
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Landsvirkjun starfar eftir jafnréttisáætlun og leggur 
áherslu á að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna 
og karla. Mannauðsstefna fyrirtækisins byggir á 
gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu.

Sótt er um starfið á vef Capacent 
Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir  
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Silja  
Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@capacent.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013.

Orkusvið bætir við 
sig verkefnisstjóra

Verkefnisstjóri á Orkusviði starfar í umboði  
framkvæmdastjóra og hefur yfirumsjón með  
sameiginlegum verkefnum sem ganga þvert á 
starfsemi sviðsins. Verkefnisstjóri ber ábyrgð á 
skipulagningu, undirbúningi og framkvæmd 
verkefna, en starfar auk þess að öðrum verkefnum 
sem framkvæmdastjóri felur honum.

 Helstu verkefni:

>  Áhættustjórnun

>  Gæðamál

>  Verkefnisstjórnun

>  Skýrslugerð

>  Þátttaka í vinnuhópum og við gerð fjárhagsáætlana



Starfsvið:
• Ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi félaganna
• Umsjón með sölu og markaðsmálum heima og erlendis
• Verðlagning afurða í samráði við stjórn 

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði 
• Bókhalds- og tölvukunnátta nauðsynleg
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og skipulagshæfni
• Gott vald á enskri tungu og einu norðurlandamáli
• Þekking á landbúnaðarmálum æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 24. maí 2013.
Umsóknir skal senda á holabak@emax.is. Nánari upplýsingar veitir Björn Magnússon, formaður stjórnar SAH Afurða ehf, í 
síma 452-4473/895-4473, senda má fyrirspurnir á netfangið holabak@emax.is, 

Stjórnir SAH Afurða ehf og Sölufélags Austur Húnvetninga svf

Framkvæmdastjóri
Staða framkvæmdastjóra SAH Afurða ehf og Sölufélags Austur Húnvetninga svf á Blönduósi, er laus til umsóknar.  
Leitað er að öflugum og framsýnum einstaklingi, sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni.

SAH samvinnufélag er fasteignafélag. 
SAH Afurðir ehf er afurðasölufélag með veltu uppá tvo milljarða. Aðalstarfsemi 
félagsins er rekstur á sauðfjár-og stórgripasláturhúsi auk grófvinnslu kjötafurða.
Utan hefðbundins haustsláturstíma (sept. og okt.) starfa á bilinu 40- 45 manns 
hjá fyrirtækinu.

Skiptir jafnrétti þig máli? Langar þig til að taka 
þátt í að efla jafnrétti út um allan heim? 

Þá er UN Women rétti staðurinn fyrir þig!
Við erum að leita að jákvæðu og dugmiklu fólki til að sinna fjáröflun 
og kynningarstörfum fyrir samtökin í sumar. Starfið felst í því að 
kynna starfsemi UN Women með götukynningu og bjóða fólki að 
gerast styrktaraðilar. Um er að ræða hálft starf og er unnið eftir 
hádegi. Vinnutímabilið er tveir mánuðir yfir sumartímann en fyrir 
hörkuduglegt fólk er í boði að vinna lengur. Viðkomandi kemur til 
með að vinna í þéttu teymi kraftmikils fólks. Starfsmaðurinn þarf 
að vera opinn, framfærinn, áreiðanlegur og vera sjálfstæður í 
vinnubrögðum. Áhugi og þekking á þróunarmálum, jafnréttismálum 
og málstað UN Women er kostur. 
Áhugasamir umsækjendur sendi umsókn og ferilskrá á alfheidur@
unwomen.is. 
Nánari upplýsingar í síma 552-6200.  
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí.
UN Women á Íslandi – Laugavegi 176 – 105 Reykjavík
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Questions about the position may be directed to NordForsk, Susanna Sepponen,  tel. +47 994 17 720, or Visindi AS, Bjørn-Osvald Skandsen, tel. +47 468 47 066.
Applications, including CV, should be submitted via ”Stillinger” at www.visindi.no later than 16 May 2013.

