
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla 
um menntun og störf umsækjanda, og 
stutt greinargerð um hvernig umsækjandi 
telur að þekking hans og kunnátta geti 
nýst innan Listdansskólans. Afrit af próf-
skírteinum og staðfest meðmæli um helstu 
störf skulu fylgja með.  

Umsóknum og meðfylgjandi gögnum  
skal skila á skrifstofu Listaháskóla Íslands, 
Þverholti 11, 105 Reykjavík, eigi síðar 
mánu daginn 21. maí. Farið verður með 
umsóknir sem trúnaðarmál.  

Kröfur um menntun:
 Dansmenntun á sviði balletts og/ eða  
nútíma dans
Lokapróf frá viðurkenndum dansskóla
 Háskólamenntun á sviði lista, kennslufræða  
eða stjórnunarfræða

Kröfur um starfsreynslu:
 Umtalsverð starfsreynsla sem dansari og/ eða 
kóreógraf 
 Hafa starfað sem kennari á framhaldsskólastigi 
eða háskólastigi
 Hafa unnið við stjórnunarstörf 

Nánari upplýsingar veitir rekstrarstjóri skólans: 
Jóna Finnsdóttir netfang: jona@lhi.is

Starf  
skólastjóra

Nám við Listdansskóla Íslands er samkvæmt aðalnámskrá á grunn- og framhaldsstigi. Skólinn hefur 
frá 1. ágúst 2006 verið rekinn af Dansmennt ehf, sem er einkahlutafélag í eigu Listaháskóla Íslands. 

S: 511 1144

Skrifstofu og bókhaldsstarf
Starfshlutfall 50%
Helstu verkefni 
- Færsla bókhalds
- Afstemmingar til uppgjörs
- Virðisauki
- Lánadrottnar og birgðabókhald
- Önnur tilfallandi skrifstofustörf
Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Hæfniskröfur
- Reynsla af bókhaldstörfum æskileg
- Reynsla af Navision eða sambærilegu kerfi
- Góð þekking á Excel
- Talar og skrifar ensku
- Frumkvæði í starfi og nákvæm vinnubrögð

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á 
job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2012

 
Lektorar í iðnaðarverkfræði  
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Laus eru til umsóknar tvö störf lektora í iðnaðarverkfræði við iLaus erueru ter msókumu
Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild Háskóla Íslands.aðaðnI ræerkfrve

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2012.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Pétur Pálsson 
deildarforseti, í síma 525 4952, netfang: opp@hi.is.

Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is
og www.hi.is/adalvefur/laus_storf 

Umsækjendur þurfa að geta skipulagt og sinnt öflugu kennslustarfi í grunn- og framhaldsa sgetg -
námi í iðnaðarverkfræði, auk þess að vera hæfir til að byggja upp og stunda öflugar ðar auæði,kfræ
rannsóknir á sviði iðnaðarverkfræði. Einkum er horft til sviða sem tengjast stjórnun og rekstri ðiá sv ððna
fyrirtækja, gæðastjórnun og eftirliti, tölvustýrðri framleiðslu og vélbúnaði, ásamt þróun og 
nýsköpun á sviði iðnaðarverkfræði.

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í véla- eða iðnaðarverkfræði frá viðurkenndum
háskóla og æskilegt er að viðkomandi uppfylli skilyrði iðnaðarráðuneytisins fyrir löggildingu
starfsheitisins verkfræðingur. Krafist er góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum 
samskiptum.

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild er ein af sex deildum Verkfræði- 
og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Við deildina stunda um 760 stúdentar nám. Þar af eru 
ríflega 140 framhaldsnemar, bæði í meistaranámi og doktorsnámi. Akademískir starfsmenn 
deildarinnar eru rúmlega tuttugu.

Frekari upplýsingar um fræðasviðið er að finna á www.von.hi.is

Hönnunarmiðstöð Íslands óskar eftir að ráða
framsækinn og kraftmikinn einstakling í 
starf verkefnastjóra.

Starfið er mjög fjölþætt en verkefnastjóri ber
ábyrgð á að leysa úr fjölbreytilegum verkefnum
sem upp koma í Hönnunarmiðstöð, s.s. upp-
lýsingagjöf, kynningarmál og samskipti. Einnig
ber verkefnastjórinn ábyrgð á að halda úti
vefsíðu með öflugum gagnabanka og stjórnun
ýmissa sérverkefna. Um framtíðarstarf er að
ræða fyrir réttan einstakling.

Nánari lýsingu er að finna á vef Hönnunarmið-
stöðvar, www.honnunarmidstod.is.

Umsjón með starfinu hefur Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 20. maí.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,
www.capacent.is.

Verkefnastjóri
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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.



5. maí 2012  LAUGARDAGUR4

SJÁVARFISKUR EHF.

FABRYKA RYBNA
Poszukujemy pracowników do krojenia i pakowania ryby w 
Reykjavíku z doswiadczeniem.  Dobrze wspolpracujacych i 
pracowitych ludzi.

Wiecej informacji pod numerem:  Siggi 894 1002 w jezyku 
islandzkim i angielskim oraz w miejscu pracy pod adresem:  
S. Sjávarfiskur ehf.  Eyjarslóð 7, 101 Reykjavík,  
a takze  e-mail sjavarfiskur@sjavarfiskur.is

Viðgerðarmaður óskast

HB Grandi óskar eftir viðgerðarmanni til að sjá um viðhald 
á Baadervélum og öðrum fiskvinnsluvélum í frystihúsi sínu 
við Norðurgarð í Reykjavík.
Umsóknir sendist á póstfangið sigurður@hbgrandi.is
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Gunnarsson í síma 858 1054

Vélamenn og bílstjórar
Vegna aukinna verkefna óskar verktakafyrirtækið Suðurverk hf 
eftir að ráða vélamenn og bílstjóra.

Upplýsingar veittar á skrifstofu Hlíðasmára 11 í síma 577-5700.

Umsóknum má skila á www.sudurverk.is
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arionbanki.is  —  444 7000

Hópstjóri í  
lögfræðiráðgjöf

Laust starf hjá Arion banka

Arion banki leitar að lögfræðingi í starf hópstjóra í lögfræðiráðgjöf bankans. Í lögfræði-i
ráðgjöf Arion banka er unnið að krefjandi lögfræðilegum úrlausnarefnum fyrir öll svið 
bankans, þar sem kappkostað er að veita fyrsta flokks þjónustu. Unnið er í hópum. Fyrir 
hópunum fara hópstjórar sem hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem unnin eru í hópnum 
hverju sinni og annast dreifingu verkefna innan hópsins. Laust er starf hópstjóra teymis 
sem annast lögfræðilega ráðgjöf við yfirstjórn, m. a. stjórn og bankastjóra, og tiltekin svið
bankans ásamt því að hafa yfirsýn yfir samkeppnismál í bankanum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2012.

Nánari upplýsingar veitir Jónína S. Lárusdóttir, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs Arion banka. 
Netfangið er jonina.larusdottir@arionbanki.is
Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans www.arionbanki.is

Helstu verkefni: Hæfni og þekking: 
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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

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is
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Hjá Eimskip starfar fjölbreyttur og skemmtilegur hópur öflugra starfsmanna. Við leitum að einstaklingum 
til að slást í þann hóp og takast á við spennandi störf.

Gott tækifæri hjá traustu fyrirtæki

Vöruhúsaþjónusta
Störf við vöruhúsaþjónustu eru í Dreifingarmiðstöð Eimskips 
Flytjanda  og Vöruhóteli Eimskips. Helstu verkefni eru frágangur 
og tiltekt pantana eða sendinga fyrir viðskiptavini Eimskips. 
Lyftararéttindi eru æskileg en þó ekki skilyrði fyrir ráðningu. 
Vinnutími er almennt frá kl. 08:00–16:00/ 17:00 alla virka daga. 
Eingöngu er um framtíðarstörf að ræða.

Akstur
Framtíðar- og sumarstörf við akstur á dráttarbílum og 
flutningabílum. Unnið er á vöktum. Meirapróf (C) er skilyrði fyrir 
ráðningu og réttindi til að aka með tengivagn (CE) eru æskileg. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af akstri flutningabíla á 
þjóðvegum.

Fiskmóttaka í Dreifingarmiðstöð Eimskips 
Flytjanda – Næturvakt
Starfsmaður fiskmóttöku í Dreifingarmiðstöð er ábyrgur fyrir 
flokkun vöru og dreifingu innan Dreifingarmiðstöðvar, auk 
aksturs á fiskmarkað. Starfið krefst vandaðra og sjálfstæðra 
vinnubragða. Meirapróf (CE) og lyftararéttindi (J) er skilyrði 
fyrir ráðningu.

Eimskip er leiðandi flutningafyrirtæki sem veitir alhliða 
flutningaþjónustu, byggða á áreiðanlegu og skilvirku 
framleiðslukerfi á Norður-Atlantshafi og alþjóðlegri 
frystiflutningsmiðlun, með framúrskarandi þjónustu að leiðarljósi.

Eimskip skapar tækifæri fyrir starfsmenn til að dafna og vaxa í 
starfi í góðu og heilbrigðu starfsumhverfi með grunngildi félagsins 
að leiðarljósi: Árangur – Samstarf – Traust.

Bryti eða matreiðslumaður á 
Vestmannaeyjaferjuna Herjólf
Eimskip vill ráða bryta eða matreiðslumann á 
Vestmannaeyjaferjuna Herjólf. Helstu verkefni eru matreiðsla 
fyrir áhöfn skipsins og þjónusta við farþega. Unnið er á 
tvískiptum vöktum. Sveinspróf í matreiðslu eða rík starfsreynsla 
af matreiðslu fyrir stóra hópa er skilyrði fyrir ráðningu. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir
Sigríður Guðmundsdóttir í síma 525 7364 
eða á srr@eimskip.is. Umsóknarfrestur fyrir öll 
störfin er til 14. maí 2012. Umsóknir óskast 
fylltar út á www.eimskip.is undir störf í boði. 

Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál. 
Hreint sakavottorð er skilyrði fyrir 
ráðningu hjá Eimskip.

Við leitum að fólki sem býr yfir:
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Helstu verkefni og ábyrgð
» Ráðgjöf fyrir stjórnendur og starfsmenn LSH varðandi mál sem varða

heilsu, öryggi, vinnugetu og vinnuumhverfi starfsmanna
» Læknisfræðileg ábyrgð á stefnumótun og skipulagningu

heilbrigðiseftirlits og fræðslu um heilsu-, öryggi og vinnuumhverfi
starfsmanna í samræmi við vinnuverndarlög og tilheyrandi reglugerðir

» Þátttaka í stefnumótun varðandi vinnuvernd og heilsueflingu
starfsmanna

» Rannsóknar- og þróunarstarfsemi á sviði vinnuverndar og heilsueflingar

Hæfnikröfur
» Læknir með viðeigandi menntun og starfsreynslu
» Hæfni í mannlegum samskiptum
» Hæfni í mæltu og rituðu máli
» Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð ásamt hæfni til að starfa í

þverfaglegu teymi
» Reynsla og/eða viðbótarnám á sviði mannauðsmála er æskileg
» Góð tölvukunnátta/ helstu notendaforrit

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2012.
» Upplýsingar veitir Svava Kristín Þorkelsdóttir, deildarstjóri starfsþróunar-

deildar, svavath@landspitali.is, sími 543 1337.
» Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá ásamt kynningarbréfi þar

sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið.

» Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í
starfið á þeim sem og innsendum gögnum.

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast mann-
auðssviði Landspítala, Eiríksgötu 5, 101 Reykjavík.

Trúnaðarlæknir Landspítala
Laust er til umsóknar starf trúnaðarlæknis Landspítala. Starfshlut-
fall er samkomulag. Starfið veitist frá 1. ágúst 2012 eða eftir nánara
samkomulagi. Tekið er mið af leiðbeiningum Læknafélags Íslands,
www.lis.is, varðandi störf trúnaðarlæknis.

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum

g
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun

um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Við leitum að öflugum

sérfræðingi í símstöðvum

og netkerfum

Fyrirtækjasvið Símans leitar að sérfræðingi í rekstri símstöðva og 
netkerfa. Starfið felst í uppsetningu, viðhaldi og rekstri símkerfa 
auk ráðgjafar til viðskiptavina varðandi símkerfalausnir.

