölvu- og upplýsingatæknideildar heyrir undir framkvæmdastjóra lækninga.

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Veiting starfsins er til 5 ára í samræmi við stefnu sjúkrahússins um ráðningu yfirmanna. Laun eru 
samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Við ráðningar í störf er 
tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins. Vinnustaðurinn er reyklaus.

Sjúkrahúsið á Akureyri
Öryggi - Samvinna - Framsækni

Sérvörusvið Haga óskar eftir að ráða

Birgðabókara fyrir Sólhöfn
Starfshlutfall 50% 

Helstu verkefni:
o Stofnun og uppfærsla vörumasters
o Skráning og bókun innlendra- og erlendra   
 vörusendinga
o Bókun aðflutningsgjalda í fjárhagsbókhald
o Samskipti við erlenda- og innlenda birgja
o Umsjón og úrvinnsla vörutalninga í samráði við  
 birgðastjóra
o Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur:
o Reynsla af bókhaldsstörfum eða birgðabókhaldi  
 kostur
o Reynsla af Navision eða öðru sambærilegu kerfi 
o Góð þekking á Excel 
o Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð.
o Skipulögð og nákvæm vinnubrögð.

Sérvörusvið Haga er staðsett í Smáralindinni. Þar starfa 
13 manns, birgðabókarar, fjárhagsbókarar og aðrir 
sérfræðingar sem sinna störfum fyrir Sérvörufyrirtæki 
Haga.  Sérvörufyrirtæki Haga eru:  Debenhams, Útilíf, 
Sólhöfn (Topshop, Dorthy Perkins, Evans, Oasis,Karen 
Millen,Warehouse ofl.) Noron(Zara).  Samtals reka 
þessi fyrirtæki 19 sérvöru- og tískuvöruverslanir.

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá  
á solveig@hbu.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. maí

Nánari upplýsingar veitir: Guðbjörg Anna Guðmundsdóttir,  forstöðumaður Efnahags- og markaðsáhættu,   
sími 440 4662, gudbjorg.anna.gudmundsdottir@islandsbanki.is  

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði  er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440-4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí nk.

Hlutverk Áhættustýringar og Lánaeftirlits er að hafa eftirlit með og veita upplýsingar um áhættu í tengslum við 
starfsemi bankans. Helstu áhættuþættir í rekstri bankans eru útlánaáhætta, markaðsáhætta, rekstraráhætta 
og lausafjáráhætta.  Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi, og felast m.a. í greiningu á áhættu, upplýsingagjöf til 
innri og ytri hagsmunaaðila, ráðgjöf við aðrar einingar bankans og mati á eiginfjárþörf. 

Íslandsbanki óskar eftir að ráða öflugan starfsmann til að bætast í hóp metnaðarfullra, reynslumikilla og 
samhentra sérfræðinga

Sérfræðingur í Áhættustýringu og Lánaeftirlit Íslandsbanka

Helstu verkefni:
-  Greining á markaðs- og lausafjáráhættu
- Þróun og túlkun áhættumats og álagsprófa 
- Skýrslugerð til stjórnenda og eftirlitsaðila
- Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
- Greiningarhæfni, samskiptahæfni, frumkvæði, 
 sjálfstæð og öguð vinnubrögð
- Góð tölvukunnátta og reynsla af notkun 
  fyrirspurnatóla (SQL)
- Hæfni til að koma frá sér efni í ræðu og riti,  
 bæði á íslensku og ensku
- Reynsla af áhættustýringu og þekking  
 á bankastarfsemi er kostur
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Fjármálaeftirlitið

er lykilstofnun í íslensku 

efnahagslífi og samfélagi. 

Innan þess fer nú fram 

mikið uppbyggingar- og 

umbótastarf sem miðar 

að því að styrkja eftirlit og 

taka þannig þátt í að byggja 

upp traust og trúverðugt 

fjármálakerfi á Íslandi. 

Stjórn Fjármálaeftirlitsins (FME) auglýsir laust til umsóknar starf forstjóra FME.
Forstjóri FME er leiðtogi stofnunarinnar og talsmaður. Forstjóri er leiðandi í mótun trausts fjármálakerfis á Íslandi. 
Meðal þess sem forstjóri ber ábyrgð á er:

Starf FME við eftirlit á fjármálamarkaði
Stjórnun og daglegur rekstur FME
Samskipti við eftirlitsskylda aðila
Samskipti við stjórnvöld og aðra sem eiga hagsmuni af virku fjármálaeftirliti
Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi eftirlitsaðila á fjármálamarkaði

Forstjóri FME þarf að hafa góða þekkingu á viðfangsefninu, hafa til að bera eldmóð, festu og áræðni til að standa vörð um skyldur
stofnunarinnar auk þess að hafa hæfileika til að hvetja starfsmenn til dáða og virkja þá í starfi. Horft er sérstaklega til eftirtalinna eiginleika:

Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og starfsreynsla á fjármálamarkaði
Þekking og reynsla af stjórnunarstörfum
Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku
Heiðarleiki, staðfesta og lifandi áhugi á þróun fjármálamarkaða

Stjórn FME hefur mótað skýrt, faglegt og vandað ráðningarferli. Matsnefnd skipuð þremur einstaklingum mun meta hæfni og hæfi umsækjenda 

og skila greinargerð til stjórnar FME, sem ræður í starfið. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér ferlið á vef Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is. 

Aðalsteinn Leifsson (al@ru.is), stjórnarformaður FME, veitir nánari upplýsingar um starfið. Kjararáð ákvarðar laun forstjóra FME.

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins
 – drífandi leiðtogi

Allir áhugasamir eru hvattir til að skila ítarlegri ferilskrá ásamt kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar og fram kemur

rökstuðningur fyrir hæfni í starfið, á netfangið fme@capacent.is. Umsóknarfrestur er til loka dags 20. maí 2012.
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Forstöðumaður sölusviðs Nánari upplýsingar:

Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða forstöðumann sölusviðs. Hlutverk sölusviðs er að 
hafa eftirlit með og afla tekna, fylgjast með þróun markaða og sjá um sölumál.

Starfssvið:
• Almenn stjórnun sviðsins og ábyrgð á tekjum
• Áætlanagerð (tekju- og söluáætlanir)
• Stjórnun sölumanna
• Uppbygging viðskiptatengsla
• Utanumhald viðskipta- og samskiptasögu
• Greining þarfa og tækifæra á markaði
• Söluþjálfun, hvatning og stuðningur við sölufólk

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta æskileg
• Árangursrík reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
• Haldgóð reynsla af sölumálum
• Reynsla af mannaforráðum og samningagerð
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri
• Frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
• Drifkraftur, áhugasemi og keppnisskap
• Skipulagshæfni og tölugleggni er lykilatriði

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/O

R
K

 5
95

19
 0

4/
12

Umsjónarmaður rafmagns 
og vélfræðingur

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir 

til að sækja um störfin. Nánari upplýsingar 

gefa Helgi Helgason (helgi.helgason@or.is) 

fyrir umsjónarmann rafmagns í síma 516 

6491 og Bjarni Snorrason 

(bjarni.snorrason@or.is) fyrir vélfræðing á 

Suðurlandi í síma 516 7050. Umsjón með 

úrvinnslu umsókna hafa Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is) 

og Silja Jóhannesdóttir 

(silja.johannesdottir@capacent.is) 

hjá Capacent Ráðningum.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 

sækja um starfið á heimasíðu Capacent 

Ráðninga, www.capacent.is. Umsókn um 

starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 

og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 

hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 
13. maí 2012 og farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki og 

þjónustufyrirtæki í eigu almennings sem 

sér um 200.000 notendum fyrir 

húshitun, drykkjarvatni, rafmagni og 

fráveitu. Hjá Orkuveitunni vinnur traustur 

hópur starfsmanna sem hefur lagt hart 

að sér í ólgusjó síðustu ára. 

VEITUSVIÐ OR – UMSJÓNARMAÐUR RAFMAGNS
 

Veitusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða rafmagnsverkfræðing eða tæknifræðing. Umsjónarmaður rafmagns 
gegnir lykilhlutverki í rekstri rafmagnsveitunnar og stuðlar með frumkvæði og metnaði að hagkvæmum og öruggum 
rekstri stærstu rafmagnsveitu landsins. Umsjónarmaður heyrir undir forstöðumann Rekstrar á Veitusviði. Veitusvið annast 
rekstur og uppbyggingu allra veitukerfa Orkuveitunnar, sinnir eftirliti og viðhaldi auk þess að stjórna og vakta allt kerfið.