NordForsk is an organisation under the Nordic Council of Ministers that provides funding for Nordic research cooperation aswell as adviceandinput 
on Nordic research policy. NordForsk works to enhance the value added of existing research activities in the five Nordic countries, Finland, Denmark, 
Sweden, Norway and Iceland, as well as the autonomous areas of the Faroe Islands, Greenland and the Aaland Islands, thereby strengthening the position  
and influence of Nordic research, both in Europe and globally. Strategic initiatives bring national research groups together under larger-scale,  
Nordic programmes. NordForsk’s secretariat has 25 employees and is located in central Oslo. For further information, please see www.nordforsk.org. 

Senior Adviser for research funding
Do you have a good understanding of research funding and an interest in Nordic cooperation?

– kloke ledervalg

NordForsk initiates and administers international research programmes, and has a  
position open for a senior adviser with tasks in the area of research funding. The Senior 
Adviser for research funding will coordinate some of the most important programmes 
for Nordic research cooperation. 

In addition to higher education, candidates for the position must have experience in 
research administration and/or research funding. See visindi.no for more information.

 
  

Spennandi störf í 
upplýsingatækni

Kerfisstjóri 

Kerfisstjóri hefur umsjón með rekstri og þróun grunntölvukerfa Landsnets 
og er ábyrgur fyrir að tryggja rekstrarsamfellu kjarnakerfa og gerð áætlana.  

Helstu verkefni og ábyrgð:

 Umsjón með daglegum rekstri upplýsingatæknikerfa, orkustjórnkerfis og 
gagnagrunna

 Ábyrgð á uppfærsluáætlun vegna vél- og hugbúnaðar

 Fylgist með tækniþróun hugbúnaðar sem snýr að grunnkerfum m.t.t. 
hugsanlegrar notkunar og hagræðingar í rekstri

 Vinnur að rekstraröryggi upplýsingakerfa 

 Samskipti við þjónustuaðila á sviði upplýsingatæknimála

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 

 Microsoft MCSA vottun er æskileg

 Þekking og reynsla af rekstri Microsoft miðlara og Microsoft SQL server

 Þekking og reynsla af rekstri VMWare 

 Þekking og reynsla af innleiðingu hug- og vélbúnaðar

 Hæfni í greiningum og túlkun gagna

 Færni í mannlegum samskiptum og samvinnu

 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Upplýsingatæknideild Landsnets ber ábyrgð á rekstri orkustjórnkerfis og 
hefðbundinna upplýsingakerfa fyrirtækisins ásamt umsjón fjarskiptamála. Deildin 
þjónar starfsemi fyrirtækisins alls staðar á landinu.

Landsnet hf. annast flutning raforku á Íslandi og stýrir uppbyggingu flutningakerfisins. Landsnet 
stýrir jafnframt raforkukerfi  landsins og tengir þannig saman framleiðendur og notendur raforku. 
Landsnet er ábyrgt og framsækið þjónustufyrirtæki með öfluga liðsheild, sterka samfélagsvitund 
og í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði. Landsnet er starfsmanna- og fjölskylduvænt fyrirtæki. 
Hjá Landsneti starfa u.þ.b. 100 manns.

 Landsnet  |  Gylfaflöt 9  |  112 Reykjavík  |  Sími 563 9300  |  Fax 563 9309  |  landsnet@landsnet.is   |  www.landsnet.is

Hugbúnaðarsérfræðingur 

Um er að ræða nýtt starf hjá Landsneti. Hugbúnaðarsérfræðingur vinnur að  
þróun sérhæfðra hugbúnaðarlausna tengdum orkustjórnkerfi Landsnets 
auk þróunar annarra hugbúnaðarkerfa fyrirtækisins. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 Þróun hugbúnaðar tengdum orkustjórnkerfi auk annarra hugbúnaðarkerfa 

 Greining og skráning truflana og bilana í orkustjórnkerfi

 Verkefnastjórnun og samskipti við þjónustuaðila vegna innleiðingar á nýjum 
hugbúnaðarlausnum

 Eftirlit með fjarskiptakerfi fyrir orkustjórnkerfið og tengingu þess við útstöðvar 
og staðstýrikerfi í tengivirkjum og aflstöðvum