Menntun og reynsla:
· Þekking á símstöðvum og uppsetningu, 

  viðhaldi og rekstri símkerfa

· Þekking á analog línum, BRI, PRI, og SIP

· Cisco CCNA gráða

· Cisco Voice gráða

· Þekking á beinum og 

  deilum (router/switch)

Persónueiginleikar:
· Frumkvæði og framsýni

· Mikil samskiptalipurð og hæfni 

  til að vinna í hópi

· Aðlögunarhæfni

· Vinnusemi

· Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð

· Jákvæðni og heilindi

· Vilji til að axla ábyrgð

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2012

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.

Einar Ágúst, kerfisfræðingur

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.
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Staki automation er verkfræði- og hugbúnaðarhús, þjónustufyrirtæki sem
skiptist í meginatriðum í þrjú svið; tækni og verkfræði, hugbúnaðargerð og
ráðgjöf og rafræn viðskipti.

Meginhlutverk Staka er að veita afburðaþjónustu á þeim sviðum sem
félagið starfar. Markmið félagsins er m.a. að brúa bil milli hefðbundinnar 
hugbúnaðargerðar og iðntölvustýringa. Í því skini hafa starfsmenn
Staka sótt sér þekkingu á báðum sviðum og félagið hefur á að skipa mjög
hæfu starfsfólki sem vinnur bæði við hugbúnaðargerð og iðnstýringar, auk 
ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af rafrænum viðskiptum.

Einstaklega 
færir sérfræðingar

www.staki.is

Leitað er að sérfræðingum sem hafa þekkingu
og reynslu af iðnstýringum, forritun iðntölva,
almennri hugbúnaðargerð, skjákerfum og
verkefnastjórnun.

Við óskum annars vegar eftir einstaklingum með háskólapróf
í rafmagns-, tölvu- eða vélaverkfræði sem hafa reynslu
af hússtjórnarkerfum og hugbúnaði frá Wonderware 
og/eða Factory Talk.

Hins vegar leitum við að einstaklingum með þekkingu og
reynslu af almennri hugbúnaðargerð og vinnu með 
gagnagrunna.

Viðkomandi þurfa að hafa haldgóða þekkingu á 
helstu grunnum, s.s. Oracle og MS-SQL og þekkja til 
PL/SQL forritunar.

Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli
sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt
verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

Upplýsingar í síma 550 6470 alla virka daga.
Nánari upplýsingar og umsóknir á www.staki.is

Umsóknarfrestur til 15. maí nk.

Staki ehf. - Ármúla 27 - 108 Reykjavík - staki.is
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Starf hjá Fæðingarorlofssjóði
Hvammstanga
Vinnumálastofnun leitar eftir starfsmanni til að sinna 
símsvörun og almennum skrifstofustörfum.

Starfssvið
• Símsvörun 
• Skráning skattkorta
• Tölvuskráning
• Upplýsingagjöf til umsækjenda 
• Önnur tilfallandi skrifstofustörf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Góð reynsla af skrifstofustörfum 
• Góð tölvukunnátta 
• Framhaldskólanám er æskilegt 
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Samskiptahæfni og rík þjónustulund ásamt 

skipulagshæfileikum, sjálfstæði og metnaði til að skila 
góðu starfi

Um er að ræða fullt starf. Viðkomandi starfsmanns 
bíður að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og 
uppbyggilegum samstarfshópi. 

Laun eru greidd samkvæmt launakerfi starfsmanna ríkisins. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. júlí nk. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist til Leós Arnar Þorleifssonar á netfangið leo.
thorleifsson@vmst.is eða til Vinnumálastofnunar/
Fæðingarorlofssjóðs, Strandgötu 1, 530 Hvammstanga, fyrir 
21. maí 2012. 

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex 
mánuði. Endurnýja þarf fyrri umsóknir sem kunna að liggja 
fyrir. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á 
heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Leó Örn Þorleifsson, 
forstöðumaður Fæðingarorlofssjóðs á ofangreindu netfangi 
og í síma 582-4840.

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

Hlíðasmári 3  |  201 Kópavogur  |  Sími: 458 4000  |  airatlanta.com

Air Atlanta Icelandic is looking for quality employees.

Education and Qualifications:

Position available in Technical Training
Job description:

14th of May 2012.

hr@airatlanta.com.

dag@atlanta.is.

Nánari upplýsingar veitir: Höskuldur Skúli Hallgrímsson, útibússtjóri, sími 440 3848,  
netfang h.skuli.hallgrimsson@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 13. maí nk.

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi í starf viðskiptastjóra í útibú Íslandsbanka á Húsavík.  
Viðskiptastjóri sér um alhliða þjónustu við einstaklinga og fyrirtæki og starfar í nánu sambandi við útibússtjóra. 

Viðskiptastjóri við útibú Íslandsbanka á Húsavík

Helstu verkefni:
- Alhliða þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki 
- Að styrkja og skapa góð tengsl við núverandi 
 og verðandi viðskiptavini
- Lánamál einstaklinga og fyrirtækja
- Umsjón og eftirlit með lánasafni útibúsins
- Úrlausnarmál einstaklinga og fyrirtækja
- Starfsmannamál
- Áætlanagerð

Hæfniskröfur:
-  Menntun á sviði viðskipta- eða  
 rekstrarfræði æskileg
- Gott læsi á ársskýrslur og fjárhagsupplýsingar
- Reynsla úr starfi hjá fjármálafyrirtæki er kostur
- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
- Skipulagshæfni og markviss vinnubrögð
- Hæfni til að rökstyðja mál á fundum

Húsavík stendur við austanverðan Skjálfanda og er fjölmennasti byggðakjarninn í Norðurþingi.  
Á Húsavík er blómlegt mannlíf og fjölskylduvænt umhverfi auk þess sem aðstaða til íþróttaiðkunar og útivistar er góð. Náttúrufegurð 
á svæðinu er mikil sem dregur að fjölda ferðamanna allt árið um kring. Á Húsavík er heilsugæsla, sjúkrahús, leikskóli, tónlistarskóli, 
grunnskóli og framhaldsskóli auk fjölbreyttra þjónustu- og verslunarfyrirtækja.

Hjúkrunarforstjóri
Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunar-
heimilisins Silfurtúns í Búðardal er laust til 
umsóknar.  
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunar-
fræði, nám og/eða reynsla í stjórnun er kostur.  
Ráðið verður í starfið frá 1. september 2012.  
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11, 370 Búðardal.   Nánari upplýsingar 
veitir Sveinn Pálsson sveitarstjóri í síma 430 4700

Grunnskólakennari
Við  grunnskóladeild Auðarskóla í Búðardal eru 
lausar stöður grunnskólakennara frá og með 
næsta skólaári.  Meðal kennslugreina eru smíði, 
enska og almenn bekkjarkennsla. 
Umsóknarfrestur er til 26. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu  
eyjolfur@audarskoli.is.  Viðamiklar upplýsingar 
um skólann er að finna á www.audarskoli.is 

Leikskólakennari
Við leikskóladeild Auðarskóla eru lausar stöður 
leikskólakennara frá og með 1. ágúst næst-
komandi.
Umsóknarfrestur er til 26. maí.

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu
eyjolfur@audarskoli.is.  Viðamiklar upplýsingar 
um leikskólann er að finna á www.audarskoli.is 
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Hjúkrunarfræðingur

VINNUVERND
vellíðan í vinnu

ehf

5 ára
Vinnuvernd ehf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar,
heilsuverndar og heilsueflingar. 

Á vegum Vinnuverndar ehf. starfa læknar, hjúkrunarfræðingar, 
vinnuvistfræðingur, lýðheilsufræðingur, sjúkraþjálfari og vinnusálfræðingur.

Sjúkraþjálfari

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir sjúkraþjálfara til að sinna
verkefnum á sviði vinnuverndar, heilsuverndar og 
heilsueflingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar 
en 1. september nk. Starfshlutfall eftir samkomulagi. Lögð 
er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð auk hæfni í 
samskiptum og samvinnu. 

Nánari upplýsingar veitir Valdís Brá Þorsteinsdóttir,
sviðsstjóri Vinnuverndarsviðs í síma 578 0800.
 

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk. og skulu umsóknir 
ásamt ferilskrá berast á netfangið valdis@vinnuvernd.is

Vinnuvernd ehf. er að ráða í eftirfarandi störf:

Stuðningsfjölskyldur 
Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði óskar eftir að ráða stuðnings-
fjölskyldur fyrir fötluð börn, sem fyrst.

Tilgangur með stuðningsfjölskyldu er að draga úr álagi á 
heimili barnanna, veita börnunum tilbreytingu og gefa þeim 
kost á auknum félagslegum tengslum. Um er að ræða störf 1-2 
helgar í mánuði þar sem börnin dvelja á heimili stuðningsfjöl-
skyldunnar.

Greiðslur til stuðningsfjölskyldu eru stigskiptar eftir fötlun og 
umönnunarþörf. Þær eru verktakagreiðslur.

Upplýsingar um störfin veita Arnbjörg Jónsdóttir félagsráðgjafi 
arnbjorgj@hafnarfjordur.is og Ásrún Jónsdóttir þroskaþjálfi 
asrunj@hafnarfjordur.is 
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar, 
Strandgötu 6.

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

Aðalbókari

Nánari upplýsingar:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Securitas óskar eftir að ráða til sín aðalbókara. Viðkomandi starfar á fjármálasviði og 

næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fjármálasviðs.

Helstu verkefni:
• Umsjón, eftirlit og ábyrgð á bókhaldi Securitas og dótturfélaga
• Umsjón með bókhaldskerfi Navision
• Skilagreinar, uppgjör, afstemmingar og áætlanagerð
• Yfirumsjón með launabókhaldi, útreikningur launa,  
    skil á tengdum gjöldum 
• Innra eftirlit
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla af sambærilegu starfi eða a.m.k.  
   3 ára reynsla af endurskoðunarskrifstofu
• Menntun í viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og góðir samstarfshæfileikar
• Nákvæmni og agi í vinnubrögðum
• Góð tölvukunnátta

Securitas er stærsta fyrirtæki landsins á öryggismarkaði og hefur um 400 starfsmenn. 
Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að veita frábæra 
þjónustu. Securitas rekur útibú og starfsstöðvar víða um land en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8 í Reykjavík.

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

Kerfisstjóri Nánari upplýsingar:

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 14. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.

Kynnisferðir – Reykjavik Excursions óska eftir að ráða til sín kerfisstjóra sem hefur 
áhuga á að ganga til liðs við ört vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki.

Helstu verkefni:
• Annast uppsetningu, viðhald, uppfærslur 
   og rekstur á netþjónum ásamt netumsjón
• Uppsetning og breytingar á vélbúnaði og 
   notendaaðstoð
• Eftirlit með rekstri og bilanagreining
• Greining og endurbætur á afköstum
• Áætlanagerð, kostnaðaráætlanir og 
   innleiðing ferla
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu
• Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg
• Reynsla af rekstri vefkerfa
• Reynsla af rekstri gagnagrunna
• Reynsla af rekstri netkerfa
• Mjög góð enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð
• Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi
• Reynsla og þekking af Windows Server 03 og 08, Microsoft CRM 4.0,  
   Microsoft Dynamics Nav, Microsoft Exchange 2003/2007, VOIP, POS kerfi.

Reykjavik Excursions hf. – Kynnisferðir var stofnað árið 1968. Fyrirtækið 
starfrækir dagsferðir frá Reykjavík allt árið um kring auk þess að sjá um 
Flugrútuna í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, hvataferðir, einstaklings- og 
hópferðir. Sameiginlegur starfsmannafjöldi er um 150 - 250 eftir árstíðum.
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Óskum eftir að ráða / SMI ehf.