VIÐHALDSÞJÓNUSTA OR Á SUÐURLANDI – VÉLFRÆÐINGUR
 

Viðhaldsþjónusta  óskar eftir vélfræðingi til starfa við veitukerfi Orkuveitu Reykjavíkur á Suðurlandi með starfsstöð 
í Hveragerði. Deildin samanstendur af fagfólki sem sér um rekstur og viðhald í öllum kerfum OR. 
Búseta á veitusvæði OR á Suðurlandi er skilyrði.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Skipulag reglubundins eftirlits og viðhalds í rekstri rafmagnsveitu

• Gerð rekstraráætlana

• Gerð og viðhald viðbragðsáætlana

• Umsjón með forgangsröðun rekstrarverkefna 

 og gangsetningu verkefna

• Vöktun á rekstrarkostnaði

• Þátttaka í stefnumótun

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólagráða í rafmagnsverkfræði eða tæknifræði 

 helst af sterkstraumssviði

• Reynsla af liðaprófunum æskileg

• Almenn rekstrar- og hönnunarreynsla æskileg

• Góð tölvukunnátta

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Rekstur, eftirlit og viðhald á vélbúnaði í dælustöðvum, 

 borholum, dreifikerfum og húsþjónustu OR á Suðurlandi

• Bakvaktir vegna ofangreindra kerfa

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðingur eða sambærileg menntun

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Færni í mannlegum samskiptum

• Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum



Velferðarráðuneytið og Vinnumálastofnun auglýsa 500 störf sem eru

opin námsmönnum, sem eru á milli anna eða skólastiga, auk þeirra sem

eru á atvinnuleysisskrá. Störfin eru hluti af tímabundnu átaksverkefni 

á vegum ráðuneyta og undirstofnana þeirra. 

Opnað verður fyrir umsóknir á vef Vinnumálastofnunar www.vmst.is

mánudaginn 30. apríl. Umsóknarfrestur er til 14. maí. Nánari

upplýsingar um störfin, hæfniskröfur, tengiliði og fleira er að finna

á vef Vinnumálastofnunar, www.vmst.is.

Á heimasíðu Vinnumálastofnunar er einnig hægt að finna yfirlit yfir

þau sveitarfélög sem bjóða um 400 sumarstörf fyrir námsmenn f

ogog a atvtvininnunuleleititenendudurr áá grgrununnini þ þesessasa v vererkekefnfnisis.

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM STÖRFIN OG UMSÓKNIR:  

WWW.VMST.IS.

FYRIR NÁMSMENN 
OG ATVINNULEITENDUR

Aðstoð við kornræktartilraunir

Tilraun við veiðar á marflóm

Hreinsun, gróðursetning og uppbygging útivistarsvæða

Frumgerðarsmíð á mælitæki

Vinna við stafræna endurgerð á íslenskum bókum

Sumarstarf við fuglarannsóknir

Vinna við útdrætti og atriðisorð úr dómum um skattamál o.fl.

Rannsókn á skipulagi og uppbyggingu atvinnuhúsnæðis 

á höfuðborgarsvæðinu

Segulmælingar á jarðhitasvæðum á Reykjanesskaga

Greining á breytingu metabólískra ferla við geymslu

blóðflaga með aðferðum kerfislíffræðinnar

Aðstoðarmaður talmeinafræðinga

Loftmyndaskráning

Uppsetning námsskrár

Vinna við búningasafn Þjóðleikhússins

Vinna við innflutning á gögnum úr CSV/Excel yfir 

í önnur tölvukerfi

Forritun í hugbúnaðarteymi
Um störf á vegum ríkisstofnana gilda lög nr. 70/1996
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Störf í boði
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 PUBLIC AFFAIRS ASSISTANT-GRANTS

 TEMPORARY PART-TIME

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Public 
Affairs Assistant-Grants í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 11 maí, 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 Public Affairs Assistant-Grants. 
The closing date for this postion is May 11, 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

Leikskólakennarar
Á Leikskólann Laugalandi vantar okkur starfsfólk í tvær stöður.  
Leikskólakennara eða annað uppeldismenntað starfsfólk, karla 
eða konur. 
Leitað er eftir áhugasömum, metnaðarfullum einstaklingum 
sem hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum og ekki spillir að 
hafa áhuga á upplýsingatækni með börnum og útikennslu.

Leikskólinn Laugalandi er um 30 barna einnar deildar leikskóli 
staðsettur í Rangárvallasýslu, í um 100 km fjarlægð frá Rvk.  
Áhersla í starfi leikskólans er traust og góð umönnun, leikur og 
vellíðan barnanna. Mikil og góð samvinna er við grunnskólann 
sem er undir sama þaki og leikskólinn.  Einkunarorð leikskólans 
eru VISKA – VINÁTTA- VIRÐING.  

Hægt er að skoða námskrá á heimasíðu leikskólans.

Möguleiki er á aðstoð við að finna húsnæði ef þarf.
Umsóknarfrestur er til 15. maí.  Athugið að hægt er að sækja 
um starf á heimasíðu skólans.

Upplýsingar veitir Sigrún Björk Benediktsdóttir,  
leikskólastjóri. Sími leikskóla: 487-6633.  
Sigrún Björk: 487-6530 / 868-4226

Veffang: http://www.leikskolinn.is/laugaland 
Netfang: leikskolinn@laugaland.is 

Sérfræðingur á sviði 
sjávarlíffræði

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur óskar eftir að 
ráða sérfræðing á sviði sjávarlíffræði. 
Umsækjanda er sérstaklega ætlað að stunda 
rannsóknir á svifþörungum. Viðkomandi er  
ætlað að móta og byggja upp frekari rann-
sóknir á sviði sjávarlíffræði og sjávarlíftækni. 
Starfsstöð umsækjanda verður á Skagaströnd. 

Hæfniskröfur:
• Meistara eða doktorspróf í fyrrgreindum eða  
 tengdum fræðigreinum. 
• Reynsla af rekstri og uppsetningu   
 rannsóknaverkefna.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk. 

Umsóknir með ýtarlegum  upplýsingum um 
menntun, starfsreynslu og meðmælendur ber-
ist BioPol ehf.,  Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd 
eða rafrænt til halldor@biopol.is.
 
Nánari upplýsingar veitir Halldór G. Ólafsson 
halldor@biopol.is framkvæmdastjóri í síma 
452-2977 eða 896-7977

www.hr.is

HEILBRIGÐISVERKFRÆÐI 
Staða akademísks starfsmanns á sviði heilbrigðisverkfræði er laus til umsóknar. Ráðið verður í 
stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati.

HÆFNISKRÖFUR:

Doktorspróf í verkfræði eða skyldum greinum
Reynsla af rannsóknum
Metnaður í kennslu
Reynsla úr atvinnulífinu er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2012

REKSTRAR- OG FJÁRMÁLAVERKFRÆÐI
Staða akademísks starfsmanns á sviði rekstrar- og fjármálaverkfræði er laus til umsóknar. 
Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá 
hæfismati.

HÆFNISKRÖFUR:

Doktorspróf í verkfræði eða skyldum greinum
Reynsla af rannsóknum
Metnaður í kennslu
Reynsla úr atvinnulífinu er kostur
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2012

ÍÞRÓTTAFRÆÐI
Staða akademísks starfsmanns á sviði íþróttafræði er laus til umsóknar. Ráðið verður í stöðu 
aðjúnkts, lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá hæfismati.

STARFSSVIÐ:
Leiða þróun meistaranáms í íþróttafræði
Vinna að uppbyggingu rannsókna í íþróttafræði

HÆFNISKRÖFUR:

Doktorspróf á sviði íþróttafræða eða skyldra greina er æskilegt
Reynsla af rannsóknum
Metnaður í kennslu
Reynsla af starfsvettvangi íþróttanna
Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2012

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Sævarsdóttir, deildarforseti tækni- og 
verkfræðideildar, á netfanginu gudrunsa@ru.is og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofu stjóri, í síma 
599 6512 og á netfanginu sigrunth@ru.is. 

Tekið er á móti umsóknum ásamt starfsferilskrá, afritum af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir 
fræðastörf og reynslu af kennslu, afritum af helsta birta efni og meðmælum, á vefsíðu HR 
www.hr.is/lausstorf.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 
AUGLÝSIR TIL UMSÓKNAR 
ÞRJÁR STÖÐUR VIÐ 
TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD

Við tækni- og verkfræðideild HR eru um 1000 nemendur og 70 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans 
í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans 
eru fjórar: Lagadeild, tækni- og verkfræðideild, tölvunarfræðideild og viðskiptadeild. Nemendur eru um 3000 og 
starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.
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Sumarvinna
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki við afgreiðslu  

og móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni.  
Um er að ræða Zodiac bátsferðir um lónið. Einnig óskum við eftir  

skipstjóra/leiðsögumanni, smáskiparéttindi skilyrði. 
Umsóknir sendast á netfangið geirsson@hotmail.com 

Ingvar s. 866 4224

Sykepleiere til Norge i sommer
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig 
dyktige sykepleiere til ulike oppdrag i Bergen og 
omegn innenfor sykehjem og hjemmesykepleie 
sommeren 2012.