 Eftirlit með rekstri hug– og vélbúnaðar orkustjórnkerfis

Menntunar- og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða rafmagnsverkfræði 

 Framhaldsmenntun æskileg

 Reynsla af hugbúnaðarþróun er skilyrði

 Reynsla af forritun í LabWindows/CVI frá National Instruments æskileg

 Frumkvæði og hæfni í stýringu verkefna

 Hæfni í greiningum og túlkun gagna

 Færni í mannlegum samskiptum og samvinnu

 Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Upplýsingatæknideild Landsnets ber ábyrgð á rekstri orkustjórnkerfis og 
hefðbundinna upplýsingakerfa fyrirtækisins ásamt umsjón fjarskiptamála. Deildin 
þjónar starfsemi fyrirtækisins alls staðar á landinu.

Umsóknarfrestur er til og með 19. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  Nánari upplýsingar veita 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Silja Jóhannesdóttir (silja.johannesdottir@
capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

LAUGARDAGUR  4. maí 2013 3
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingur  
í UT Rekstri
Laust er til umsóknar starf sérfræðings í rekstri upplýsingatæknikerfa hjá 
Landsbankanum. UT Rekstur ber ábyrgð á rekstri tölvukerfa bankans, hönnun  
þeirra og utanumhald.

Helstu verkefni

 » Uppsetning og þjónusta á vélbúnaði

 » Viðhald, rekstur og eftirlit með 
tölvukerfum Landsbankans

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Haldgóð grunnmenntun í tölvufræðum

 » Góð kunnátta á Microsoft hugbúnaði

 » A.m.k. fimm ára reynsla af rekstri 
tölvukerfa

 » Góð þekking á Microsoft 
rekstrarumhverfi og netþjónum

 » Viðurkennd Microsoft próf

Nánari upplýsingar

Frekari upplýsingar um starfið veita  
Ægir Þórðarson, deildarstjóri UT Reksturs 
í síma 410 7016 og Berglind Ingvarsdóttir 
hjá Mannauði í síma 410 7914.

Umsókn merkt „Sérfræðingur í UT 
Rekstri“ fyllist út á vef bankans og skal 
skilgreina Microsoft þekkingu í umsókn. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. maí nk.
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verkefnis.

www.vmst.is.

• sk ne i  r n rs vinn svi i  nr kisr ne i

• nns knir  r rn n s eins e   sk n r i s  s n s

• r f sk n n s er   v   k r k  r kisins

• inn  vi  r nns knir  fr ki v n   ei i s fn n

• r r n  s enskri re   sk n r i s  s n s

• r n r  skr nin  rssk s fn   sk s fn s n s

• r f n nir ri ir  sk inn  

• rr n  s s rfsne   r nns knir  s i  sk i s n s

• s r r  v ei   kis v r i

• f rs   ei s   eik si

• k  r n ri  se    k  f er   s  vi  
re ns r f   r r nns kn rs f

Opnað verður 
fyrir umsóknir á vef 
Vinnumálastofnunar 
www.vmst.is 
mánudaginn 6. maí. 
Umsóknarfrestur er 
til 21. maí.

DÆMI UM STÖRF Í BOÐI:

MÖRG
HUNDRUÐ
SUMARSTÖRF

FYRIR NÁMSMENN
e fer rr ne i   inn s fn n s  650 störf se  er  in  

n s nn  se  er   i i nn  e  sk s i . r  n er  i f n n  
ksverkefni r ne  svei rf   n irs fn n  eirr .
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Frekari upplýsingar veitir 

Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is.  Áhugasamir geta sent 
umsóknir á thorsteinnhj@arborg.is eða í pósti á fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 20. maí 2013. 

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin. Laun fara eftir kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðeigandi stéttarfélags.

Sálfræðingar
Verkefni á sviði sálfræðilegra athugana, ráðgjafar og þver-
faglegs samstarfs um málefni barna í leik- og grunnskólum. 
Meginhlutverk sálfræðinga er að annast ráðgjöf við nemendur, 
foreldra og kennara vegna hegðunar- og tilfinningavanda, kvíða, 
þunglyndis, námserfiðleika og vanlíðunar nemenda. Við leitum að 
sálfræðingum sem búa yfir góðri hæfni í mannlegum samskiptum 
og reynslu og menntun sem nýtist í starfi.  