Starfið felst í

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

STRÁ

Guðný Harðardóttir STRÁ ehf.

stra@stra.is

lögfræðing viðskiptalögfræðing í framtíðarstarf hjá ,
sem er alþjóðlegt fasteignafélag með starfsemi á Íslandi, Lettlandi, Litháen og í
Rúmeníu.

fjölbreytilegri verkefnavinnu er varðar fasteignarekstur hérlendis, sem
og erlendis s.s. er lýtur að samningagerð, endurnýjun samninga vegna
fasteignaleigu, samskipti við leigutaka og aðra hlutaðeigendur auk annarra
sérhæfðra og tilfallandi verkefna hjá alþjóðlegu fasteignafélagi.

eru að umsækjendur hafi lokið lögfræðinámi, en ekki er farið fram á
reynslu af sambærilegu starfi. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, skipulagshæfni,
nákvæmni og styrkleika í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að auki að hafa
afbragðs góða íslensku- og enskukunnáttu í ræðu og riti. Leitað er að úrræðagóðum
einstaklingi með metnað til árangurs í starfi.

er til og með 14. maí nk. Gengið verður frá ráðningu skv. nánara
samkomulagi. Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá

.

hjá veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá kl.
13-15 alla virka daga. Vinsamlega sendið umsóknir / starfsferilskrár til

. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og
tilkynni þátttöku.

www.stra.is

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031

Lögfræðingur / viðskiptalögfræðingur

Fagmennska í ár25

Langholtsvegi 115 · 104 Reykjavik · Iceland 
Sími 588 8660 · www.snaeland.is 

Hvataferðir

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins og rekur 
öflugan flota af hópferðabílum auk þessa að reka eigin ferðaskrifstofu sem er sérhæfð í 

móttöku og skipulagningu ferða fyrir erlenda ferðamenn

Viljum ráða vana manneskju við skipulagningu 
og sölu á hvata- og ráðstefnuferðum.

Við leitum að skipulögðum, hugmyndaríkum og 
ábyrgum aðila.

Hlutastarf getur komið til greina.

Áhugasamir sendi umsókn til halli@snaeland.is 
fyrir 12. maí n.k.

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar

Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir  því að ráða til 
starfa annars vegar sálfræðing á sviði sérfræðiþjónustu 
við leik- og grunnskóla og hins vegar rágjafa í 
félagsþjónustu.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Skrifstofustarf í Hafnarfirði
Endurskoðunarstofa í Hafnarfirði vill ráða  

starfsmann í um 70% starf.

Umsóknir og nánari upplýsingar á  job.is undir slóðinni:
http://job.is/is/almennt/storf_i_flokki/?CategoryId=48

Lausar eru til umsóknar stöður kennara við 
Grímseyjarskóla. Annars vegar 100% staða við 
grunnskólann og hins vegar u.þ.b. 75% staða við 
leikskólann. 

Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og 
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði! 

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Grímseyjarskóli

Skóladeild Akureyrar óskar eftir að ráða  leikskólastjóra 
til starfa við sameinaðan leikskóla á Akureyri. Um er að 
ræða 100% stöðu frá 1. ágúst 2012 en æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fyrr.

Ákvörðun hefur verið tekin um að leikskólarnir Flúðir og 
Pálmholt verða sameinaðir. Sameinaður leikskóli verður 
fyrir 140 börn. Skólarnir eru Grænfánaskólar og þeir vinna 
með SMT – skólafærni.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Leikskólastjóri

Bifvélavirki óskast  
til starfa hjá Volvo atvinnu-

tækjasviði Brimborgar 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Greina bilanir og gera við vörubifreiðar og önnur • 
tæki sem koma inn til þjónustu hvort sem er á 
verkstæði eða á vettvangi   

Megin hæfniskröfur 
Lágmarksréttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun og/eða • 
hafa vélstjórnarréttindi
Góð rafmagnskunnátta er kostur • 
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt• 
Góða samskiptahæfileika• 
Góða þjónustulund• 
Heiðarlegur og áreiðanlegur• 
Stundvís• 
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt• 
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)• 
Góða íslensku- og enskukunnáttu• 

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og 
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088. 

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Reynslu
bolti
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Prentara í vaktavinnu

Starfsumsókn

Ísafoldarprentsmiðju 
vantar fleira fólk í hópinn

Við ætlum að bæta einum tengli – eða viðskiptastjóra, fyrir þá hátíðlegu – í hópinn til að vera 
í daglegum samskiptum við nokkur af bestu fyrirtækjum landsins.
 
Sótt er um á hagvangur.is

VILJUM KOMAST Í SAMBAND VIÐ TENGIL
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Heilsuleikskólar Skóla eru:
Hamravellir Hafnarfirði, Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ, Kór Kópavogi, 
Krókur Grindavík og Ungbarnaleikskólinn Ársól Reykjavík.

Laus störf í leikskólum hjá 
Skólum ehf.

Allir leikskólar Skóla ehf. starfa eftir Heilsustefnunni og leggja  
ríka áherslu á heilsueflingu, jákvæðan skólabrag og öflugt 
lærdómssamfélag þar sem samvinna og gleði ríkir.  Því leitum 
við að samstarfsfólki sem:
• Er tilbúið til að tileinka sér starfsaðferðir leikskólans
• Hefur áhuga á heilsueflingu, umhverfismennt og  
 umhyggjusömum samskiptum
• Er tilbúið til að taka þátt í öflugri starfsþróun
• Er stundvíst, samviskusamt og leggur sig fram um að velja sér  
 jákvæð viðhorf í dagsins önn.

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um!

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Þroskaþjálfa í hlutastarf
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum  
 starfsmanni í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Kór er 6 deilda leikskóli með um 124 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri, sími 570-4940.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/

Heilsuleikskólinn Háaleiti Ásbrú Reykjanesbæ

Auglýsir eftir:
• Deildarstjóra í 100% stöðu
• Leikskólakennara og/eða uppeldismenntuðum starfsmanni 
 í 100% stöðu.

Heilsuleikskólinn Háaleiti er 3 deilda leikskóli með um 54 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Þóra Sigrún Hjaltadóttir leikskólastjóri, sími 426-5276
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/ 

Heilsuleikskólinn Hamravellir Hafnarfirði 

Auglýsir eftir:
• Leikskólakennara 100% stöðu
• Fagstjóri í Listasmiðju í 75% stöðu

Heilsuleikskólinn Hamravellir er 5 deilda leikskóli með um 120 börn.

Nánari upplýsingar veitir:
Ragnheiður Gunnarsdóttir leikskólastjóri, sími 424-4640.
Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á  
http://www.skolar.is/Starf/

Er að leita eftir matreiðslumanni í fullt 
starf á veitingastaðinn Tveir Vitar í Garði
Skemtilegur lítill veitingastaður í Byggðasafninu í Garði þar sem 
boði er upp á ferskt sjávarfang af Suðurnesjunum.

 Nánari uppl. í síma 861 3376

Bláa kannan kaffihús
Óskum eftir að ráða til okkar bakara eða aðstoðarmann/konu 
bakara í afleysingastarf í sumar. Við leitum að skipulögðum, 
jákvæðum og heilsuhraustum einstaklingi með góða hæfni í 
mannlegum samskiptum. Mikil vinna í boði fyrir réttan einstakling. 
Íslensku kunnátta skilyrði
Umsóknir sendist á netfangið blaakannan@internet.is ( ferilskrá) 

arionbanki.is — 444 7000

Ertu skapandi,  
hugmyndaríkur og 
góður greinandi?

Laust starf hjá Arion banka

 leitar að skapandi og árangursdrifnum i
einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfileika 
til starfa við vöruþróun á þróunar- og markaðssviði. 
Vöruþróun og rannsóknir á þróunar- og markaðs-
sviði ber ábyrgð á vöruþróun bankans og heldur utan 
um og stýrir markaðsrannsóknum og greiningum á
viðskiptamannagrunni hans. 

Helstu verkefni
 Hugmynda- og greiningarvinna viðskiptatækifæra
 Uppsetning fýsileikakannana nýrrar vöru og þjónustu
 Uppsetning og gerð viðskiptaáætlana
 Uppsetning og gerð arðsemismata
 Innleiðing nýjunga

Hæfniskröfur
 Háskólapróf sem nýtist í starfi
 Reynsla og þekking á vöruþróun kostur
 Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
 Hæfni til að greina og meta viðskiptatækifæri
 Hæfni til að leiða teymisvinnu 
 Hæfni í mannlegum samskiptum og 
 reynsla af árangursríkri teymisvinnu

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

Nánari upplýsingar veitir Hildur Hörn Daðadóttir, forstöðu-
maður vöruþróunar og rannsókna, sími 444 6783, netfang: hildur.
dadadottir@arionbanki.is

Umsækjendur sæki um starfið á vefsíðu bankans arionbanki.is 
Umsóknarfrestur er til og með 14. maí 2012

Matreiðslumaður eða
matartæknir

Í leikskólanum Aðalþingi höfum við skýra stefnu um að vinna matinn frá 
grunni, lágmarka saltnotkun og forðast viðbættan sykur. Við viljum vinna í 
anda Slow Food en vitum að við höfum ekki höndlað allan sannleikann og 
leitum að forystumanni i eldhúsið okkar til að þróa stefnuna með okkur.

Hæfniskröfur:
- Haldgóð menntun sem nýtist í starfi.
- Vilji til að byggja upp framúrskarandi 

skólaeldhús sem gerir hágæðafæði fyrir börn 
og starfsfólk skólans.

- Kunnátta við að reikna út næringarinnihald í 
föstum matseðli.

- Hæfni til að vera talsmaður stefnunnar ef þurfa 
þykir.

Umsóknarfrestur er til 15. maí. Áhugasamir eru hvattir til að 
hafa samband við Hörð Svavarsson skólastjóra í síma 515 
0930 eða á netfangið hordur@adalthing.is 

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

með metnað til að standa að frábæru skólaeldhúsi, óskast 
til starfa við einkarekinn leikskóla í Kópavogi

Við bjóðum:
- Fyrirmyndar vinnuaðstöðu.
- Dagvinnutíma og sanngjörn kjör.
- Góðan starfsanda og þægileg 

samskipti.
- Metnaðarfullt starfsumhverfi.
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Hagvagnar hf. er þjónustufyrirtæki sem var stofnað árið 1991  til 
að annast almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. 
Hagvagnar hf. keyra aðallega um sveitarfélögin Hafnarfjörð, 
Kópavog, Garðabæ og Álftanes. Markmiðið Hagvagna hf. er að efla 
almenningssamgöngur og veita viðskiptavinum sínum ávallt 
bestu  þjónustu sem völ er á hverju sinni. 

Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns.  Bílafloti fyrirtækisins í dag er 40 
strætisvagnar. Það er mikið kappsmál hjá fyrirtækinu að bílstjórar 
séu vel upplýstir um markmið félagsins og veiti faglega og góða 
þjónustu.  Öryggismál eru ofarlega á blaði hjá fyrirtækinu og því er 
það tryggt að strætisvagnarnir  fari reglubundið í eftirlit á 
verkstæði Hagvagna. 

Fyrirtækið starfar eftir vottuðu alþjóðlegu gæðakerfi ISO 14001 og 
leggur ríka áherslu á að starfsmenn taki virkan þátt í að framfylgja 
verklagi kerfisins. Það er einnig markmið Hagvagna að bjóða upp á 
eins nýlega strætisvagna og kostur er, sem valda minni 
óæskilegum umhverfisáhrifum. 

    Hagvagnar óska eftir að ráða starfsmann á verkstæði  

Starfshlutfall: fullt starf 
Dagsetning ráðningar: Sem fyrst  
Laun: samkomulag 
Starfslýsing:  Leitum að starfsmanni til þess að sjá um almennar 
viðgerðir og önnur störf sem eru því tengd. 
Hæfinskröfur: Æskilegt að hafa menntun í bifvélavirkjun, en 
áhugi og reynsla af bílaviðgerðum kemur einnig til greina. 
 
Hægt er að senda inn umsóknir á palmar@hopbilar.is eða hafa 
samband við Þórð í síma 8220066. 

Hefur þú framúrskarandi samskiptahækiptahæfni?
Færðu góðar hugmyndir og kemur hlutunum í verk?m í verk?

Þá er þetta starfið fyrir þig!

Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála hjá Mosfellsbæ

Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála hefur yfirumsjón með starfsemi þjónustuvers og sér um upplýsinga-
miðlun ásamt því að annast samskipti við fjölmiðla. Hann er ritsstjóri á vef bæjarins www.mos.is og hefur með 
höndum gerð og útgáfu kynningarefnis auk þess að sjá um tilfallandi textagerð. Hann tekur ennfremur þátt í 
stefnumótunarvinnu sem varðar málaflokkinn. 
Forstöðumaður þjónustu- og upplýsingamála er staðsettur á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar og heyrir undir bæjar-r
stjóra. Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar eru staðsettar í Kjarna að Þverholti 2 og þar starfa að jafnaði um 40 manns. 