Særlig stort behov i juli og august.

Vi tilbyr gode lønnsbetingelser, god oppfølging 
og dekking av bolig og reise.

Man må beherske norsk, dansk eller svensk 
språk godt både skriftlig og muntlig. 

Kontaktinformasjon: 
Trude Vereide, +47 908 30 003, Kathrin Omland 
+47 918 49 142

post@helsepersonal.no www.helsepersonal.no                                                                

Störf við
ræstingar!

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði arionbanki.is  — 444 7000

Sérfræðingur á sviði 
áhættustýringar

Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að sérfræðingi á áhættustýringar-i
sviði bankans. Áhættustýring gegnir lykilhlutverki í
nýju skipulagi Arion banka og innan sviðsins starfar 
metnaðarfullur og r árangursdrifinn hópur meðn
mikla þekkingu á bankarekstri. Áhættustýring 
mælir og hefur eftirlit með helstu áhættuþáttum
Arion banka ásamt því að veita öðrum sviðum
bankans ráðgjöf.

Helstu verkefni
 Þróun og umsjón reiknilíkana fyrir áhættustýringu með 
áherslu á lánshæfis- og samþjöppunarlíkön
Almenn verkefni tengd eiginfjárgreiningu og áhættustýringu

Hæfni og þekking
Háskólamenntun í verkfræði, hagfræði eða viðskiptafræði
Afbragðs greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og 
framsetningu upplýsinga
Framúrskarandi mannleg samskipti og hæfni til að vinna í hópi
Frumkvæði í starfi og hæfni til að vinna sjálfstætt

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Ólafsdóttir,
forstöðumaður eiginfjárgreiningar, sími 444 7155,
netfang: sigurbjorg.olafsdottir@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á www.arionbanki.is
Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2012

Tímaritið Gestgjafinn auglýsir eftir blaðamanni í fullt starf.
Starfið felur í sér skrif á greinum fyrir blaðið, viðtöl, úrvinnslu uppskrifta og fleiri tilfallandi verkefni.
Þarf að geta hafið störf í sem fyrst.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
Brennandi áhugi og þekking á matargerð og matarmenningu
Matreiðslu- og/eða baksturskunnátta
Gott vald á íslenskri tungu
Góð tölvukunnátta
Sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á karl@birtingur.is
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Meiriháttar góð
sumarvinna!

Rauði kross Íslands leitar að góðu fólki á 
aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA - sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla af 
störfum Rauða kross Íslands er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á helga@redcross.is.
Nánari upplýsingar í síma 5704000.

Fiskurnia
Poszukujemy pracownikow do krojenia i pakowania ryby w 
Hafnarfjörður, takze do jej filetowania. Dobrze wspolpracujacych 
i pracowitych ludzi.
Wiecej informacji pod numerem: 865-6487 w jezyku islandzkim 
lub angielskim oraz w miejscu pracy pod adresem :
Stormur Seafood, Lonsbraut 1, Hafnarfirði 

Lausar eru til umsóknar tvær launaðar stöður doktorsnema við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík. Doktorsnemarnir munu starfa 
við lagadeildina að rannsókn sinni í 3–5 ár (miðað við starfshlutföll). 

Nánari upplýsingar um uppbyggingu og skipulag námsins er að finna á vefsíðu lagadeildar HR, 
http://www.ru.is/ld/doktorsnam/ 

Doktorsnemum við Háskólann í Reykjavík stendur til boða aðgangur að doktors námskeiðum 
á öðrum Norðurlöndum, þ.m.t. aðgangur að doktorsnámskeiðaröð lagadeildar Háskólans í Ósló.

Stöður þær, sem lausar eru til umsóknar, eru innan eftirtalinna rannsóknasviða: 
Skaðabótaréttar (bótaréttar), almannatryggingaréttar, vátryggingaréttar, sjóréttar, stjórn-
sýslu réttar, stjórnskipunarréttar, réttarsögu, alþjóðlegra mannréttinda og Evrópuréttar. Á 
grundvelli samstarfssamnings við lagadeild Háskólans í Ósló getur lagadeild HR einnig 
boðið aðstöðu til doktorsnáms á öðrum rannsóknasviðum.

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2012.

Frekari upplýsingar veitir dr. Ragnhildur Helgadóttir, formaður rannsóknarráðs lagadeildar, 
ragnhildurh@hr.is eða í síma 599 6282.

Við lagadeild HR eru um 400 nemendur og 15 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans í Reykjavík er 
að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru fjórar: 
Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Nemendur eru um 3000 og starfsmenn 
skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

DOKTORSNEMASTÖÐUR 
LAUSAR TIL UMSÓKNAR

www.hr.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2012

Við leitum að framsýnu tæknifólki 
Síminn leitar að hugmyndaríkum netsérfræðingum 
og metnaðarfullum umsjónarmanni vélasala og vélbúnaðar.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

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

Síminn rekur öfluga jafnréttisstefnu 
og við viljum hvetja konur jafnt sem 
karla til þess að sækja um.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með 
því að skanna kóðann.
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Netsérfræðingar
Vegna aukinna verkefna leitar Síminn að öflugum 
liðsauka í samhentan og metnaðarfullan hóp þar sem 
allir eru tilbúnir að leggja mikið á sig, sýna frumkvæði 
og veita viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustu. IP 
tæknin er undirstaða viðskiptaumhverfis flestra 
fyrirtækja í nútímarekstri og framundan eru spennandi 
verkefni í þróun og uppbyggingu netkerfa Símans.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í verkfræði, tölvunarfræði 
   eða tæknifræði
• Góð grunnþekking á IP samskiptum og Cisco
   netbúnaði er æskileg og sérþekking eða reynsla á
   þessu sviði er kostur en ekki skilyrði. 
• Umsækjendur þurfa að hafa metnað til þess að
   tileinka sér nýja hluti og sjá lausnir í stað vandamála. 
• Enskukunnátta er nauðsynleg.

Umsjónarmaður vélasala 
og vélbúnaðar
Starfið felur í sér hönnun vélasala (Data Center) 
og yfirumsjón með þeim og eldvarnar-, öryggis-, 
myndavéla- og aðgangskerfa, auk þarfagreiningu og  
skipulagningu á afl- og kælibúnaði. Umsjónarmaður 
sér jafnframt um skipulagningu og samhæfingu 
þjónustusamninga, innleiðingu og endurskoðun 
Data Center verkferla auk skýrslugerðar fyrir 
starfssemi vélasala.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafmagnstæknifræði 
   eða sambærilegu. 
• Reynsla af APC Data Center lausnum auk 
   þekkingar á umhverfi hýsingarsala í upplýsinga-
   tækni er nauðsynleg. 
• Þekking á öryggisstöðlum svo sem eins og
   ISO27001:2005 & PCI_DSS er kostur.
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Stolt Sea Farm, leiðandi fyrirtæki í fiskeldi, 
óskar að ráða starfskraft til skrifstofustarfa 

fyrirhugað fiskeldi á Íslandi. 
Viðkomandi þarf að hafa góð tök á ensku og íslenzku, tölvukunn-
áttu, starfsreynslu eða háskólamenntun. Krafa um lágmarks-
menntun er  Verzlunarskólapróf eða svipað. Starfsstöð verður í 
Reykjanesbæ. Einstakt tækifæri fyrir framsýnan einstakling til að 
starfa í alþjóðlegu umhverfi í vaxandi fyrirtæki.

Umsóknir sendist á ensku og íslenzku á ssficeland@stolt.com

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI 

Hjúkrunarforstjóri óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði

Hjúkrunarforstjóri óskast til starfa við Heilsustofnun NLFÍ í 
100% starf.
Staðan er laus samkvæmt samkomulagi. 

Hjúkrunarforstjóri starfar skv. stjórnskipulagi HNLFÍ. 
Viðkomandi þarf að hafa áhuga á þverfaglegum 
endurhæfingar- og forvarnarmeðferðum. Skipulagshæfni, 
framsýni, samstarfshæfni og geta til að byggja upp liðsheild 
ásamt færni í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.  
Mikilvægt er að viðkomandi hafi áhuga á meðferðarformi 
HNLFÍ og áhuga á sállíkamlegum meðferðum. 