Kennsluráðgjafar
Verkefni þeirra snúa að almennri kennsluráðgjöf til starfsfólks 
skóla og foreldra, ráðgjöf vegna eflingar fjölbreyttra og sveigjan-
legra kennsluhátta. Einnig ráðgjöf sem snýr að uppeldi leik- og 
grunnskólabarna, samskiptum heimila og skóla, málörvun 
og læsi, gerð sérkennsluáætlana, greiningum og mati á stuð-
ningsþörf nemenda, eflingu faglegra tengsla leik-, grunn- og 

framhaldsskóla og verkefnum á sviði símenntunar. Við leitum 
að kennsluráðgjöfum sem búa yfir góðri hæfni í mannlegum 
samskiptum og reynslu og menntun sem nýtist í starfi.  

Talmeinafræðingur
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavandamála hjá börnum. 
Einnig vinna við skimanir, málþroskagreiningar og ráðgjöf. 
Samstarf við starfandi talmeinafræðing sem annast talþjálfun 
barna í Árborg sem og þverfaglegt samstarf við aðra sérfræðinga, 
kennara og foreldra. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr yfir 
góðri hæfni í mannlegum samskiptum og reynslu og menntun 
sem nýtist í starfi.  

Vilt þú vinna að þróun skólaþjónustunnar með okkur?

Fræðslusvið sveitarfélagsins tekur að sér alla framkvæmd sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla í Árborg  frá og með 
næstu áramótum. Unnið verður út frá framtíðarsýn og skólastefnu sem hefur verið mótuð að undanförnu.  Stefnt er að 
styrkingu á heildstæðri nærþjónustu við börn, foreldra og skóla í samstarfi við ráðgjafa og notendur þjónustunnar. Lögð verður 
áhersla á eflingu skólastarfs, snemmtæka íhlutun og ýmis verkefni á sviði forvarna. Jafnframt verður unnið að því að bæta 
skilyrði starfsfólks til starfsþróunar og símenntunar. Þjónustan verður sniðin að  þörfum hvers skóla og lýtur hún bæði að 
ráðgjöf og stuðningi við almennt skólastarf og þróunarstarf. Hluti ráðgjafahópsins verður ráðinn til starfa í haust eftir nánara 
samkomulagi en aðrir um áramót. Einn úr hópnum mun taka að sér stjórnunartengd verkefni að höfðu samráði við fræðslu-
stjóra. Í sveitarfélaginu búa um 8 þúsund íbúar, þar af um 1750 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. Lögð verður 
áhersla á þverfaglegt samstarf við önnur fagsvið sveitarfélagsins sem koma að fjölskyldu- og frístundamálum, einnig við 
sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði hjá ríkinu og heilsugæslu.

SQL sérfræðingar - Microsoft sérfræðingar

Umsóknarfrestur er til og með 13. maí nk.  Umsókn ásamt ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.    

Óskum eftir að komast í samband við SQL gagnagrunnssérfræðinga og Microsoft kerfisstjóra með SQL þekkingu.

Leitað er að einstaklingum sem búnir eru að sanna sig í faginu. 
Í boði eru mikil tækifæri fyrir rétta aðila.

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

4. maí 2013  LAUGARDAGUR6



Við Sunnulækjarskóla á Selfossi vantar 
kennara og þroskaþjálfa til starfa 

skólaárið 2013 -14
Meðal kennslugreina er íslenska, stærðfræði og 
enska á mið- og elsta stigi og tónmennt á yngsta og 
miðstigi.  Þá vantar sérkennara og þroskaþjálfa til 
starfa.
Umsækjandi um kennarastarf þarf að hafa kennslu-
réttindi, góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum.  Reynsla af teymisvinnu  
og áhugi á þróunarstarfi eru mikilvægir eiginleikar. 
Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og 
fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, 
teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Nánari 
upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 15. maí 2013.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfs-
reynslu og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, 
skólastjóra, birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjar-
skóli, Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

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

Air Atlanta Icelandic auglýsir eftir starfsmanni í flugrekstrardeild

Starfsmaður í Flugdeild félagsins á Íslandi
Starfssvið: Viðhald á handbókum flugrekstrardeildar. Samskipti milli flugrekstrardeildar/gæðadeildar og 
Flugmálastjórnar Íslands.