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur  
eru meðal annars:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er 

skilyrði
• Góð íslenskukunnátta og færni í 

textagerð og tjáningu er skilyrði
• Leiðtogahæfni og framúrskarandi sam-

skiptafærni áskilin
• Rík þjónustulund, frumkvæði og sjálf-

stæði í vinnubrögðum 
• Framúrskarandi tölvukunnátta 
• Reynsla af vinnu við vefumsjónarkerfi 

æskileg
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur

Framtíðarsýn Mosfellsbæjar:
Mosfellsbær er eftirsótt bæjarfélag til búsetu þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. 
Mosfellsbær er framsækið samfélag þar sem ábyrgðarkennd ríkir gagnvart 
náttúru og umhverfi auk þess sem hagkvæmni í rekstri og samfélagsleg ábyrgð
eru ávallt höfð að leiðarljósi. Stjórnsýsla og þjónusta Mosfellsbæjar eru skilvirk, 
ábyrg, vönduð og í fremstu röð á Íslandi. Mosfellsbær er eftirsóknarverður vinnu

j j ý g þj j
-

staður hæfra einstaklinga þar sem áhersla er lögð á persónulega og nútímalega 
þjónustu.

Umsóknarfrestur er til 21. maí 2012. 
Umsóknir um starfið ásamt ferilskrá og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu 
sendar á netfangið sigriduri@mos.is. 
Nánari upplýsingar veitir Sigríður Indriðadóttir, mannauðsstjóri, í síma 525 6700.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðildar-
félaga BHM. 
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

 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

Munnharpan veitingahús í Hörpu auglýsir eftir 
faglærðum matreiðslu manni eða bakara
Aðili með mjög mikla reynslu úr eldhúsi kæmi einnig 

til greina í starfið.
Starfshlutfall er 80-100%

Umsóknir með ferilskrá sendist á starf@munnharpan.is 
Hægt er að hringja í síma 528 5111 til að fá nánari upplýsingar.

Forstöðumaður og verkefnastjóri 

Forstöðumaður

Verkefnastjóri, tímabundin staða til eins árs

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis auglýsir eftir forstöðumanni til að sinna uppbyggingu 
og þróun á þjónustu við fatlað fólk. Ennfremur er auglýst eftir verkefnastjóra í þjónustu við 
fatlað fólk tímabundið til eins árs.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndar-
þjónustu og stuðla að góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök og hagsmunaaðila. 
Við veitingu þjónustunnar er gengið út frá því að fólk vilji hafa hlutverk og áhrif.

Helstu verkefni:
• Dagleg stjórnun og samþætting heimaþjónustu, 

frekari liðveislu og annarrar stuðningsþjónustu.
• Fagleg og rekstrarleg ábyrgð á þjónustunni 
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd 

starfsmannastefnu
• Leiðandi starf í uppbyggingu og þróun á þjónustu í 

heimahús
• Ráðgjöf og samstarf við notendur þjónustunnar

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði félags-, uppeldis- og/eða 

heilbrigðisvísinda
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Reynsla af starfi með fötluðu fólki æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu

Helstu verkefni:
• Umsjón með daglegri þjónustu við íbúa
• Stýring verkefna og þátttaka í þróun verkferla 
• Umsjón með starfsmannatengdum verkefnum
• Þátttaka í uppbyggingu og þróun á þjónustu í  

heimahúsum
• Stuðningur og ráðgjöf við starfsmenn

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði félags-, uppeldis- og/eða 

heilbrigðisvísinda
• Reynsla og þekking af starfsmannamálum
• Reynsla af skipulagningu þjónustu
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu

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

Launakjör eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
Nánari upplýsingar gefur Aðalbjörg Traustadóttir, framkvæmdastjóri netfang: adalbjorg.traustadottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2012.  

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is
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Sundþjálfari 
Staða yfirþjálfara hjá Sunddeild Aftureldingar 
er laus til umsóknar.  Óskað er eftir að þjálfari 
geti tekið til starfa um miðjan ágúst n.k.

Starfssvið yfirþjálfara felst meðal annars í:
· þjálfun á elstu hópum deildarinnar 
· yfirumsjón með öllum hópum deildarinnar
· umsjón með skráningum á sundmót

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sundþjálfun og 
menntun á sviði íþróttafræða.  Viðkomandi þarf að eiga 
auðvelt með samskipti við börn og unglinga og vera þeim 
góð fyrirmynd.  

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
berist á netfangið sund@afturelding.is fyrir 21. maí 2012.

Nánari upplýsingar veitir Geir Rúnar í gegnum netfangið 
sund@afturelding.is.

Sundþjálfari

Launafl ehf. óskar eftir að ráða  

reynda bifvélavirkja,
vélvirkja og pípara
til starfa með full réttindi. Góð laun í boði.

Launafl ehf er iðnfyrirtæki í Fjarðabyggð.

Nánari upplýsingar veitir 
Adda Ólafsdóttir, starfsmannastjóri og
Magnús Helgason, framkvæmdastjóri.

Hægt er að senda fyrirspurnir og umsóknir á 
adda@launafl.is eða magnus@launafl.is.

www.launafl.is – sími 414-9400

Atvinna

Nánari upplýsingar veitir: Ásdís Björk  Kristinsdóttir, forstöðumaður lánaumsjónar, sími 440 4782,  
asdis.kristinsdottir@islandsbanki.is og Rúnar Jónsson, forstöðumaður sjávarútvegsteymis, sími 440 4489,  
runar.jonsson@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 14. maí nk.

Vegna aukinna verkefna leitum við að kraftmiklum áhugasömum einstaklingi til að starfa sem lánastjóri á 
Fyrirtækjasviði.  

Á Fyrirtækjasviði starfar öflugur hópur sem ber ábyrgð á viðskiptasamböndum bankans við stærstu fyrirtæki 
landsins og þjónustar þau m.a. með lánveitingum og ráðgjöf tengdri fjármögnun. Á sviðinu starfa einnig  
sérfræðingar sem vinna rannsóknar- og greiningarefni m.a. um  sjávarútveginn, orkugeirann og sveitarfélögin.

Sjávarútvegsteymið hefur umsjón með viðskiptum Íslandsbanka við sjávarútvegsfyrirtæki og byggir þjónustu 
sína á áratuga reynslu af sérsniðnum lána og viðskiptalausnum. Teymið samhæfir ennfremur sérfræðiþekkingu 
innan Íslandsbanka í allri almennri fjármálaþjónustu við þessa undirstöðuatvinnugrein Íslendinga.

Lánastjóri vinnur náið með viðskiptastjórum sviðsins og er í samskiptum við stærstu sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins.

Lánastjóri í sjávarútvegsteymi Fyrirtækjasviðs Íslandsbanka

Helstu verkefni:

- Greining fjárhagsupplýsinga
- Þjónusta, ráðgjöf og samskipti við viðskiptavini
- Áhættumat og mat á lánshæfi fyrirtækja
- Undirbúningur og vinnsla lánamála fyrir 
 lánanefnd
- Eftirlit og eftirfylgni með lánssamningum  
 og útlánum
- Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:

-  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Alþjóðleg reynsla af störfum í sjávarútvegi kostur
-  Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg
- Gott vald á íslensku og  ensku í töluðu og rituðu máli
- Sjálfstæð vinnubrögð, talnaskilningur og rökfesta

Starfið felst í stjórnun deildarinnar, umsjón skjala-
stjórnunarkerfis, stefnumótun og áætlanagerð 
skjalamála. Einnig stjórnun á innleiðingu skjala-
stjórnunarkerfis ásamt þjálfun og kennslu starfs-
manna. Undir starfið fellur einnig innsetning efnis
á innanhúsvef um skjalamál, umsjón með bókasafni 
og upplýsingagjöf til starfsmanna og almennings. 

Kröfur um menntun og reynslu:

Æskileg þekking, reynsla og hæfni:

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi að geta 

samningum ríkisstarfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J. 
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á 
netfanginu sjh@skra.is.

Umsóknir óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 
3. tl. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum 

settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr.

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

www.skra.is
www.island.is

Deildarstjóri skjaladeildar hjá Þjóðskrá Íslands 
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands í Reykjavík er laust til umsóknar.  
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Ráðgjafi heim

Velferðarsvið

Þjónusutmiðstöð Miðborgar og Hlíða auglýsir lausa 50% stöðu ráðgjafa sem veitir 
barnafjölskyld um stuðning og ráðgjöf inn á heimili þeirra. 

Ráðgjafi heim veitir barnafjölskyldum sem þurfa stuðning og ráðgjöf við uppeldi/umönnun 
barna sinna tímabundinn stuðning.

Helstu verkefni eru:
• Greina aðstæður barns og mögulegar leiðir til styrkja 

og efla foreldra í sínu hlutverki
• Leiðbeinir foreldrum í samræmi við fyrirliggjandi 

markmið með þjónustu
• Tekur þátt í skipulagningu stuðningsvinnu sem sett 

er upp með fjölskyldunni í samræmi við fagteymi á 
þjónustumiðstöð

• Þverfaglegt samstarf við aðrar stofnanir og fagaðila 
sem koma að málefnum fjölskyldunnar í samvinnu 
við ráðgjafa á þjónustumiðstöð

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði félagsvísinda, uppeldis og 
 menntunar eða sálfræði
• Reynsla af starfi með fjölskyldum og börnum í 
 vanda æskileg  
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

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

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

Nánari upplýsingar veitir Arna Björk Birgisdóttir í síma 411-1600,  
netfang: arna.bjork.birgisdottir@reykjavik.is

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2012.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Rafís ehf var stofnað árið 2002 með höfuðstöðvar í Kópavogi. Í dag starfa 18 rafvirkjar og rafvirkjameistarar sem takast 
á við margbreytileg verkefni stór sem smá. Við leggjum áherslu á fagmannleg vinnubrögð og góða þjónustu, ásamt því að 

leita ávallt hagkvæmustu lausna fyrir viðskiptavini sem og starfsfólkið okkar.  Við erum fjölskylduvænt fyrirtæki sem er gott að 
vinna hjá þar sem hagsmunir fyrirtækis, starfsmanna og viðskiptavina er haldið sem sameiginlegum hagsmunum. Megin 

markmið okkar er að hafa gaman í vinnuni og viðhalda góðum starfsanda.  

    Við bjóðum 
    Sveigjanlegan vinnutíma 
        Fjölbreytileg verkefni 
           Góðan starfsanda 

   Samkeppnishæf laun 
 

 
 

Ráðningarferli 
Við hvetjum jafnt konur sem 
karla til að sækja um.  
Einar Bjarki Hróbjartsson hefur 
umsjón með ráðningunni. 
Vinsamlegast sendið ferilskrá á  
einar@rafisehf.is   
 
 

Tæknifræðingur eða verkfræðingur 

-Traust  
þjónusta 
fagmanna 

Menntunar og hæfniskröfur 
Tæknifræði eða verkfræðimenntun 
Sveinsbréf í rafvirkjun 
Starfsreynsla sem rafvirki 
Reynsla af verkefnastjórnun 
Reynsla af tilboðsgerð 
Góð tölvukunnátta á Microsoft Office 
Góð þekking á AutoCAD 
Gott vald á íslensku og ensku 
Hreint sakavottorð  

Rafís ehf. • Vesturvör 36 • 200 Kópavogi • Sími 512 7200 • Fax  512 7201 • www.rafisehf.is 

Veitingastaðurinn Snaps við Óðinstorg
óskar eftir að ráða kokk

 Snaps er nýr og spennandi veitingastaður sem leggur 
metnað í góðan mat og fyrirmyndar þjónustu.

Vegna mikilla anna þurfum við að bæta við góðu fólki.
Ert þú rétta manneskjan ?

 Áhugasamir vinsamlega hafi samband við 
Sigurgísla í síma 8228832

Eða sendið línu á snapsbistro@snapsbistro.is

VANTAR ÞIG VINNU?
 OKKUR VANTAR FÓLK Í LIÐIÐ!

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Leikskólinn Stekkjarás

Staða aðstoðarleikskólastjóra er laus til umsóknar.  
Leikskólinn Stekkjarás er átta deilda leikskóli og á næsta 
skólaári munu rúmlega 180 börn dvelja í skólanum.
Leikskólinn starfar eftir starfsaðferðum Reggio Emilia.