Nánari upplýsingar fást hjá Ólafi Sigurðssyni 
framkvæmdastjóra eða Haraldi Erlendssyni yfirlækni í síma 
483 0300. 

HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu á að 
auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og heilsuvernd í 
umræðu og verkum.  

Umsóknarfrestur er til 15. maí. Umsóknir með ferilskrá 
sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, Grænumörk 10, 810 
Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.
Öllum umsóknum verður svarað.

Í boði er krefjandi og spennandi starf hjá fyrirtæki í mikilli 
uppbyggingu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsækjendur eru beðnir að 
senda ítarlega ferilskrá á 
netfangið magnus@servida.is

Starfssvið:
Sala og þjónusta við viðskiptavini
Viðhald núverandi viðskiptasambanda og öflun nýrra
Gerð tilboða og samningagerð
Samskipti við erlenda samstarfsaðila og birgja
Stefnumótun og áætlanagerð

Hæfniskröfur:
Árangursdrifni og söluhæfileikar
Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
Reynsla af áætlanagerð 
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Áreiðanleiki og nákvæmni
Rík þjónustulund 
Reynsla af sambærilegu starfi er mikill kostur

ÖFLUGUR VIÐSKIPTASTJÓRI ÓSKAST 
Servida & Besta óskar eftir að ráða drífandi og 
öflugan einstakling í starf viðskiptastjóra

Servida & Besta er framsækið þjónustufyrirtæki sem er sérhæft í 
sölu- og dreifingu á hreinlætis- og rekstrarvörum. Lögð er áhersla 
á heildarlausnir og ráðgjöf  til að mæta þörfum viðskiptavina. 
Meðal viðskiptavina eru t.d.  fyrirtæki í matvælaiðnaði, ríki og 
borg, rammasamningar, heilbrigðisstofnanir, íþróttafélög og 
þrifaverktakar. Vörur Servida & Besta eru frá þekktum 
framleiðendum sem uppfylla skilyrði um umhverfisvernd. Servida 
& Besta rekur einnig tvær verslanir í Reykjavík og Hafnarfirði.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 2012.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Helstu verkefni Hæfniskröfur

· Viðhald og öflun nýrra viðskiptavina

· Heimsóknir í fyrirtæki,stofnanir og mötuneyti

· Áætlanagerð

· Undirbúningur og eftirfylgni

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Góð almenn tölvukunnátta

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Heildverslun á sviði matvæla og hreinlætisvara óskar eftir að ráða öflugan
sölumann á fyrirtækjasvið. Um fullt starf er að ræða.

Fyrirtækið sérhæfir sig í innflutningi, sölu og dreifingu á vörum til
matvöruverslana, lyfjabúða, veitingahúsa og mötuneyta.

Sölumaður

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

Eldar þú af ástríðu?

Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

PwC óskar að ráða matráð til starfa, lærðan eða með mikla reynslu 
úr mötuneyti. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu 
starfsumhverfi með jákvæðu og þakklátu starfsfólki nokkurra fyrirtækja 
í Skógarhlíð 12 sem deila með sér mötuneyti.   

Matráðurinn ber ábyrgð á rekstri mötuneytisins þar með talið 
innkaupum og vinnuskipulagi til jafns við annan starfsmann. 
Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að matreiða hádegismat þar 
sem að jafnaði borða 80-100 manns, hefur matráður umsjón 
með veitingaþjónustu á fundum. Matráður er oft virkur í öðrum 
viðburðum, s.s.fundum og öðrum starfsmannatengdum atburðum. 

Hæfniskröfur: 
• Starfsreynsla eða menntun á sviði matreiðslu
• Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð 
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Skipulögð vinnubrögð 
• Sveigjanleiki og gleði í samskiptum
• Snyrtimennska

Vinnutími er frá kl. 8-14.30 alla virka daga. 

Sigurjón M. Egilsson  
stýrir Sprengisandi  

á sunnudagsmorgnum kl. 10–12

Sprengisandur
kraftmikill þjóðmálaþáttur
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Yfirverkfræðingur

Framkvæmda- og eignasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Framkvæmda- og eignasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu yfirverkfræðings á landupplýsingadeild sviðsins lausa til umsóknar. Við 
leitum að metnaðarfullum og vandvirkum einstaklingi til að  hafa yfirumsjón með lóðauppdráttum borgarinnar. Yfirverkfræðingur 
hefur mikil samskipti við lóðahafa, arkitekta, hönnuði, verktaka og aðra starfsmenn borgarinnar.  Næsti yfirmaður er deildarstjóri 
landupplýsinga deildar Framkvæmda- og eignasviðs. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
- Útgáfa og varðveisla eignamarkauppdrátta.
- Umsjón með mæliblaðagerð í nýjum hverfum.
- Hnitsetning lóða í eldri hverfum.
- Umsjón með hnitakerfum borgarinnar.
- Framkvæmd breytinga á lóðamörkum.
- Gagnaöflun og greining upplýsinga um lóðamörkin.
- Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:
- Háskólamenntun í mælingaverkfræði, byggingarverkfræði eða 

sambærilegum greinum.
- Gerð er krafa um framhaldsmenntun (M.Sc.). 
- Reynsla af sambærilegu starfssviði er kostur.
- Færni í mannlegum samskiptum og hópstarfi.
- Frumkvæði, nákvæmi og metnaður í starfi.
- Færni í geometrískum  útreikningum.
- Tölvufærni í AutoCAD, landupplýsingakerfum, Word og Excel.
- Þekking á lögum varðandi skipulag og byggingar, ásamt 

tilheyrandi reglugerðum er kostur.

Um er að ræða 100% starf. Laun er samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lech Pajdak, deildarstjóri landupplýsinga, í síma 411 1111.

Umsóknarfrestur er til 14. maí nk.  Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „ Störf í boði” og „Yfirverkfræðingur“.  
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
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NÁNARI UPPLÝSINGAR

Umsjón með ráðningu hefur Inga Guðrún Birgisdóttir 
mannauðsstjóri. Áhugasamir um starf sendi umsókn á:
atvinna@1912.is þar sem greina skal frá menntun, fyrri 
störfum og þeirri reynslu sem umsækjandi telur að muni 
gagnast sér í starfi. Öllum umsækjendum verður greint 
frá þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí.

ÞJÓNUSTUFULLTLL RÚAR

STARTT FS- OG ÁBYRGÐARSVIÐ

• Símsvörun

• Móttaka viðskiptavina

• Skráning og eftirfylgni pantana

• Önnur tilfallandi verkefni í þjónustuveri

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Menntun í matargerð, reynsla af störfum í stóreldhúsi eða 
reynsla af sambærilegu starfi kostur

• Almenn tölvufærni

• Frumkvæði, áreiðanleiki og sjálfstæði í starfi

• Þjónustulund, samstarfshæfni og jákvætt viðhorf

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. Það þjónar dótturfélögum sínum, Nathan & Olsen og Ekrunni, með því að samnýta mannauð, tæki og 
aðrar auðlindir til að ná fram hagkvæmni í rekstri. Jafnframt er 1912 samnefnari þeirra gagnvart starfsfólki sem í dag er 80 talsins. Það býr við glæsilega 
aðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík en að auki er starfsstöð á Akureyri.
Gildin sem starfsfólk hefur að leiðarljósi eru: Frumkvæði - Liðsheild - Áreiðanleiki - Ástríða

Klettagarðar 19  |  104 Reykjavík  |  Sími 530 8500  |  Fax 530 8501  |  www.1912.is

VIÐ LEITUM AÐ ÁRANGURSDRIFNUM
EINSTAKLITT NGUM MEÐ MIKLA SAMSKIPTAHÆTT FNI

Um er að ræða mjög lifandi störf þar sem viðkomandi aðilar þurfa að vera í miklum samskiptum við viðskiptavini 
og samstarfsfólk. Í boði eru annars vegar framtíðarstarf og hins vegar tímabundið starf í 7 mánuði. Umsækjendur 
þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Frekari upplýsingar veitir Unnur Elva Gunnarsdóttir í síma 530 8500.
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Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð enskukunnátta 
• Þekking og reynsla í störfum sem nýtist í verkefni  
 eftirlitssviðs æskileg

Helstu verkefni eftirlitssviðs eru:
• Eftirlit með lyfjabúðum
• Eftirlit með lyfjaframleiðendum, lyfjaheildsölum  
 og markaðsleyfishöfum
• Eftirlit lyfsölum dýralækna
• Eftirlit með klínískum lyfjarannsóknum og lyfjagátarkerfum
• Eftirlit hjá heilbrigðisstofnunum 
• Flokkun vöru.
• Umsýsla leyfa vegna ávana og fíkniefna
• Þátttaka í erlendu starfi

Laust starf hjá Lyfjastofnun

Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.