Menntunar- og hæfniskröfur:

10. maí n.k.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingar  
í viðskiptagreind - BI
Laus eru til umsóknar störf sérfræðinga í viðskiptagreind (BI) í UT Gagnastjórnun 
hjá Landsbankanum. Bankinn rekur margþætt og fjölbreytt viðskiptagreindarumhverfi. 
Vegna aukinna umsvifa og fjölda verkefna leitum við að öflugum einstaklingum í teymið.

Helstu verkefni

 » Gagnavinnsla í Oracle grunni  
og PL/SQL

 » Uppbygging á gagnavöruhúsi  
og gagnamörkuðum

 » Uppbygging á viðskiptagreindar- 
umhverfi bankans

 » Framsetning upplýsinga með aðstoð 
SAP Business Objects og SSAS (OLAP)

 » Þarfagreining og skjölun

 » Að leiðbeina notendum í notkun 
umhverfisins

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 » Góður skilningur á upplýsingasöfnun 
og gagnaskilum

 » Góð þekking á viðskiptagreind  
og uppbyggingu vöruhúsa

 » Frumkvæði, fagmennska   
og skipulagshæfni

 » Hæfni í mannlegum samskiptum

 » Reynsla í fjármálageiranum er kostur

 » Almenn þekking á viðskiptagreindar- 
tólum er kostur

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Xiaobing Yu 
deildarstjóri Gagnastjórnunar í síma  
410 6348 og Berglind Ingvarsdóttir  
hjá Mannauði í síma 410 7914.  
 
Umsókn merkt „Sérfræðingur í 
Gagnastjórnun“ fyllist út á vef bankans. 
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí 
2013.
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Skipholti 35    105 Reykjavík    Sími söludeildar 588 6000    Sími skrifstofu 588 6010
Óseyri 4    603 Akureyri    Sími 462 5000    www.reykjafell.is

Sölumaður á Akureyri
Óskum eftir því að ráða sölumann í starfsstöð okkar á  
Akureyri. Leitum að stundvísum, áreiðanlegum og 
þjónustulunduðum einstakling sem vill vinna með góðri 
liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi  
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

 

Nánari upplýsingar veitir Hannes í síma 575 6631. 

Umsóknarfrestur er til og með miðvikudagsins 8. maí nk.  
Umsóknir sendist á hannes@reykjafell.is

Helstu verkefni:

Menntun og hæfniskröfur:

Forstöðumaður á Útibúasviði

Helstu verkefni

 - Ábyrgð á fjárhagsáætlun og eftirfylgni

 - Ábyrgð með vaxta- og verðskrárbreytingum 
og þjónusta við útibú

 - Virk þátttaka í samþættingar-  
og hagræðingarverkefnum 

 - Greiningar, skýrslugerð og upplýsingagjöf  
til stjórnenda

 - Verkefnastýring og þátttaka í stefnumótun

 - Yfirumsjón með rekstri hraðbanka og 
Seðlavers

 - Önnur krefjandi sérverkefni

Útibúasvið hefur umsjón með starfsemi útibúanets bankans og er á Viðskiptabankasviði, jafnframt 
tilheyra sviðinu starfsemi Ergo og Kreditkorts.

Útibúasvið óskar að ráða forstöðumann Fjármála og reksturs til starfa.  Leitað er að einstaklingi sem 
getur axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni í jákvæðum og skemmtilegum hópi, þar sem frum-
kvæði og metnaður er í fyrirrúmi.

Nánari upplýsingar veitir:  Una Steinsdóttir framkvæmdastjóri, una.steinsdottir@islandsbanki.is, 
sími 440 2880.   

Á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir nánari upplýsingar, sigrun.olafs@islandsbanki.is   
sími 440 4172. Umsóknir óskast fylltar út á  www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá.   