Umsækjandi þarf að hafa til að bera eftirfarandi þætti:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynslu af stjórnun 
• Reynslu af starfsaðferðum Reggio Emilia
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, áhuga og metnað í starfi 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Íslenskukunnáttu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Alda Agnes Sveindóttir,  
leikskólastjóri í síma 517 5920/664 5862, 
netfang stekkjaras@hafnarfjordur.is. Frekari upplýsingar um 
starfsemi leikskólans er hægt að nálgast á heimasíðu 
www.leikskolinn.is/stekkjaras/

Umsóknum skal skilað á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Linnets-
stíg 3, 220 Hafnarfjörður eigi síðar en 20. maí 2012 

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og FL.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Störf Borgarholtsskóli Reykjavík 201205/021
Stundakennari Framhaldsskólinn á Laugum Þórshöfn 201205/020
Framhaldsskólaken. Í stærðfræði Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201205/019
Starfsþjálfun Þróunarsamvinnustofnun Íslands Mal., Mós., Úg. 201205/018
Trúnaðarlæknir Landspítala Landspítali, starfsþróunardeild Reykjavík 201205/017
Bókasafns – og upplýsingafr. Þjóðskrá Íslands  Reykjavík 201205/016
Deildarstjóri skjaladeildar Þjóðskrá Íslands  Reykjavík 201205/015
Lektor í rafeindatækni HÍ, rafmagns- og tölvuverkfræðid. Reykjavík 201205/014
Lektor í fjarskiptaverkfræði HÍ, rafmagns- og tölvuverkfræðid. Reykjavík 201205/013
Nýdoktorar HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasv. Reykjavík 201205/012
Sérnámsstöður í heimilislækningum Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201205/011
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/010
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/009
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/008
Heilsugæslulæknir Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201205/007
Kennarar, kerfisstjóri, verkefnastjóri Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201205/006
Sérkennari Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201205/005
Starfsmaður Vinnumálastofnun Hvammstangi 201205/004
Náms- og starfsráðgjafi Framhaldsskólinn á Húsavík    Húsavík 201205/003
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201205/002
Starfsmaður í afgreiðslu og móttöku Lánasjóður íslenskra námsmanna Reykjavík 201205/001
Forstjóri Stjórn Fjámálaeftirlitsins Reykjavík 201204/075

Bifvélavirki óskast til starfa  
á fólksbifreiðaverkstæði  

Mazda og Citroën 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Greina bilanir og gera við bifreiðar sem koma inn til 
þjónustu hvort sem er á verkstæði eða á vettvangi   

Megin hæfniskröfur 
Vanur einstaklingur (reynslubolti) með réttindi í 
bifvélavirkjun og/eða meistararéttindi
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt
Góða samskiptahæfileika
Góða þjónustulund
Heiðarlegur og áreiðanlegur
Stundvís
Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
Góða íslensku- og enskukunnáttu

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 8:00 -17:15 mánudaga til 
fimmtudaga og frá 8:00 -16:15 föstudaga.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og 
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088.  

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Reynslu
bolti

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í grunnskólum

Skólaárið 2012 - 2013
Áslandsskóli  (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
 Almenn kennsla
 Matreiðslumeistari
Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Deildarstjórn (afleysing í eitt ár)
 Almenn kennsla  (reynsla af byrjendalæsi kostur)
 Íþróttakennsla
 Sérkennari og/eða þroskaþjálfi
Hvaleyrarskóli (565 0200  helgi@hvaleyraskoli.is)
 Sérkennsla
 Íþrótta- og sundkennslu (afleysing til áramót)
 Danskennsla (afleysing)
Setbergsskóli (565 1011 maria@setbergsskoli.is)
 Starfs- og námsráðgjöf 
Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Tónmenntakennsla (afleysing í eitt ár)
Öldutúnsskóli  (555 1546 erla@oldutunsskoli.is)
 Sundkennsla (vegna forfalla, 75% starf)
 
Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar 
viðkomandi skóla.  Sjá einnig heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí  2012. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar 
Lausar stöður í leikskólum

Álfaberg (555 3493/555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjórar
 Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun
Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Aðstoð í eldhús
Hraunvallaskóli (590 2881 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Leikskólakennarar
Hvammur (565 4999 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
Norðurberg (555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari
 Þroskaþjálfi
 Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Leikskólakennari
Tjarnarás (565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Aðstoð í eldhús (frá 9. ágúst)
Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Sérkennslustjóri  
 Deildarstjórar
 Leikskólakennarar og/eða annað 
 uppeldismenntað starfsfólk

Allar upplýsingar veita viðkomandi leikskólastjórar.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðum skólanna. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Save the Children á Íslandi
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Skógræktarfélag Reykjavíkur 
óskar eftir skógfræðingi til starfa.

Menntun og reynsla:
Viðkomandi þarf að
• hafa skógfræðimenntun frá viðurkenndum háskóla
• hafa reynslu af skógarvinnu og verkstjórn
• búa yfir samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• hafa reynslu af miðlun fræðslu og gerð fræðsluefnis 
• hafa metnað til þjónustu við útivistargesti skóganna
 
Verkefni:
• Vinna að bættri umgengni og umhverfisvitund um skóginn og  
 lífríki hans á félagssvæðunum
• Fagleg umsjón með skógunum
• Áætlanagerð skógræktar á starfssvæðum félagsins
• Verkstjórn grisjunar, gróðursetningar og úrvinnslu  
 afurða skóganna
• Starfa með sjálfboðaliðum og samtökum á útivistarsvæðunum
• Starfa að menningar- og fræðslustarfsemi félagsins
• Miðlun fræðslu og gerð fræðsluefnis

Umsóknarfrestur er til 20. maí. 

Umsóknir skal senda til Skógræktarfélags Reykjavíkur, merkt  
Helgi Gíslason, Elliðavatn 110 Reykjavík eða á netfangið  
helgi@skograekt.is

Frekari upplýsingar veitir Helgi Gíslason, s: 864-4228  
netfang: helgi@skograekt.is

Skógræktarfélag Reykjavíkur er félag áhugafólks um skógrækt. 
Tilgangur félagsins er að vinna að skógrækt og landbótum fyrir almenning 
í Reykjavík.
Félagið styður við skógrækt einstaklinga, félaga og fyrirtækja.
Félagið veitir fræðslu um skógrækt og gildi skóga í náttúrunni.
Félagið hefur umsjón með skógræktar- og útivistaraðstöðunni í Heiðmörk, 
Esjuhlíðum og víðar.
Félagið framleiðir m.a. jólatré og arinnvið.
Stefna félagsins er að planta 250-300 þús. plöntum á ári í skjólskóga fyrir 
borgarbúa. 
Nýir félagar og sjálfboðaliðar við gróðursetningar eru velkomnir.

www.skograekt.is

F R A M T Í Ð A R S T A R F

Skemmtilegur  
vinnustaður

Vilt þú bætast í hópinn?

Forlagið leitar að jákvæðum og duglegum  
einstaklingi til starfa á skrifstofu fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að vera skipulagður og geta 
unnið undir álagi.

HÆFNISKRÖFUR

 kostur en ekki skilyrði

 
 samskiptum

 

STARFSSVIÐ

Vinsamlegast sendið  
 

atvinna@forlagid.is 
 

 
trúnaðarmál.

 www.forlagid.is  – alvöru bókabúð á netinu 

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

Hefur þú gaman af bílum?

Sérfræðingar í bílum

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum með þægilegt 
viðmót og ríka þjónustulund. Um er að ræða framtíðarstörf hjá spennandi 
og öflugu fyrirtæki í sókn.

Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík  
eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 14. maí.  
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson, þjónustustjóri.

Starfsmaður í verkstæðismóttöku

Starfssvið:
- Móttaka viðskiptavina á þjónustuverkstæði
- Frágangur verkbeiðna
- Reikningagerð
- Tilboðsgerð
- Samskipti við viðskiptavini ofl.
 
Hæfniskröfur:
- Þekking á bílum er kostur
- Hæfileikar í mannlegum samskiptum
- Góð tölvukunnátta
- Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Bifvélavirki fyrir notaða bíla

Starfssvið:
 - Alhliða bifreiðaviðgerðir á notuðum  
   bílum í eigu Bílabúðar Benna
 - Ástandskoðun notaðra bíla
 

Hæfniskröfur:
 - Menntun í bifvélavirkjun
 - Reynsla í bílaviðgerðum
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
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Leikskóladeild 
Lágafellsskóla Mosfellsbæ 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi þar sem 
einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMKENND eru 
höfð að leiðarljósi?

Viljum ráða til starfa við deild 5 ára barna:
• Aðstoðarleikskólastjóra í 100% starf, tímabundið frá 1.ágúst 

nk. til loka næsta skólaárs.

Æskilegar menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Ed gráða í leikskólakennarafræðum
• Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun 
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góðir samskipta- og skipulagshæfileikar

Leikskólakennara eða uppeldismenntaðan 
starfsmann frá og með 1.júní nk. í 100% starf.

Æskilegar menntunar- og hæfnikröfur:
• B.Ed gráðaí leikskólakennarafræðum eða önnur uppeldis-

menntun sem nýtist í starfi
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Góð færni í samskiptum

Upplýsingar um starfið veita Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 525-9200 eða  896-8230 og Sesselja Gunnarsdóttir 
deildarstjóri í síma 525-9200 eða 899-7117. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2012.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. 

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin.

  

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Vélvirki / Vélstjóri óskast 
til starfa hjá Volvo atvinnu-

tækjasviði Brimborgar 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 

Megin hæfniskröfur 

Nánari upplýsingar 

Umsóknarfrestur er til 14. maí 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

Reynslu
bolti

     Reykjavíkurborg 
              Skóla- og frístundasvið 

 

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Norðlingaskóla. 
Skólinn er heildstæður grunnskóli með rúmlega 400 nemendur á komandi skólaári og um 70 starfsmenn. 

Stefna og starf skólans grundvallast á því lífsviðhorfi að hverjum einstaklingi skuli búin námsskilyrði svo hann megi þroskast 
og dafna á eigin forsendum og útskrifast úr grunnskóla sem sjálfstæður, sterkur og lífsglaður einstaklingur. Áhersla er á 
samkennslu árganga og að starfsfólk skólans vinni í teymum. Skólinn leggur áherslu á að vera í nánum tengslum við 
grenndarsamfélagið.  

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði og góðri fagþekkingu á skólastarfi og skólaþróun. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að: 
 Vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar 

stefnu skólans innan ramma laga og reglugerða og í 
samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 
Reykjavíkurborgar. 

 Vera staðgengill skólastjóra og bera ábyrgð á og 
stjórna daglegri starfsemi skólans í samstarfi við 
hann.  

 Hafa í samráði skólastjóra umsjón með starfs-
mannamálum s.s. ráðningum, vinnutilhögun, 
starfsþróun o.fl.  

Menntunar og hæfniskröfur: 
 Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari. 
 Viðbótarmenntun í stjórnun æskileg eða 

kennslureynsla á grunnskólastigi. 
 Reynsla af faglegri forystu á svið kennslu og 

skólaþróun. 
 Færni og metnaður til að leita leiða fyrir framsækið 

skólastarf. 
 Lipurð og færni í samskiptum. 

 Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.  
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf umsækjanda, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, 
upplýsingar um þátttöku umsækjanda í framsæknum verkefnum og skólaþróun og annað sem málið varðar. 

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2012. 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012. 

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf.  Nánari upplýsingar veita Sif Vígþórsdóttir skólastjóri í síma 411-7640 eða 664-8445 eða Ellert Borgar 
aðstoðarskólastjóri í síma 411-7640 eða 664-8446. Athygli umsækjenda er vakin á heimasíðu skólans www.nordlingaskoli.is. 

Staða aðstoðarskólastjóra Norðlingaskóla 
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ÍSLENSK ÆTTLEIÐING LEITAR  
AÐ FULLTRÚA Á SKRIFSTOFU 
Í starfinu felast almenn skrifstofustörf, frágangur skjala 
og samskipti við erlenda tengiliði og félagsmenn á 
íslandi

Hæfniskröfur: 
Leitað er að starfsmanni með háskólapróf og áhuga á 
málefnum félagsins. 
Tölvukunnátta þarf að vera góð. Hæfileiki til að tjá sig 
í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði og  
kunnátta í frönsku eða spænsku er kostur. 
Mikilvægt er að viðkomandi sé fær í samskiptum.