Upplýsingar um starfið gefur Haraldur Sigurjónsson sviðsstjóri, sími 520 2100 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf,  reynslu og  meðmæli, til Lyfjastofnunar merkt: Starfsumsóknir
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2012.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Umsóknareyðublað ásamt nánari upplýsingum um Lyfjastofnun má finna á vefsíðu stofnunarinnar www.lyfjastofnun.is

Sérfræðingur á eftirlitssviði

Norvik hf. óskar eftir að ráða starfsmann í öryggisdeild.

Starfssvið:
Eftirlitsstörf í verslunum Norvíkur.

Rýning á gögnum úr öryggis- og afgreiðslukerfum.

Afgreiðsla þjófnaðarmála.

Hæfniskröfur:
Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.

Áhugi á öryggismálum og rýrnun. 

Almenn tölvukunnátta í Outlook, Word og Excel er 
nauðsynleg og kunnátta í Navision og AS-400 er kostur.

Áreiðanleiki og vilji til að takast á við krefjandi verkefni
og nýjungar.

ÖRYGGISDEILD 
STARFSMAÐUR Í

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí 2012.

Nánari upplýsingar veitir Pétur Magnússon öryggisstjóri  
í tölvupósti peturma@norvik.is eða í síma 458-1000
 

á heimasíðu Norvíkur, www.norvik.is

Starfsemi Norvikur hf. hófst árið 1962 

með stofnun BYKO hf. Nú starfrækir 

Norvik byggingavöruverslanir, timbur sölur, 

leigumarkaði og lagnadeildir BYKO ásamt 

verslunum ELKO, Intersport, Húsgagna-

hallarinnar, Nóatúns, Krónunnar og 

Kjarvals.

Starfsmenn Norvikur samsteyp unnar 

eru nú um 3.000 og eru höfuðstöðvar 

hennar að Bíldshöfða 20, Reykjavík 

(á efstu hæð Húsgagnahallarinnar). 

Dótturfyrirtæki Norvikur hf. í Lettlandi 

eru BYKO-LAT og Vika wood, í Bretlandi 

eru Wayland Timber og Continental Wood 

Products.  Einnig er dótturfélag Norvikur, 

Norwood, með starfsemi í Rússlandi.

BAKKINN
v ö r u h ó t e l

Humarhúsið í 20 ár 
Upplýsingar í síma 821-6868 eða humarhusid@humarhusið.is

Óskum eftir:
Matreiðslumanni
Matreiðslunema

Framreiðslumanni
ásamt aðstoð í eldhús

ERT ÞÚ GÓÐUR SÖLUMAÐUR ? 
Viðskiptatorg/Leiguhús.is óskar eftir sölumanni til 
starfa nú þegar, þarf að hafa metnað til að ná langt, 
geta unnið sjálfstætt, vera áræðinn, skipulagður,  
stundvís og duglegur. Laun eru tengd árangri.  
Til staðar góð vinnuaðstaða í þekktu fyrirtæki sem 
stefnir á að vera ávallt leiðandi í sinni grein.  
Sendið umsókn fyrir 03.05.2012 til gjy@leiguhus.is

Te & Kaffi óskar eftir liðsauka
Hjá Te & kaffi starfar fjöldinn allur af hressu og 
metnaðarfullu fólki og nú vantar að bæta í þann 
góða hóp. Við leitum að  duglegum og áhugasömum 
einstaklingi til að takast á við spennandi verkefni í 
framleiðslueldhúsi fyrirtækisins. Reglusemi og sjálf-
stæði í vinnubrögðum æskileg. 

Í boði er fullt starf, dagvinna auk helgarvinnu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf um miðjan maí. 
Umsóknir berist á jenny@teogkaffi.is

Störf við
ræstingar!

• Reykjavík
• Akureyri
• Selfoss
• Akranes
• Hveragerði

sími: 511 1144
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HS Orka hf   Brekkustíg 36   260 Reykjanesbæ
Sími 4225200   www.hsorka.is   hs@hs.is

Forstöðumaður fjármálasviðs

HS Orka var stofnuð 1. desember 2008 þegar Hitaveitu 
Suðurnesja hf var skipt í HS Orku og HS Veitur. HS Orka 
framleiðir heitt vatn og raforku í Svartsengi ásamt því að 
framleiða rafmagn á Reykjanesi og eru frekari virkjana-
framkvæmdir í undirbúningi. Hjá HS Orku starfa 136 starfs-
menn en félagið sinnir einnig verkefnum fyrir HS Veitur.

Starfs- og ábyrgðasvið
 - Rekstur fjármálasviðs, mannauðsmál, ferlar ofl.
 - Ábyrgð og umsjón uppgjöra félagsins
 - Fjármögnun og áætlanagerð
 - Samvinna við aðrar rekstrardeildir
 - Ýmis önnur mál er tengjast fjárreiðum fyrirtækisins
 - Þjónusta við HS Veitur

Hæfniskröfur
 - Háskólamenntun á sviði viðskipta, endurskoðunar
   eða önnur menntun er nýtist í starfi
 - Haldgóð reynsla í fjármálum og stjórnun skilyrði
 - Mjög góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 - Samskiptahæfni og frumkvæði
 - Sjálfstæði í starfi og hæfni til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar veitir Petra Lind Einarsdóttir, starfs-
mannastjóri. Frekari upplýsingar um fyrirtækið er hægt að 
nálgast á www.hsorka.is.  
Umsækjendur geta sótt um starfið á heimasíðu fyrirtækisins 
www.hsorka.is eða á netfangið petra@hs.is.
Umsóknarfrestur er til og með 4. maí 2012.

HS Orka leitar að öflugum liðsmanni til að stjórna
fjármálasviði fyrirtækisins.

Verkefnisstjóri sviðslista
Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs auglýsir 

stöðu verkefnisstjóra sviðslista lausa til 
umsóknar frá og með 1. ágúst 2012.

Hlutverk Menningarmiðstöðvar Fljótsdalshéraðs er að efla 
lista- og menningarstarf á  Fljótsdalshéraði og Austurlandi. 
Samkvæmt samningi Fljótsdalshéraðs við Menningarráð 
Austurlands hefur menningarmiðstöðin sviðslistir sem sérsvið. 
Verkefnisstjóri sviðslista vinnur einnig með Menntaskólanum á 
Egilsstöðum að nokkrum skilgreindum verkefnum.

Helstu verkefni:
• Hafa frumkvæði að og umsjón með samstarfi við stofnanir  
 og skóla á sviði sviðs- og kvikmyndalista með það að mark 
 miði að efla þessa starfsemi á Austurlandi,  
• samstarf við Þjóðleikhúsið m.a. um leiklistarverkefnið 
 Þjóðleik,
• veita ráðgjöf og upplýsingar varðandi uppsetningu sviðlista 
 verkefna á Austurlandi,
• hafa almennt frumkvæði og vera leiðandi í fræðslu og  
 framþróun listgreinarinnar á svæðinu,
• umsjón með mótun sviðslistanáms á listabraut og kennsla  
 leiklistaráfanga við Menntaskólann á Egilsstöðum,
• leikstjórn á a.m.k. einu verkefni á ári í samstarfi við Leikfélag  
 Menntaskólans á Egilsstöðum.

Hæfniskröfur:
• Góð menntun / háskólamenntun á sviði sviðslista, s.s.  
 leikara-, leikstjóra-, dans- eða kvikmyndagerðarmenntun,  
• reynsla af uppsetningu og stjórnun menningarverkefna, 
 s.s. leikstjórn,
• reynsla af vinnu með ungu fólki,
• reynsla eða menntun á sviði kennslu
• góð mannleg samskipti, metnaður, frumkvæði og skipulags 
 hæfni,
 
Starfstími verkefnisstjóra sviðslista er frá 1. ágúst 2012 til 31. 
desember 2013, með möguleika á framlengingu starfsins.

Upplýsingar veita Óðinn Gunnar Óðinsson, atvinnnu-,  
menningar- og íþróttafulltrúi á netfanginu odinn@egilsstadir.
is og Halldór Warén, forstöðumaður Menningarmiðstöðvar 
Fljótsdalshéraðs , á netfanginu slaturhus@egilsstadir.is eða í 
síma 4700 700. 

Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til skrifstofu Fljótsdals-
héraðs, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir í síðasta lagi 20. maí nk. 
Einnig má senda umsókn á netfangið odinn@egilsstadir.is . óskar eftir þér

www.kronan.is
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn óskar e ir að ráða starfsmann sem ber ábyrgð á  
sýningarhaldi og kynningarmálum safnsins.  Um er að ræða fullt starf.  
 