Umsóknarfrestur er til og með  12. maí nk.

Hæfniskröfur

 - Háskólamenntun sem nýtist í starfi

 - Greiningarhæfni og þekking á tölfræðilegri 
úrvinnslu

 - Hæfni og  reynsla af notkun Excel

 - Reynsla og þekking á fjármálastarfsemi 
æskileg

 - Gott vald á notkun á ensku og íslensku  
í mæltu og rituðu máli

Frumkvæði 
og metnaður
 í fyrirrúmi

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki með hagsmuni viðskiptavina  
og samfélagsins að leiðarljósi. Gildi bankans eru jákvæðni, fagmennska og framsýni.
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www.tskoli.is

Kennarar óskast
Tækniskólinn auglýsir eftir metnaðarfullum kennurum í eftirfarandi stöður

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

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

Hársnyrtiskólinn
Hálf/ein staða í faggreinum í hársnyrtingu 
Meistararéttindi í hársnyrtingu. 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Bjarnadóttir, skólastjóri 
Hársnyrtiskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, rab@tskoli.is.

Hönnunar- og handverksskólinn
Ein staða í faggreinum á hönnunarbraut 
Menntun í hönnun eða arkitektúr. 

Ein staða á fataiðnbraut 
Meistararéttindi í klæðskurði og/eða kjólasaum.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ágústsdóttir, skólastjóri Hönnunar- 
og handverksskólans, í síma ��� ���� og í tölvupósti, sa@tskoli.is.

Raftækniskólinn
Tvær stöður í faggreinum rafiðna 
Menntun í iðn- eða tæknifræði í rafiðngreinum ásamt 
meistararéttindum.

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

Upplýsingatækniskólinn
Ein staða í grafískri miðlun 
Sérhæfing í umbroti, hefðbundnu sem og rafbókaumbroti.

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

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

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir, skólastjóri 
Upplýsingatækniskólans, í síma ��� �	�� og í tölvupósti,  
bgg@tskoli.is.

Véltækniskólinn
Tvær stöður í faggreinum vélstjórnar 
Óskað er eftir véltækni- eða vélaverkfræðingi  
og vélfræðingi með starfsreynslu. 

Ein staða í rennismíði 
Meistararéttindi í rennismíði, æskilegt að viðkomandi sé  
einnig með vélstjórnarréttindi. 

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

Tæknimenntaskólinn
Ein staða í stærðfræði 
Menntun í stærðfræði og reynsla af kennslu í efri áföngum stærðfræði  
á framhaldsskólastigi.

Hálf staða í eðlis- og efnafræði 
Menntun í efnafræði/eðlisfræði og reynsla af kennslu á 
framhaldsskólastigi.

Nánari upplýsingar veitir Kolbrún Kolbeinsdóttir, skólastjóri 
Tæknimenntaskólans, í síma ��� �	�� og í tölvupósti, kk@tskoli.is.

Margmiðlunarskólinn
Stöður í faggreinum margmiðlunar 
Við leitum að kennurum með sérþekkingu á hreyfimyndagerð, eftirvinnslu, 
Adobe Master Collection, handrita- og kvikmyndagerð, Autodesk Maya  
og Nuke. 

Einnig leitum við að kennara með sérþekkingu á leikjaforritun í Unity, 
javascript, Flash, html og html5, css og css3, jQuery, hljóðvinnslu 
(ProTools), Adobe Master Collection og kvikmyndagerð.

Nánari upplýsingar veitir Ari Knörr, verkefnastjóri Margmiðlunarskólans,  
í síma ��� ��		 og í tölvupósti, ariknorr@tskoli.is.

  
 Í allar stöður er leitað að kennurum með kennsluréttindi og   
 kennslureynslu. Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi  
 Tækniskólans og KÍ. 

 Umsóknarfrestur er til ��. maí. Allar umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
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Spennandi þjónustufyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika leitar að forstöðumanni á þjónustusvið. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 19. maí nk.