Umsóknum skal skila til isadopt@isadopt.is  
fyrir 9.maí 2012.

Íslensk ættleiðing er frjáls félagasamtök sem vinna að því að aðstoða þá 
sem vilja ættleiða börn af erlendum uppruna og stuðla að velferð  
kjörfjölskyldna með áherslu á að hagsmunir barnsins séu ávallt í fyrirrúmi. 
Starfið tekur mið af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, HAAG  
samningnum um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu á milli 
landa og siðareglum EurAdopt og Nordic Adoption Council.
Félagið er rekið á hagnaðarsjónarmiða.

Debet er vaxandi fyrirtæki sem sinnir ráðgjöf til fyrirtækja og ein-
staklinga ásamt því að hafa umsjón með bókhaldi og bakvinnslu 
fyrir fjölda fyrirtækja,  innlendra sem erlendra. Við leitum að sam-
starfsfólki sem fellur vel að liðsheild okkar – Ert það kannski þú?  
Fyrirspurnum er ekki svarað í gegnum síma en umsóknir með 
ferilskrá sendist á netfangið debet@debet.is fyrir 14. maí.

Við leitum að kraftmiklu 
og framúrskarandi  
starfskrafti – ert það þú? 

Við hjá Debet leitum að góðum starfskrafti:

Nóatún 17 105 Reykajvík www.debet.is

Símavarsla og skrifstofustörf
Starfslýsing 
• Samskipti og móttaka viðskiptavina.
• Símsvörun.
• Aðstoð við færslur bókhalds og skönnun reikninga.
• Umsjón með innkaupum.
• Önnur tilfallandi verkefni. 

Hæfniskröfur
• Góð framkoma, rík þjónustulund og lipurð í mannlegum sam-

skiptum 
• Þekking og áhugi á bókhaldi.
• Góð kunnátta í Excel og Microsoft Office.
• Góð kunnátta í ensku, bæði skrifað mál og talað.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi sem og nákvæmni í 

vinnubrögðum.

Múlardío ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á TETRA, fjarskiptabúnaði ýmis konar 
ásamt flotastýringarkerfum. 

Okkur vantar metnaðarfullan vanan starfsmann 
sem allra fyrst til sumarafleysinga, hugsanlega 
jafnframt til lengri tíma við ísetningar á þeim 
tækjabúnaði í bíla sem við þjónustum. 

Umsóknir: 
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið: 
kalli@mularadio.is

Múlaradíó ehf. óskar eftir 
starfsmanni.

Vanur bifvélavirki
Bifreiðaverkstæði óskar eftir vönum bifvélavirkja 

í almennar viðgerðir. 
Þarf að hafa góða þekkingu á þýskum bílum.   

Umsóknir sendist á sigurdurbjorgvin@simnet.is

FLUGVIRKI 
ÓSKAST

FLUGFÉLAG ÍSLANDS ÓSKAR EFTIR 
AÐ RÁÐA FLUGVIRKJA OG  
AÐSTOÐARMANN til starfa í viðhalds-
stöð félagins á Reykjavíkurflugvelli.   
Við leitum að öflugum samstarfsmönnum í 
frábæran hóp fagmanna sem sinna  
fjölþættum og krefjandi verkefnum.

WWW.FLUGFELAG.IS
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Umsóknarfrestur er til 13. maí 2012.  
 
    Tekið er við umsóknum í  
gegnum  heimsíðu félagsins  
WWW.FLUGFELAG.IS.

HÆFNISKRÖFUR:
Iðnmenntun æskileg ásamt lyftaraprófi, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, góðir samskiptahæfileikar, 
jákvætt hugarfar, samviskusem og handlagni, bílpróf, reglusemi og árvekni.

STARFIÐ:
Aðstoð við flugvirkja í viðhaldsstöð, þrif á flugvélum, umsjón og frágangur verkfæra, viðhald og þrif í flugskýli.

AÐSTOÐARMAÐUR FLUGVIRKJA

HÆFNISKRÖFUR:
Hafa lokið námi í flugvirkjun frá viðurkenndum skóla, heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki, góðir 
samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar, dugnaður og áhugi á að takast á fjölbreytt starf og krefjandi 
verkefni. Reglusemi og árvekni. 

STARFIÐ:
Öll störf sem að starfsgreininni lúta og heyra undir viðhaldsdeild félagsins.

FLUGVIRKI

Fasteignasali
Fasteignasalan Bær leitar að fasteignasölum eða sölu-
fulltrúum með reynslu af fasteignasölu til starfa.
Góðir tekjumöguleikar fyrir öfluga starfsmenn.

Á Fasteignasölunni Bæ starfa 8 löggiltir fasteignasalar og 9 sölufull-
trúar. Heimasíðan er fasteignasalan.is
Nánari upplýsingar veitir Snorri Sigurfinnsson s. 864 8090 eða 
snorri@fasteignasalan.is

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS



SJÚKRAHÚSIÐ  
VOGUR

Sjúkraliðar
Laus er staða  sjúkraliða frá  
1. ágúst n.k. við Sjúkrahúsið Vog 

Upplýsingar veitir:
Þóra Björnsdóttir hjúkrunarforstjóri,
Sími: 824 7615 netfang: thora@saa.is

Í Grindavíkurbæ eru 13 einbýlishús, 5 parhús og
atvinnuhúsnæði í byggingu og töluverð eftir-
spurn eftir lóðum.

Dæmi um lausar lóðir:
Einbýlishúsalóðir í Efrahópi og Austurhópi.
Raðhúsalóðir í Norðurhópi og Miðhópi.
Jafnframt eru lausar fjölbýlishúsalóðir, atvinnu-
húsnæðislóðir og verslunar- og þjónustulóðir.

Dæmi um einbýlishúsalóð í Grindavík,
Efrahóp 7: Stærð lóðar 890m2 og bygginga-
reitur 325m2. Gatnagerðargjöld og bygginga-
leyfis- og þjónustugjöld samtals 3,5 millj. kr.

Nánari upplýsingar
gefur byggingafulltrúi í
síma 420 1100.
www.grindavik.is

Grindavík er 2850 manna bær sem hefur vaxið hratt í seinni tíð og er aðeins í
50 km fjarlægð frá Reykjavík. Hér eru ýmis atvinnutækifæri í sjávarútvegi,
þjónustu og ferðaþjónustu. Hér er vel hlúð að leikskólum og grunnskóla.
Grindavík er vinsælasti ferðamannastaður landsins enda Bláa lónið í anddyri
bæjarins. Grindavík er fjölskylduvænn bær og státar af kraftmiklu íþróttastarfi
allt frá yngri iðkendum og upp í þá eldri. Hér er glæsilegur 18 holu golfvöllur.
Mannlíf í bænum er fjölskrúðugt og öflugt, bæjarhátíðin Sjóarinn síkáti er
okkar stolt, hér líður okkur vel.
Sjá nánar á www.grindavik.is og www.visitgrindavik.is • grindavik@grindavik.is

Ertu að leita að lóð á
hagstæðu verði?

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2011/2012 sbr. reglugerð um 

úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  
nr. 1182, 21. desember 2011

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta 
til fiskiskipa fyrir:
Vesturbyggð (Patreksfjörður) 
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlu-
tunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. 
auglýsingu nr. 407/2012 í Stjórnartíðindum

Höfn í Hornafirði
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði 
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar 
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig 
aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2012.

Fiskistofa, 4. maí 2012.

Ný útboð í auglýsingu hjá 
Reykjavíkurborg:

• Breiðagerðisskóli, breytingar og endurbætur, 
 austurálma nr. 12810.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod.
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Verkið er hluti af stækkun og endurbótum á grunnskólabygg-
ingum í Fjallabyggð, sem skipt er í nokkra framkvæmdáfanga.  
Núverandi skólabygging er frá 1950 og er á tveim hæðum 
samtals um 1090 m².  Húsið er steinsteypt og flestir innveggir 
eru steinsteyptir. Helstu verkþættir útboðsins eru rif  og hreinsun 
steyptra veggja og gólfa, uppsetning hjólastólalyftu, breyting 
á snyrtingum, skógeymslum, ræstiaðstöðu og skólastofum í 
húsinu.  Endurnýja þarf gólfefni, innihurðir,lagnir, loftræstingu, 
raflagnir og málning innanhúss. 

Verkið skal unnið frá 7. júni og því skal vera lokið eigi síðar 
en 27. ágúst 2012.

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á krónur 3.500 á bæjarskrif-
stofum Fjallabyggðar, Gránugötu 24, 580, Siglufirði frá og með 
mánudeginum 7.  maí 2012 klukkan 14.00.  Tilboðin verða op-
nuð hjá deildarstjóra tæknideildar Fjallabyggðar miðvikudaginn 
16. maí 2012 klukkan 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Útboð
Fjallabyggð óskar eftir 
tilboðum í endurbætur og 
breytingar á grunnskóla 
Fjallabyggðar við Tjarnarstíg 
3 í Ólafsfirði.  

ÚTBOÐ
FLUTNINGAR INNANLANDS
Ísaga ehf. óskar eftir tilboði í flutning innanlands 
á tengivögnum með fljótandi gasi fyrir tímabilið 
1. janúar 2013 – 31. desember 2016.

Helstu magntölur á ársgrundvelli 
Heildarakstur 170.000 km
Fjöldi lestana 700
Fjöldi losana á ári 1.250

Útboðsgögn verða afhent frá og með þriðjudeg-
inum 8. maí n.k. hjá verkfræðistofunni EFLU hf.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn 
22. maí n.k., kl. 14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum er þess óska.

EFLA verkfræðistofa  
Höfðabakki 9 • 110 Reykjavík 
Sími: 412 6000 • www.efla.is

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

      Gifsveggir
 Dúklagnir
 Loftstokkar
 Lampar og ljós
 Rafstrengir-taugar

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. febrúar 2013.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir 
Karl Ásgrímur Ágústsson - karl@thg.is. Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá 
kl. 10:00 mánudaginn 7. maí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

850
2.800
1.860

680
5.600

m²
m² 
kg
stk
m

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í innanhússfrágang vegna byggingar á nýju 
hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið fullfrágengið 
að innan.

Stærð hússins þegar það er fullbyggt er 2.268 m².

Útboð nr. 20085
OAK -105 Fljótsdalsstöð
Umhirða vega og svæða 
Fljótsdalsstöðvar 2012

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í umhirðu vega 
og svæða Fljótsdalsstöðvar 2012 í samræmi við 
útboðsgögn nr. 20085,OAK-105.

Verkið felst í að sinna hefðbundinni viðhaldsvinnu 

á rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar, opna vegi og 

slóða að vori, lagfæra úrrennsli og hreinsa snjó 

frá mannvirkjum ásamt því að lagfæra það sem 

aflaga hefur farið. Yfirfara og laga upplýsinga- og 

umferðarmerki, snjóstikur, vegræsi, vegrið, hellulögn 

og hleðsluveggi. Gera við slitlög, hreinsa og lagfæra 

grjótvarnargirðingu utan í Kárahnjúk og sinna öðrum 

tilfallandi verkefnum. 

Helstu magntölur eru:
Tímavinna verka- og iðnaðarmanna 90 klst

Tímavinna vinnuvéla 165 klst

Tímavinna vörubifreiða 68 klst

 

Vinnusvæðið er í um 600 til 800 metra hæð yfir 

sjávarmáli. Verkbyrjun ræðst af því hvenær fært er 

á svæðið, en verktaki þarf að hefja vinnu um leið og 

fært er. Verklok eru að ári.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsvirkjunar, 

Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, frá og með 

þriðjudeginum 8. maí n.k. gegn óafturkræfu gjaldi kr 

5.000 fyrir hvert eintak. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsvirkjunar, 

innkaupadeild, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir 

klukkan 14:00 föstudaginn 25. maí 2012, þar sem 

þau verða opnuð og lesin upp að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

Í tilefni af 150 ára afmæli Akureyrarbæjar b st 
listamönnum, innlendum sem erlendum, a  sækja 
um fría mána ardvöl í Gamla skóla í Hrísey, 
mánu ina október e a nóvember 2012. 

Umsóknafrestur er til 31. júlí 2012.