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem er vanur að vinna sjálfstæ  og býr yfir frumkvæði og 
góðum skipulags- og samskiptahæfileikum. 

Sýningar og kynningarmál 

Nánari upplýsingar um starfið vei r Vigdís Edda Jónsdó r, starfsmannastjóri, s. 525-5701, vigdise@landsbokasafn.is  
Umsóknarfrestur er l og með 13. maí 2012. Só  er um starf rafrænt á heimasíðu Landsbókasafns, www.landsbokasafn.is, 
undir Bókasafnið > Laus störf.  
Við ráðningar er tekið mið af jafnré sáætlun safnsins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 
tekin. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Þekkingarveita í allra þágu  

Landsbókasafn Íslands –
sýningarhaldi og kynning

Við leitum að áhugasömu
góðum skipulags- og sam

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Menntunar– og hæfniskröfur 
Háskólamenntun sem ný st í starfi 
og/eða starfsreynsla af kynningarmálum, almannatengslum, 
menningarstjórnun eða sambærilegu 
Mjög góð íslenskukunná a og færni í skrifum og textameðferð 
Mjög góð tölvukunná a og þekking á vef- og samfélagsmiðlum  
Þekking á umbrotsforritum er kostur 

Helstu verkefni 
Umsjón og ábyrgð á sýningum, mó ökum og opnunum 
á vegum Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns 
Kynningarstarf safnsins 
Samskip  við ölmiðla og samstarfsaðila sýninga 
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 | þú ert á góðum stað fjardabyggd.is

StöðvarfjörðurFáskrúðsfjörðurReyðarfjörðurEskifjörðurNorðfjörðurMjóifjörður
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Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar auglýsir starf 
eigna- og framkvæmdafulltrúa laust til umsóknar 

Eigna- og framkvæmdafulltrúi

Eigna- og framkvæmdafulltrúi er með umsjón og eftirlit á öllum fasteignum Fjarðabyggðar, heldur utan um allar viðhalds- 
og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í samvinnu við mannvirkjastjóra.

Helstu verkefni:  

 og viðhaldsverkefna 

 í samstarfi við önnur svið sem notendur fasteigna

Hæfniskröfur: 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við viðkomandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Umsóknarfrestur 
er til og með 14. maí 2012.  

Umsóknir berist á 
skrifstofu Fjarðabyggðar, 
Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð.

skiltagerð
óskar eftir starfsmanni

Framtíðarstarfsmaður 20 ára og eldri 
óskast í fólíu- og prentdeild.

Starfið felst í frágangi og upplímingum
á merkingum t.d. skilti, glugga, bíla ofl.

Stundvísi, vandvirkni, áræðanleiki og góða 
skapið skilyrði.

Umsóknir berist til 
logoflex@logoflex.is fyrir 20 maí.

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér ein um móttöku allra 

einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til 

útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað. 

Vinnutími er 10.00–18.00 virka daga og á laugardögum eftir samkomulagi. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á ve@evhf.is eða ej@evhf.is

Endurvinnslan óskar 
eftir starfsmanni í fullt 
starf í móttöku
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www.endurvinnslan.is

Meiraprófsbílstjórar 
til sumarafleysinga
Útkeyrsludeild Íslandspósts óskar eftir að 
ráða bílstjóra með meirapróf til afleysinga  
í sumar.

Hæfniskröfur:
  Meirapróf

  Hreint sakavottorð

  Stundvísi, snyrtimennska og góð   
     þjónustulund

Gott væri að viðkomandi gæti byrjað sem fyrst.

Hægt er að sækja um á heimasíðu 
Íslandspósts: www.postur.is

Einnig má senda umsóknir til:
Íslandspósts hf. Póstmiðstöð, Stórhöfða 32, 
110 Reykjavík. 
Merkt: Sumarstarf bílstjórar meirapróf. 

sími: 511 1144
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ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 

105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „auglýst störf“ fyrir 10. maí næstkomandi.

Framkvæmdastjóri 
GreenQloud
GreenQloud óskar eftir umsóknum um 
starf framkvæmdastjóra félagsins. 
Leitað er að kraftmiklum einstaklingi 
sem á að leiða félagið í gegnum vaxtarferli. 
Framkvæmdastjóri heyrir beint undir 
stjórn félagsins. 

Leitað er að einstaklingi með áherslu 
á rekstur, fjármál og stjórnun og er reynsla 
af stjórnun UT fyrirtækis ótvíræður kostur 

en ekki skilyrði.

Starfssvið:
- Umsjón með fjárreiðum félagsins.

- Starfsmannamál.

- Samningagerð við samstarfsaðila 
  og stærri viðskiptavini.

- Fjármögnun félagsins og áætlanagerð.

- Skýrslugjöf til stjórnar.

- Seta í framkvæmdaráði.

- Stefnumótun og framtíðarskipulag félagsins

Menntun og Hæfniskröfur: 
- Leiðtogahæfni og framsýni

- Háskólamenntun á sviði fjármála / reksturs

- Framhaldsmenntun frá erlendum háskóla æskileg

- Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálastjórn

- Reynsla af innleiðingu ferla eða vottana æskileg

- Reynsla af fjármögnunarferli fyrirtækja

Umsóknir skulu berast með tölvupósti 

á formann stjórnar GreenQloud, 

Guðmund Inga Jónsson - gummi@greenqloud.com.

Umsóknarfrestur er til 7. maí. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

GreenQloud er fyrsta íslenska tölvuskýið og fyrsta umhverfis-
væna tölvuský heims. Fyrirtækið er rúmlega tveggja ára 
gamalt, í hröðum vexti og hefur hlotið styrki frá Rannís og 
fjárfestingu frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins.
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- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

sími: 893 1485
heimir@miklaborg.is

Verð: 16,3 millj.

Glæsileg 56,4 sumarhús

Kjarri vaxin lóð

Góður Sólpallur,

Stutt í alla þjónustu.

HraunborgumÁlfasteinssundi 15 

OPIÐ HÚS Í DAG

milli kl. 13:00 og 15:00
sunnudaginn 29. apríl

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

Fallegt og  fullbúið sumarhús á góðum stað í landi Kambshóls í Hvalf-
jarðarsveit, á móti Vatnaskógi. Húsið er skráð hjá FMR 48,1 fm síðan er að 
auki ris sem er ca. 15- 20 fm að gólffleti sem er notað sem svefnloft í dag.  
Húsið skiptist í forstofu-hol-tvö herbergi-baðherbergi-stofa-eldhús (opið í 
stofuna) og ris.  Góð verönd við húsið.  Spónaparket á gólfi, fínar skápar, 
góð eldhúsinnrétting, sturta í baðherberginu, kamína í stofunni.  Fallegt 
útsýni yfir Eyrarvatn (beint móti Vatnaskógi) og víðar, skjólgóður gróður við 
húsið, fánastöng, ræktuð lóð að hluta, lítil tjörn og marg fleira.  
Virkilega gott hús sem hægt er að mæla með.  
Stutt í sundlaug, stutt í veiði.  Ekkert áhvílandi.  
Bryndís (820-6865) og Jón Tryggvi (663-7000) verða  
á staðnum og bjóða í kaffi.  Nánari upplýsingar og 
myndir: www.as.is/soluskra/eign/fasteign/218472/

VESTURÁS 2 VIÐ EYRARVATN í HVALFJARÐARSVEIT

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. APRÍL FRÁ KL. 14.00 – 16.00

OPIÐ HÚS

Skrifstofuvinna óskast
Mig vantar skrifstofuvinnu hluta úr degi eða allan daginn, 

tímabundið eða til framtíðar.
Er vön ýmis konar skrifstofuvinnu s.s. bókhaldi, vskuppgjöri,  

gjaldkerastörfum, launum, reikningagerð,  símsvörun ofl. 
- Get tekið  bókhald og launavinnslu heim.
Upplýsingar í síma 867 5900  - Jóhanna 

Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur 
- styrkumsókn 2012.
Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur auglýsir hér með eftir 
umsóknum um styrk úr sjóðnum. Umsóknarfrestur er til 21. 
maí næstkomandi.

Umsóknareyðublað má senda rafrænt af heimasíðu ÖBÍ:
http://www.obi.is/thinn-rettur/styrkir/   

Eyðublöð fást einnig á skrifstofu ÖBÍ. Umsókn skal senda eða 
skila til skrifstofu Öryrkjabandalags Íslands, Hátúni 10, Reykjavík 
fyrir 21. maí.

Styrkir eru veittir til,
• öryrkja til hagnýts náms, bóklegs eða verklegs, svo og til náms  
 í hvers konar listgreinum.
• einstaklinga sem vilja hæfa sig til starfa í þágu þroskaheftra.