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

Helstu verkefni
Hlutverk forstöðumanns er að hafa yfirumsjón með 
þjónustumálum þar sem lögð er áhersla á að ná 
fram þjónustuupplifun sem fer fram úr væntingum. 
Ætlunin er að forstöðumaður haldi utan um og 
stýri daglegum rekstri þjónustu allt frá mótun 
til framkvæmda. Hann skal tryggja samræmda 
þjónustu og ábyrgjast fagleg og jákvæð samskipti. 
Viðkomandi starfsmaður verður hluti af yfirstjórn.

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi kostur
 • Reynsla af þjónustustjórnun ásamt rekstri og stýringu þjónustuvers kostur
 • Árangursrík reynsla af stjórnunarstörfum og metnaður til að ná árangri
 • Reynsla af samskiptum við viðskiptavini æskileg
 • Reynsla af stefnumótun og áætlanagerð
 • Frumkvæði, eldmóður og keppnisskap
 • Útsjónarsemi, sjálfstæði og skipulagshæfni
 • Gott vald á töluðu og rituðu máli og hæfni til að halda kynningar
 • Góð tölvukunnátta og tölugleggni

Forstöðumaður þjónustusviðs

HÆFNISKRÖFUR:
Réttindi og reynsla
Góð íslensku- og enskukunnátta
Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
Hæfni í mannlegum samskiptum
Útsjónarsemi og heiðarleiki

 Umsókn sendist rafrænt til: svala@igs.is
 Einnig veitir deildarstjóri flugeldhúss upplýsingar I sími 864 7161
+ Umsóknir berist ekki síðar en 10. maí 2013

MATREIÐSLUMAÐUR Í FLUGELDHÚS IGS EHF.
IGS ehf. leitar að öflugum og jákvæðum einstaklingi í stöðu matreiðslumanns í flugeldhús félagsins. 
Staðan er laus og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst. 
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Fræðslunet Suðurlands auglýsir eftir 
verkefnisstjóra með símenntun fatlaðs 

fólks á Suðurlandi.
Um er að ræða 60% tímabundið starf frá 1. ágúst 2013 til 30. 
júní 2014. 
Starfið felur í sér skipulagningu og utanumhald 
námskeiða auk kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• BA próf í þroskaþjálfun eða önnur sambærileg   
 menntun sem nýtist í starfi
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Verklund

Laun og kjör eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Þroskaþjálfafélags Íslands eða við-
komandi stéttarfélags.

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfs-
reynslu sendist til Rakelar Þorsteinsdóttur verk-
efnastjóra á netfangið rakel@fraedslunet.is fyrir 17. 
maí næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Rakel í síma 560-2030.
Sjá frekar um víðtæka starfsemi Fræðslunetsins á 
http://fraedslunet.is 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Hefur þú unun af því að þróa nýjar og snjallar 
hugbúnaðarlausnir bæði af eigin rammleik og í liði með 
öðrum? Finnst þér að alltaf sé til góð lausn á öllum 
verkefnum? Þá gæti starf hugbúnaðarsérfræðings hjá 
hugbúnaðarþróun Vodafone verið rétta starfið fyrir þig.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 12. maí 2013.

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst 
á við krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. 
Við tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og 
viljum gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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·

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Stuðningsfulltrúi óskast á áfangaheimili 

Leikskólinn Arnarsmári

· Leikskólakennarar

· Sérkennari

Leikskólinn Sólhvörf

· Deildarstjóri

· Leikskólakennarar

Hörðuvallaskóli

· Umsjónarkennari í dönsku

· Sérkennari 

Kársnesskóli

· Heimilisfræðikennari

· Umsjónarkennari á yngsta stig

· Umsjónarkennari á miðstig

· Umsjónarkennari á efstastig

· Tónmenntakennari

Smáraskóli 

· Tónmenntakennari

· Umsjónarkennari á yngsta stig

Snælandsskóli

· Íþróttakennari

· Námsráðgjafi

Vatnsendaskóli

· Deildarstjóri

·  Umsjónarkennari á yngsta stig

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Sveitarfélagið Ölfus

Grunnskólakennari óskast
Grunnskólinn í Þorlákshöfn óskar eftir að ráða 
grunnskólakennara vegna barnsburðarleyfis  fyrir 
næsta skólaár. Um er að ræða kennslu yngri barna 
í 100% stöðu.