Nánari uppl singar og skilmála er a  finna á 
vefsló inni: www.nordanbal.is/hrisey

Styrkur 
til veru listamanna 
í Gamla skóla í Hrísey



Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900
landmark.is

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

STÓRT OG RÚMGOTT 317 FM FJÖLSKYLDUHÚS - GÓÐ STAÐSETNING 
- MÖGULEIKI Á 2 AUKAÍBÚÐUM Í KJALLARA / JARÐHÆÐ - GÓÐ KAUP!

OPIÐ HÚS HÁLSASEL 48 - Reykjavík
MÁNUDAG 7. MAÍ KL. 17:30-18:00

Allt að 6 svefnherbergi, stórar stofur. Hægt að hafa tvær auka 
íbúðir, er í dag ein.
Stórt hús með mikla möguleika. Lítur vel út að innan en þarfnast 
lagfæringa að utan. 
Fyrir liggur ástandsskýrsla um hús að utan.  
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu. 
Verð: 53,9.-millj.
Magnús Einarsson, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS HÓLABRAUT 17 - Hafnarfirði
SUNNUDAG 6. MAÍ KL.15:00-15:30
Mjög snyrtileg og vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 2.hæð ( 1.pallur ).
Íbúðin er á góðum útsýnisstað í Hafnarfirði,  rúmgóðar flísalagðar suður-svalir.
Verð: 22.3.- millj.
Sveinn Eyland, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS HLÍÐARHJALLA 25 - Kópavogi
SUNNUDAG 6. MAÍ KL. 14:00-14:30
Um er að ræða einstaklega fallegt 254,8 fm einbýlishús, auka íbúð með 
sérinngangi. Eignin er vel staðsett innarlega í botnlanga, verönd sem snýr í suður. 
Frábært útsýni. 
Verð: 78,9.- millj.
Þórarinn Thorarensen, Sölustjóri á staðnum.

OPIÐ HÚS FUNAFOLD 5 - Grafarvogi
SUNNUDAG 6.MAÍ KL.16:00-16:30
Um er að ræða vel skipulagt einbýlishús 154.4 fm á einni hæð þ.a. er sérstæður 
bílskúr 29.5 fm. Húsið stendur á vel gróinni 759 fm lóð, suðurgarður með hellu-
lagðri verönd að hluta. Garðhús.
Verð: 40.9.- millj.
Sveinn Eyland, Löggiltur fasteignasali á staðnum.

OPIÐ HÚS DYNSÖLUM 10 – Kópavogi
SUNNUDAG 6. MAÍ KL. 13:00-13:30
Falleg 4ra herbergja. 125 fm íbúð á frábærum stað í Salahverfinu. Göngufæri 
í skóla, leikskóla, heilsugæslu, apótek, verslun, sundlaug og fleira.Íbúðin er á 
2.hæð í viðhaldslitlu húsi.  Afar vel skipulögð íbúð í litlu fjölbýli.
Verð: 33,3 milljónir
Sigurður Samúelsson, Löggiltur fasteignasali á staðnum. 

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Bergur  
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Sveinn  
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Júlíus  
Jóhannsson

 sölufulltrúi  
sími 823 2600

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286



Algjörlega nýuppgert 134,7fm 4-5 herb.parhús á 1 hæð ásamt 
20,7fm bílskúr, samtals : 155,4fm. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Sölumaður verður að staðnum. V-44,9millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 14:00-15:00

Hraunbær 91 – 110 Rvk.

Löggiltur fasteignasali Leifur Aðalsteinsson
Laugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.isLaugavegur 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www 101 is • 101@101 is

OPIÐ HÚS

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600
Fax 520 2601

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

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Sérlega falleg og vönduð 120,1 
fm efri sérhæð í fjórbýli á 
góðum stað fremst á Völlunum. 
„Sérinngangur“. Verð 32,7 millj. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi.  Falleg 
eign á góðum barnvænum stað, 
stutt í alla þjónustu s.s. skóla, leik-
skóla, verslun og góðar gönguleiðir 
í hrauninu. Gísli (849-0986) tekur á 
móti gestum.   

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Falleg og vel með farin 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð í 
litlu fjölbýli ásamt sér bílskúr. 
Verð 28,5 millj.  Eignin getur 
losnað fljótlega eftir kaupsamning. 
Heildarstærð eignar er 123,2 fm 
sem skiptist þannig að íbúðin og 
geymsla er 103,7 fm og bílskúr 19,5 
fm. Þrjú svefnherbergi. Logi  
(895-1255) tekur á móti gestum.  

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
6. MAÍ  FRÁ kl. 14.00 til 16.00
Fallegt töluvert endurnýjað 146,9 
fm einbýli á þremur hæðum. Verð 
33,9 mill.  Frábær staðsetning 
innst í botnlanga með fallegu 
útsýni.  Eignin er töluverð endur-
nýjuð bæði að utan og innan,  þrjú 
svefnherbergi. Laust fljótlega eftir 
kaupsamning. Sverrir (697-8324) 
tekur á móti gestum. 

DAGGARVELLIR 7  Í HAFNARFIRÐI

DOFRABORGIR 38 Í REYKJAVÍK

MERKURGATA 12 Í HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nánari upplýsingar og myndir:  http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/236904/

Nánari upplýsingar og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/238529/

Nánari upplýsingar og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/236904/

TIL SÖLU 

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl 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

 Ísak 
gsm 822-5588  

isak@tingholt.is

Jónas Örn 
Jónasson 

hdl og löggiltur 
fasteignasali. 

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Vorum að fá í einkasölu Jörðina Álfsstaðir sem  er staðsett um 30 km 
frá Selfossi með heimkeyrslu frá Skálholtsvegi. Fjarlægð frá Reykjavík 
er um 90 km. Stærð jarðarinnar er u.þ.b. 400 hektarar, þar af er 
ræktað land u.þ.b 61 hektari. Landið er grösugt og útsýni frábært til 
allra átta. Á jörðinni er íbúðarhús á tveimur hæðum og útihús.  
Þeir sem hafa áhuga hafi samband við Ísak í síma 822-5588 eða 
isak@tingholt.is

35 ára
JÖRÐIN ÁLFSSTAÐIR Í SKEIÐA- 

OG GNJÚPVERJAHREPPI.

AUÐVELD KAUP.  YFIRTEKIN TVÖ LÁN FRÁ LÍFEYRISSJÓÐI 
VERSLUNARMANNA UPPÁ 23,6 M GREIÐSLUB. Á MÁN 112.000.- 
MISMUNUR 1,4 M SEM GERIR UM 5% AF KAUPVERÐI.
Mjög snyrtileg og góð 92,6 fm.  íbúð á jarðhæð í fjórbýli. Sér inngangur. 
Hér er um að ræða bjarta og mjög snyrtilega eign, húsið að utan  er í góðu-
standi. Verð 25 millj. Sölumaður : Edda sími 864-2344 

Opið hús sunnudaginn 6 maí, milli kl. 14.00 -14.30

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.is 
www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Goðheimar 22 - Reykjavík

OPIÐ HÚS

Hágæða fasteignir 
til sölu við einn vinsælasta og eftirsóttasta 
golfvöll Spánar í dag, Las Colinas!
Einnig til sölu úrval annarra fasteigna á Torrevieja svæðinu.
Aldrei verið eins hagstætt að kaupa fasteignir á Spáni! 
Skoðunarferð til Spánar 16.–23. maí næstkomandi. 

Kynnið ykkur málið hjá Spánarheimili 
Suðurlandsbraut 22, Sími 530-6502
info@spanarheimili.is, www.spanarheimili.is

Verð pr mann

 kr 49.900
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BÍLAR &
FARATÆKI

SKODA Octavia ambiente combi. Árgerð 
2007, ekinn 81 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.103618.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Landrover RangeRover Sport 
Subercharged 03/2008 umboðsbíll ek 
63 þ.km Bíll hlaðinn aukabúnaði ma 
hvitt leður rosalega flottur ! Verð 8.9 
mil. skipti möguleg !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KTM 990 Adventure með ABS 
bremsum. Frábært ferðahjól. 3 vikna 
afgreiðslutími. Tilboðsverð: 2.299.900,- 
Aðeins 1 hjól eftir á þessu verði.

KTM og Husaberg umboðið
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800 / 893-2098
www.ktm.is

M.BENZ G gl450 4matic. Árgerð 2007, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 8.900.000. Rnr.147560.

HONDA Cr-v i-v-tec 150 hö. Árgerð 
2004, ekinn 141 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. Rnr.110374.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Subaru Legacy Árgerð 2005, ekinn 
131þ.km, ssk. Einn eigandi o.s.frv.. Er á 
staðnum. Verð 1.490.000kr. Raðnúmer 
152812. Sjá nánar www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

VW Touareg v6. Árgerð 2007, ekinn 
95 Þ.KM, DÍSEL, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.204952.

SUBARU Impreza aero. Árgerð 
2008, ekinn aðeins 16 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.200.000. 
Rnr.102878.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

PEUGEOT 508 SW DISEL 12/2011, ekinn 
9 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, rosaflottur 
bíll. Verð 4.990.000. Rnr. 322138 á 
www.bilalind.is - Bíllinn er ekki á 
staðnum en eigandinn er snöggur að 
koma og sýna hann!

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 
DISEL 09/2006, ekinn 104 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, 20” felgur, skjárinn ofl. Verð 
5.990.000. Raðnr. 322117 - Jeppinn 
vinsæli er í salnum!

BMW 630 M útlit. 05/2005, ekinn 
83 Þ.km, sjálfskiptur, leður, M6 felgur, 
M6 stuðari og sílsar, Active steering. 
Verð 5.890.000. Raðnr.284412 - Bíllinn 
fallegi er í salnum, þig langar í hann!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

M.BENZ Vario 614d 4x2. Árgerð 2003, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Lækkað 
verð 4.950.000. komdu og skoðaðu 
þennan, er á staðnumRnr.204428.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

Til sölu LMC Lord Ambassador 
2007 Sólarsella markísa m/hliðum 
sjónvarp,CD,hjólagrind og margt fl. 
Einstaklega vandað hús er eins og nýtt.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í 

ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

LMC Munsterland 535. Árg 1990 - 2 
rúm - Eins og nýtt! Sjón er sögu 
ríkari Verð 1.490þ. Rnr.154984. ÓSKUM 
EFTIR FERÐAVÖGNUM Á SÖLUSKRÁ 
OG Á STAÐINN. www.hofdabilar.is

HONDA CBR 1000 RR Árg. 2007, 
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.250þ. lán 350þ. Rnr.154972. ÓSKUM 
EFTIR ÖLLUM TEGUNDUM HJÓLA Á 
SÖLUSKRÁ OG Á STAÐINN. www.
hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

BMW M5 E60. Árgerð 2005, ekinn 136 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 7,9mkr. 
Tilboðsverð 6.500.000. Raðnr. 117378 
- Sportarinn er í salnum, komdu og 
sjáðu!

CHEVROLET CORVETTE COUPE Árgerð 
2005, ekinn 89 Þ.km, sjálfskiptur, 
skoðar ýmis skipti! Verð 6.900.000. 
Raðnr.211720 Kagginn er í salnum!

M.BENZ ML320CDI Árgerð 2008, ekinn 
61 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, leður lúga 
ofl. Flottur bíll! Verð 6.990.000. Raðnr. 
310072 - Glæsilegi jeppinn er í salnum!

M. BENZ E 200 CGI COUPE BLUE-
EFFICIENCY 01/2011, ekinn 17 þ. 
km, glertoppur, sjálfskiptur. Verð 
10.750.000. Raðnr. 282196. Fyrsti 
bíllinn á Íslandi til sýnis á staðnum! 
HÖFÐAHÖLLIN ehf. Funahöfði 1, s. 
567-4840.

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2008, 
ekinn 62 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.790. Einn eigandi frá upphafi 
Rnr.112411.

BMW 318i s/d e46. Árgerð 2004, 
ekinn 104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.Fallegur og vel með farinn 
umboðsbíll Rnr.112023.

LAND ROVER Freelander 2 s. Árgerð 
2007, ekinn aðeins 53 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.190.Gull fallegur og 
vel með farinn bíll Rnr.217460.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Allar  
smáauglýsingar  
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Fasteignir

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

220 fm glæsilegt 
sumarhús m. steyptum 
kjallara og hæð þar 
ofan á ásamt svefnlofti.  
Þrjú stór svefnherbergi 
og baðherbergi með  
tengi f. þvottavél.  