Styrkjunum verður úthlutað 12. júní  2012.

Allar nánari upplýsingar gefur Guðríður Ólafsdóttir  
í síma 530 6700. 

Stjórn Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur.

Notuð matarlína frá Mareno til sölu. Um er að ræða 5GN 
hitaborð, 4GN salatbar, 5 GN meðlætaborð, tvo bakka- og 
hnífaparastanda, súpuborð og drykkjar-/afgreiðsluborð.  
Er úr vönduðu ryðfríu stáli með bláum hliðum og í mjög góðu 
ástandi. Tilboð óskast í allt eða hluta.
Upplýsingar og myndir veitir Björk: bjorkg@riotinto.com, 
860-9238.

Mareno matarlína til sölu

Útgerðarfélag óskast 
Óskum eftir að kaupa útgerðarfélag,  
skip með kvóta. Má vera skuldsett.

Fullum trúnaði heitið. 
Áhugasamir sendi upplýsingar á 

annaogasi@simnet.is 

Styrkur til framhaldsnáms 
í píanóleik
Minningarsjóður um Birgi Einarson apótekara 
mun á næstunni veita styrk til píanóleikara, sem er í 
framhaldsnámi erlendis í klassískum píanóleik eða er 
að hefja slíkt nám. 

Með umsókn skulu fylgja greinargóðar upplýsingar 
um tónlistarnám og eftir atvikum starfsferil um-
sækjanda og fyrirhugað framhaldsnám. Þá skal fylgja 
hljóðritun af leik umsækjanda á tónleikum eða 
myndbandsupptaka.

Umsóknum skal skila fyrir 5. júní 2012 
til for manns sjóðsstjórnar, Ingu Ástu Hafstein,  
Stokkalæk, Rangárþingi ytra, 851 Hella.

Frá Kvennaskólanum í Reykjavík

Laus eru til umsóknar eftirtalin störf  
framhaldsskólakennara við skólann næsta 

skólaár, 2012-13:

Félagsfræði   - 100% starf
Saga   -  100% starf

Æskileg menntun er meistarapróf í kennslugreininni 
sbr. lög nr. 87/2008. Umsóknir ásamt upplýsingum  
um menntun og fyrri störf berist skólanum að 
Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k. Ekki 
þarf sérstakt umsóknareyðublað. Ráðningartíminn 
er frá 1. ágúst n.k. Launakjör eru skv. kjarasamningi 
framhaldsskólakennara og stofnanasamningi skólans. 
Skólameistari eða aðstoðarskólameistari veita nánari 
upplýsingar í síma 580-7600.

Skólameistari

Útboð nr. 20087
Ræsting á Háaleitisbraut 68

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í ræstingu 
á húsnæði Landsvirkjunar  að Háaleitisbraut 
68, 103  Reykjavík, í samræmi við útboðsgögn 
númer 20087.

Um er að ræða u.þ.b 3.700 fermetra gólfflöt á 10 

hæðum. 

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með 

mánudeginum 30. apríl 2012 gegn óafturkræfu gjaldi 

að upphæð kr. 3.000 fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 14:00 

mánudaginn 21. maí 2012  þar sem þau verða opnuð 

og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 

þess óska.

Save the Children á ÍslandiSave the Children á Íslandi

HB FASTEIGNIR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17-17:30

Auðveld kaup ! Falleg 2ja herbergja, 72,4 fm, íbúð á efstu hæð í snyrti-
legu fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Sérinngangur af svölum. Parket og flísar á 
gólfum. Þvottahús í íbúð. Stór sérgeymsla. Að sögn eiganda eru gæludýr 
leyfð í húsinu. Stutt er í alla þjónustu og náttúruparadís. 
Golfvöllur í göngufæri. Verð 18,7 millj. Áhvílandi um 17. millj.

BREIÐAVÍK 29, 
GRAFARVOGUR. 
EFSTA HÆÐ.



Skráðu fasteignina þína hjá okkur og við seljum hana!

Er eignin þín að fá
verðskuldaða athygli?

Hringdu núna!

Gunnar Sverrir
8622001

Ástþór Reynir

899 6753
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Nýkomið glæsilegt tvílyft nýlegt einbýli með stórum bílskúr og 
aukaíbúð samtals ca 300 fm. Fullbúið hús. Vandaðar innréttingar. 
Góð staðsetning. Útsýni.  Verð 72 millj. (Verðtilboð) 
Opið hús í dag, laugardaginn 28. apríl milli kl. 13-14.

Erluás -  Einbýli m. aukaíbúð - Hf.   OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

leitar að ...

- með þér alla leið -  

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Fossvegur, Hlíðar og nágrenni.
Garðabæ. Linda eða Salahverfi í Kópavogi.
Árbær eða eldri hverfi í Grafarvogi.
Gott er ef hægt er að skoða eignirnar í vikunni  
29. apríl -  5. maí.

Allar nánari upplýsingar gefur Atli s: 899-1178 
eða atli@miklaborg.is

... fyrir ákveðinn kaupanda 

eftir einbýli, raðhúsi, parhúsi 

eða sérhæð um c.a 180-240 

fm í eftirtöldum hverfum :

Til leigu • Höfðabakki 3, 110 Rvk.
Allt að 467 fm. verslunar,-/ þjónusturými sem skiptist í 
opið rými að mestu.  Húsnæðið skiptist annars vegar í 
115 fm. rými og 352 fm. verslunarrými. Góðir sýningar-
gluggar, steinteppi á gólfi. Kaffistofa er í sameign í 
kjallara og er um 35 fm. ásamt salerni. Möguleiki er á 
að leigja 143 fm. vörulager í kjallara með innkeyrslu-
dyrum.  Laust 1. maí 2012!

Allar nánari upplýsingar veitir 
Helgi Már Karlsson 
s. 534 1024 / 897 7086 
eða hmk@atvinnueignir.is Ingólfur Gissurarson lgf.

Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

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. 

Um er að ræða gott 205,1 
m²  einbýlishús ásamt 28,7 
m² sambyggðum bílskúr.
Húsið er upphaflega byggt
úr timbri árið 1979 en byggt
var við húsið árið 2000. Að
innan er húsið sex svefn-
herbergi, stofa, borðstofa,
eldhús, tvö baðherbergi, tvö hol, forstofa, forstofusnyrting og þvottahús. Húsið
hefur verið tekið þó nokkuð í gegn að innan á undanförnum árum.  Allar raflagnir,
þ.m.t tenglar og rofar, eru nýjar. Innihurðir eru nýjar og einnig allar útihurðir.  Búið
er að skipta um alla ofna hússins.  Gott eikarparket er á gólfum í herbergjum, eld-
húsi, stofu, borðstofu og báðum holunum. Aðalbaðherbergi hússins er nýtekið í 
gegn og er það flísalagt í hólf og gólf og þar er góð innrétting og góð tæki.   Hiti er 
í gólfi baðherbergisins. Lóðin er 750,0 m2  leigulóð sem er  gróin og fullfrágengin.   
Innkeyrslan er hellulögð og hiti er undir henni.  Skipti í boði á dýrari eða ódýrari
eign á höfuðborgarsvæðinu. Verð 39,9 m.

Nánari uppl. veitir Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður
Lögmenn Suðurlandi, Austurvegi 3, Selfossi. 
480-2902
halli@log.is

Miðengi 22, Selfossi 
Ýmis skipti möguleg

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Nýkomið í einkasölu virðulegt, fallegt tvílyft einbýli (steypt/timbur) á 
þessum vinsæla og skjólgóða stað við Hamarinn Hfj. Húsið er samtals 
260 fm. Stutt í skóla, Lækinn ofl. Einstök staðsetning. Verð 45 millj.
Opið hús milli kl. 13-14 laugardaginn 28. apríl

Öldugata 16 - Einbýli - Hf.    OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

  Laxalind 8  
Kópavogur
Nýkomið í einkasölu glæsilegt ca 
300 fm. einbýli. Vandað og gott hús 
á tveimum hæðum. Húsið er fullbúið 
og innréttað á vandaðan máta. Allt 
fyrsta flokks. Fjögur góð svefnherbergi. 
Tvöfaldur bílskúr. Glæsileg lóð, góð 
staðsetning. Verð 79. millj. 

Eignin verður til sýnis í dag,  
laugardaginn 28. apríl milli kl. 14-15 
Hilmar sölumaður s. 892-9694  
verður á staðnum.

OPIÐ HÚS

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði
Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson
löggiltur
fasteignasali.

  

með Smutty Smiff
föstudagskvöld

kl. 22

Glymskrattinn
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Passat Highline 12/06 (árg. ‘07) 2.0 
Dísel, ek. 80þ. Leður, sjsk, toppl., 17” 
dekk. Verð 2.750 þús.

MMC OUTLANDER DISEL
Til sölu þessi glæsilegi Outlander disel 
eyðir um 8 til 9 innanbæjar. Sjö manna, 
leður sæti ,ekinn 98.000 dráttarkrókur, 
beinskiptur 6 gíra. skoða skipti á ódýrari 
bíl. VERÐ 3.390.000 Upplýsingar í síma 
7776409 eða 7779110.

Benz árg. 1988 skráður húsbíll til sölu. 
Upplýsingar í síma 6648898.

Renault Clio árgerð 2001 ekinn 
151. þúsund. nýskoðaður, sumar og 
vetradekk. Verð 300.000.- S:822-3659.

Toyota Previa 5/2006 ek. 98þ. 
Dráttarbeisli, dökkar rúður, álfelgur, 
sumar og vetrard. Verð 2.9 mkr Uppl. 
í s. 895 6555 eða á bjornasb@gmail.
com

NISSAN PATHFINDER XE 2006. Ekinn 
96.000, 33” dekk, húddhlíf, filmur, 7 
manna, krókur, 6 gíra, ný kúpling. Verð 
3,1 m.kr. uppl. 862 4064.

Kango sjálfsk., 2006 til sölu. Ný tímar., 
bremsur, skoðaður. 770 5144.

Toyota land cruise GX 120. ‘08, dísel. 
Ek. aðeins 47 þ., ssk, topplúga. V. 6.750 
þ. Skipti möguleg á nýlegum fólksbíl að 
verðmati 2-3 mil. Uppl. í s. 864-4789.

Toyota Land Cruiser 100 árg. ‘04, disel, 
ek. 210 þús. km. Verð 4780 þús. 3800 
stgr. S: 820 6030.

Glæsilegur Suzuki Vitara 
XL LTD 2005. Ek.93 þ.km. 
Leður,topplúga,álfelgur,nagla/sumard.
Ásett verð 1.790 þ. Tilboð 1.590 þ. stgr! 
s.8618060 svanure@simnet.is

Toyota RAV4 VX - 09/’06. Ek. 34 
þús. Sjálfsk./Leður og rafm. í sætum/
Lykillaust start/Dual miðstöð/
Hraðast./Laus dráttarkúla Einn eigandi 
alltaf staðið inni. Verð 2.790.000.- 
S.8602797.

Daiwoo Matis árg.’02 ek. 70Þús., eyðsla 
ca 5L. Bíll í góðu lagi. V.320þús. s. 
6666550.

Subaru impresa ‘98. Beinsk., ek. 177 þ. 
V. 300 þ. S. 699-8128.

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.

Til sölu Peugeot 307, 2001, ek. 59.000 
km. Aðeins einn eigandi. Verð 690 þús.

Til sölu NISSAN DOUBLE CAB 2,5 
Turbo Diesel árg 2007 ekinn 77þús.
Einn eigandi Góður bíll. Verð 1,880.S: 
898-2811.

GMC SIERRA 2500 árg. ‘05, ek. 129 þ. 
6,6 Duramax disel, l 35” breyttur. Bíll 
í toppstandi. V. 3.1 milj. S. 696 8633.

Lyncon Navigator 2005 ekinn 111 þús. 
verð 4,200þ. gott staðgreiðsluverð. 
Skipti möguleg s. 6938587.

Renault Mégane RXE árg.’99 ný ssk. 
verð 330þús. s. 8491580.

GULLMOLLI TIL SÖLU!!!
Rav4 Árgerð 2006. 2.300.000 
staðgreitt. Ekinn einungis 37000 km. 
Upplýsingar í síma 8680438.

Land cruiser ‘97. Ssk, Ek. 260 þ. Uppl. 
892 2119

Wolkswagen LT 35. Ek. 217 þ. Uppl. 
892 2119

Subaru Impreza GT árg. ‘00. Ek. 
129. MIKIÐ endurnýjaður! Mjög gott 
ástand og fullt af aukabúnaði. Eitt 
besta eintakið af svona bíl á landinu. 
V.1.390þús. S:862 5534.

Mitsubishi Galant GESI/Z árgerð 
2000, keyrður 181.000 kílómetra, 
verð 550.000, milligjöf/staðgreitt 
Upplýsingar í síma 894-1115.

Renault Kangoo 5sæta. ‘06. Ek. 103þ. 
1.6L bensín, samlitur, kastarar o.fl. Gott 
eintak. V.890þ. stgr. S: 8639443.

Tilboð 390þús
Til sölu Vw golf, árg. ‘99, bsk. 1,6. ek. 
175 þ. Ný dekk. Topp bíll. V. 390 þ. S. 
868 2352.

Opel Vectra árg.’02 ek.125 þús. Þarfnast 
viðhalds. Verð 390,- stgr. Uppl. í s. 
6636147.

Musso”98 E32 bensín ssk, cruise, a/c, 
ek. 208 þ. Næsta skoðun 2013. Verð 
330 þ. Farinn headp.S. 5675760.

Skoda Octavia ‘04 1.6 bsk ek.142þ. 
kúla nýyfirfarinn góður bíll. Verð 1m 
6119551.

DIESEL
Gullfallegur Benz ml 320, með öllu og 
í toppstandi, ekinn 93.000 07. Verð 
6,5 millj.

Renault kango 1.2 árg. 2007 ekinn 63þ. 
ný tímareim og vatnsdæla sk.2013. 
Vetrardekk á felgum. Mjög góður bíll. 
verð 960þ + VSK uppl. í síma 864-
3560.

Toyota Corolla árg.’93. Ný skoðaður, 
ssk. Verð 140 þús. s. 690 0360.

Korando jeppi 98,ssk og skoðaður.
Ekið 138 þús km bensin.Verð 300 þús, 
6974179

Ford Escape óskast í skiptum við 
2 dýrindis bíla ný skoðaða 2013 
s.8992276 eftir kl 15 alla daga.

‘91 Chevrolet Caprice, ekinn 118þ. km, 
5LV8, sjálfsk, mjög heill bíll, S: 664-
1274. 550 þús.

ÓDÝR
Ford Explorer til sölu árg.’00 fluttur 
inn 2005 ek. 170þús., tveir eigendur 
og í topp standi. Ásett verð 560þús. 
tilboð 250þús. staðgreitt. s. 8916303 
5530079.

 0-250 þús.

Daewoo Nubria,’00.Ek. 101þús. Á 
nöglum, sumardekk fylgja. Skoðaður 
‘13. Ný tímareim. Verð 250þús. s. 660-
1046.

Dueler lítið notuð sumardekk 20” P 
245/50 R20. 4 stk. verð 90 þús. Uppl. 
820 3300

 250-499 þús.

SUZUKI VITARA, árg. ‘99, ek. 179 þ. 
Dráttarkr. skoð. V. 400 þús. Góð Kaup. 
S. 696 8633.

MMC Spacewagon GLXi 4x4, árg. ‘98, 
ek. 267 þús. Nýleg tímareim, ssk, ný 
dekk, dráttarkr. Skráður tjónabíll. Verð 
320 þús. S. 659 3459.

Til sölu nýtt GPS map 5012. Tækið 
hefur aldrei verið notað og er enn í 
kassanum. Tækið er með 12” snertiskjá 
og hentar í báta og stóra bíla. Verð nýtt 
hjá Garmin.is 660 þús. Verð 450 þús. S: 
6605928 theodor@jttaekni.is

Subaru Legacy, árg. ‘97. Ek. 170þ. 
Vínrau. Nýskoðaður. Kr. 330.000. S. 
618 0509.

VW Passat árg. 1999 Ek. 198þ, sumar 
og nelgd vetrardekk, skoðaður 2013. 
Góður bíll. Uppl. 8921844.

 500-999 þús.

550þ. stgr.
Til sölu Mazda 323 árg. ‘00 bsk. 4. dyra 
ek. 188 þ. ný vetrardekk bíllinn er eins 
og nýr fæst á 550þ. Uppl. 896-5290.

Kia Sportace árg. ‘02, 5g, bs. ek. 
132 þús. Nýleg tímareim, sko 2013, 
dráttarkr., ný dekk. Verð 550 þús. S. 
659 3459.

Til sölu Toyota Yaris árg. 2004, ekinn 
114 þ.km. Verð 880.000. Mjög vel með 
farinn. Uppl. 868-9015.

Suzuki Jimny árg. ‘04 ek. 130þ. 
Beinskiptur. Vel farinn. Verð 690þ. S: 
8685302.

Til sölu