Stofa og eldhús eru í stóru opnu rými, frábært útsýni. V. 36 mill.  

Uppl og leiðarlýsing,  Jón Rafn S: 695-5520

Kiðjaberg, lóð 121
Opið hús sunnudaginn 6. maí á milli kl. 14-16.

OPIÐ HÚS

Fallegt 56 fm sumarhús ásamt um 6 fm útihúsi í 
Eyrarskógi í Svínadal.  Í húsinu eru tvö herbergi 
auk rúmgóðs svefnlofts.  Útsýni yfir Eyrarvatn 
og Vatnaskóg.  Húsið hefur fengið gott viðhald 
í gegnum tíðina.  Lóðin er eignarlóð og er mjög 
rúmgóð með góðri aðstöðu fyrir bíla, tjöld og vag-
nhýsi.  Fallegur gróður allt um kring. Aðeins um 45 
mínútna akstur frá Reykjavík

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í síma 
896-2312

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 6. MAÍ 
FRÁ KL. 12. 00 – 17.00. 

EYRARSKÓGUR 24

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

2ja til 3ja herbergja íbúðir í nýju lyftuhúsi

Stærð eignanna er frá 73 – 128 fm, þrjár íbúðir á hæð

Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

Örfáar íbúðir eftir!

            Allar nánari upplýsingar hjá sölumönnum Mikluborgar í síma 569 7000

Lindargata 35, 101 R
Opið hús á mánudag frá kl. 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS
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Diesel
Citroen C5 1.6 diesel árg. 2005 ekinn 
152 þ. km 5 gíra skoðaður 2013 ný 
heilsársdekk meðaleyðsla 4.5-5 
snilldarbíll verð 1.170.000- Uppl. hjá 
Toyota Selfossi S. 4808000.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, Truma 
miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 ára 
ábyrgð, Síðustu húsin á þessu frábæra 
verði aðeins 1.789.800kr, Komdu og 
skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Citreon Xzara Picasso ‘01. Ekinn 137Þ. 
Skoðaður 2013.Góður og traustur 
fjölskyldubíll, vel með farin, þarfnast 
smávægilegs viðhalds. verð 350Þ. 
S.8617102.

Toyota Aygo ‘06 ek. 68 þús. álfelgur, 
dökkar rúður, vindskeið. Glæný 
sumardekk ákv. 350þ. Verð 990 þús. 
s. 898-7410.

Jeep SRT8-el Diablo
Diablo intuned vél, ekinn 13.500.þ. 
Árg’07. DVD spilari og nýtt Rockford 
fosgate surround bassakerfi. Ásett 
4.790 þ. kr. Skoða skipti. S. 663-5764

DIESEL
Gullfallegur Benz ml 320, með öllu og 
í toppstandi, ekinn 93.000 07. Verð 6,5 
millj. uppl. í s. 615-1680.

Til sölu Honda Jazz, árgerð 2007, ekinn 
76þús., sjálfskiptur, rauður og er alveg 
brilliant í snattið:) Ekki missa af þessu 
eintaki...verð 1190þús. staðgreitt.

Til sölu VW Transporter húsbíll árg.’85. 
Dísel, sjálfsk. Vökvast. Uppl. í s: 893 
8838. verð 800þ.

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.

Til sölu yaris árg.’99 ek.145þús., góður 
bíll. Verð450þús. s. 6926119.

Skiltabíll
Renault Midliner árg. 1996 ekin 
140,000 Dísel. Beinskiptur Tilvalið til 
að selja auglýsingar á. Verð er misjafnt 
getur verið allt að 90.000 fyrir vikuna. 
Verð á bílinn er 690,000 uppl. í síma 
895-8873.

Toyota Hilux til sölu, árg.’99. 35”dekk. 
Ek.253 þús. Verð 1.200 þús. Uppl. 
862-1390.

Honda Accord Type-S, árg. 2005, ek. 
88 þús. 191 hp. Beinsk. Mjög vel með 
farinn. Verð 1750 þús. Uppl. í s. 897-
8407 Magnús.

Til sölu Skoda Superb 1,8T skoðaður 
‘13. Árg 10/2006 ek.190 þús. Verð 
1.090 þús s.8677681

Sparigrís
Polo árg 1999 ekin 100.Þ ný sk.13 ný 
tímareim og vatnsdæla, beinsk. verð 
330,000 uppl. í síma 895-8873.

Til sölu Toyota Avensis. ‘99 árg.. Ekinn 
148000 km sjálfskiptur 1800 lítið slitinn 
og mjög vel með farinn. Nýskoðaður 
2013 Gott eintak. Verð 580.000 þús. 
Upplýsingar: 6592961 og 8479765, 
enginn skipti.

Lexus IS350 Luxury 2007 árg. Ekinn 
58þ.km., 307hö, sjálfsk, leðursæti 
með hita og kulda, minni í sætum, 
topplúga, bluetooth, snertiskjár, gps, 
fjarlægðarskynjarar, bakkmyndavél, 
lykillaust aðgengi ofl. Áhvílandi 3,5m. 
Staðgreitt 4,9m. Myndir á x5.is , 
s.8982001.

Ford Mustang blæju til sölu árg. ‘05. 
Ek. 40 þús. Verð: Tilboð! 2.3 mil. S: 
896 1974.

VOLVO V-70
Til sölu árg. 2003 ekinn 92þ.km. vel 
með farinn, verð 1680þús. s. 698 5358.

Toyota PRIUS hybrid ek. 49þ. árg.’05 
ssk Sk.2013 V.1850þ. Engin skipti Uppl. 
840 5509 Guðm.

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

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.

Mazda 3 ‘04., sjálfsk. Ek. 48 þús. 105 
hest, topplúga, reyklaus, tjónlaus. 1390 
þús. S. 6611641.

Mitsubishi Pajero disel árg. 2001. Ek. 
172 þ. Góður bíll. V. 1300 þ. S. 821-
3770.

Mitsubishi Pajero Pinin blár/grár Ek. 
88þ.bensín, Árg. 2002 sjálfs. 4WD. 
Tilboð óskast. Uppl. Í síma 691-0729.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Íslandavagninn LMC 720, ‘08, lítið 
notað, frábært kojuhús. Með öllu, 
sólarsella, euromover, fjarst. rafm. 
fætur, alde m/golfhita, 2 x rafgeymar, 
grjótgrind, markísa. V. 4.190 þús. S. 
858 0410.

Ford Explorer XLT 4.0 árg. ‘06 til 
sölu. Ek. 110 þ.km, dráttarb, álf. ofl. 
TILBOÐSVERÐ: 1.890 þús. kr. Uppl. í 
s. 898 6217.

SUBARU OUTBACK XT TURBO 250 hp. 
2-2006 ekinn 92 þ.km. Ný dekk, 6 diska 
spilari, leður, topplúga, dráttarkrókur. 
Verð 2.990 þús.

Ford Explorer 7 manna Árg.’02 5 dyra/
Topplúga, ek.152.þ. Bensín 4015 cc. 216 
hö. Pluss áklæði V:1.090þ. S.664-1085. 
Bein sala/skipti á ódýrari/fellihýsi

Ford F350 LARIAT Fx4 árg.’05, ekinn 
105þ.km. Disel, ssk, skoðaður ‘13. Ný 
dekk. Ásett verð 2.450þús. s. 8649402.

Land Cruiser 90, árg. ‘97. Ek. 228 þ.km. 
Gott viðhald. Verð 1 millj. S:893-4246.

MMC Pajero 2,5tdi ‘96 ekinn rúml. 
300þ.km. Fínn í útivistina. Verðh.330þ.
kr. Ómar 8600400

Ford Exlorer XLT árg. 2007, sjálfskiptur 
4x4, 7 manna, ekinn 100 þús. 17” 
ný heilsársdekk, dráttarkúla, þakbogar, 
gangbretti o.fl.Verð tilboð kr. 2.690.000, 
gott 90 % lán kemur til greina. Simi 892 
5553.

Huyndai Getz GLS. Árgerð 2005 ekinn 
89.000. Sumar- og vetrardekk. Ásett 
verð 990.000, tilboð 790.000 stgr. 
Upplýsingar í síma 695 7547.

Til sölu Scania kutter húsbíll árg. ‘85 
mjög góður bíll. Tilboð óskast. 866-
6068 og 692-8188.

WV Bora árg. 2000, ek. 175 þús., 
450.000 kr. Opel Astra árg. 2000, ek. 
135 þús., 460.000 kr. Sími: 8469971.

Opel 2Afira 2.0 TDI Skoðaður’13, árg’01 
ek200þús verð 360þús. s. 8677681

Subaru Forester ‘00 Til sölu þarfnast 
lítillar lagfæringar verð 350þ. S: 898-
8852.

Honda Jazz árg. ‘06 Ek.29 þ.km. Bensín, 
sjálfssk. Verð 1490þ. S:896-4040.

Daihatsu Sieron árg.’99 kúpling og 
barki bilað. Tilvalinn í varahluti. Tilb.
óskast S: 8983181.

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.

Svartur Audi A6 í góðu ástandi. Árg. 
04 V. 2.999 þ. Fyrir frekari uppl. S. 
866 9526.

 0-250 þús.

Tilboð 195 þús.
Lancer station 1,6, árg. ‘97, ek. 115 þús, 
Bs. Tilboð 195 þús. S. 866 9274.

VW VENTO SJÁLFSKIPTUR ÓDÝR 
rauður, 97 árg . Ek.190þ. Verð 200 þ. 
Nýskoðaður,smurbók. s.8430626

Peaugeot 407 árg.’97 til sölu, EK 253 
þús. Ásett verð 350þús. tilboð 250þús. 
Uppl. í s. 864 5853.

Go-kart til sölu. Zip grind, Rotax 125cc, 
nýr mótor. Auka dekk og varahlutir 
fylgja, tilbúinn í keppni, í topp standi. 
Verð 220Þús. S.6938164

Subaru Legacy Wagon, árg. ‘97, sjálfsk., 
krókur, nýl. dekk, sk. ‘13, verð 185 þús. 
S: 861-9501.

 250-499 þús.

VW Golf ‘03. Ek. 182 þ. 5 gíra. Ný 
tímareim, vatnsdæla, ný skoðaður, einn 
eigandi. V 490 þ. s. 862 6648.

VW Bora árg. ‘99, ek. 220 þús., nýleg 
tímareim, 5g, bs, sko ‘13. Tilboð 330 
þús. S. 659 3459.

Jeep Grand Cherokee ‘96 til sölu, ekinn 
266 þ. mikið endurnýjaður. s: 699 

67 01.

 500-999 þús.

Skoda Fabia árg’ 06. Ek. 75 þús. Beinsk. 
Góð dekk. Nýskoðaður. iPhone tengi. 
Fjarstýrðar samlæsingar. Verð. 970 þús. 
Egill s. 690 7890

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

 1-2 milljónir

benz E 280 cdi 1.250.
Til sölu Mersedes Benz E 280 CDI Disel 
Avantgerde árg. ‘07/2004 ssk. eyðir 
ca 8.l/100 einn með öllu, hann er ek. 
510.þ km. allur ný yfir farin ný skoðaður 
og fæst á 1.250.þ stgr. topp viðhald 
Uppl. í síma 896-5290.

Diesel
Hyundai santa fe 4x4 Diesel, árg. ‘06. 
Bsk. Ek. 154 þús. Topplúga, ný tímareim 
og ný smurður. Verð 1890þús. Skipti 
ath. ódýrari. Möguleiki 75% láni. Einnig 
VW Bora 2002. Uppl. í 899 4009.

Tilboð 1.290.þ stgr.
Til sölu Toyota Avensis árg. 2005 4 dyra 
sjálfskiptur, ek. 155.þ álfelgur, topplúga, 
ásett verð er 1.690þ. fæst á 1.290.þ 
stgr. uppl. í 896-5290.

Tilboð 1.990.þ stgr
Til sölu Land cruiser disel árg. 1999 
ssk. dvd 33” breyttur með 2007 look ( 
ný ljós framan og aftan) ek. 336.þ ásett 
2.690.þ skoða skipti á ódýrari eða stgr. 
tilboð.1.990.þ uppl. í síma 896-5290.