Allar nánari upplýsingar veita Halldór Sigurðsson,  
skólastjóri halldor@olfus.is  og  
Jón H. Sigurmundsson, aðstoðarskólastjóri, 
jon@olfus.is. Síminn er 480-3850       

Upplýsingar um skólastarfið eru  einnig  á  
heimasíðu skólans:  http://skolinn.olfus.is

Umsóknum skal skilað fyrir  10. maí nk.
í Grunnskólann í Þorlákshöfn.

Skólastjóri   

Grunnskólinn í Þorlákshöfn

Leikskólinn Sælukot
óskar eftir að ráða 2 leikskólakennara til starfa frá 1. ágúst.

Hæfniskröfur: 
Leikskólakennaramenntun. 

Kjör skv.kjarasamningi KÍ-FL við SSSK.

Upplýsingar veitir Didi í síma 8448275.
Umsóknir má senda á netfangið saelukot@gmail.com

Umsóknarfrestur er til 20.maí.

Lögfræðingar
Starfssvið
Félagaréttur - Skattaráðgjöf - Almenn lögfræðistörf

vaða st arft að a r
 Háskólamenntun á sviði lögfræði 
 Frumkvæði - Fagmennsku - Þekkingu - Samvinnu - Sjálfstæði
 Brennandi áhuga og lausnamiðaðri hugsun
 Reynsla af skattamálum kostur

ðg a f rir æ ar ðg öf
Starfssvið
Fjármálaráðgjafaverkefni svo sem áræðanleikakannanir, virðismöt 
og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja - Úrvinnsla verkefna og 
ö un n rra - Önnur ráðgjafastörf 

vaða st arft að a r
 Háskólamenntun á sviði verk-, viðskiptafræði eða annarri 

háskólamenntun sem n tist  star
 Frumkvæði - Fagmennsku - Þekkingu - Samvinnu - Sjálfstæði
 Brennandi áhuga og lausnamiðaðri hugsun
 Góðri Excel kunnáttu 

að ð ið
 Áhugaverð störf hjá alþjóðlegu fyrirtæki 
 Vinnu við krefjandi og margbreytileg verkefni með góðu fólki
 Góðan starfsanda og tækifæri til að vaxa  star
 S menntun  alþjóðlegu og lærdómsr ku umhver  
 Sveigjanlegan vinnut ma 

nir
Umsóknir berist til Elínar Hlífar Helgadóttur mannauðsstjóra, 
fyrir 13.maí nk. á netfangið storf@pwc.is

i ar f ir ögfræðing g r ðg afa
f rir æ ar ðg öf

Við stækkum  
og styrkjum hópinn

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og 
lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti 
sjálfstæðra fyrirtækja. Fyrirtækið skilgreinir sig sem þekkingarfyrirtæki og aðstoðar viðskiptavini við að auka 
verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur. 
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Fjármálasvið – bókhald.
Leitum að jákvæðum og kraftmiklum einstaklingi

til starfa á fjármálasviði Atafls í Reykjanesbæ

• Fjölbreytt bókhaldsreynsla
• Góð tölvukunnátta, Navision, Exel
• Enskukunnátta nauðsynleg
• Markviss og sjálfstæð vinnubrögð
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsókn ásamt starfsferilsskrá sendist á maria@atafl.is 

Allar nánari upplýsingar veitir María Þorgrímsdóttir,
starfsmannastjóri í síma 420-6400. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí 2013.

Vegna aukinna umsvifa
bifvélavirkja

Bifvélavirkjar - Almennar viðgerðir
Starfssvið:
· Almennar bílaviðgerðir
· Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
Toyota Akureyri

Baldursnesi  1
Sími: 460 4300

www.toyotaakureyri.is

· Próf í bifvélavirkjun
· Starfsreynsla og góð þekking á bílum
· Skipulagshæfni, frumkvæði og vandvirkni
· Jákvæðni og vinnugleði

Við leitum að jákvæðum, drífandi og framsæknum einstaklingum sem hafa áhuga á að 
takast á við krefjandi og spennandi framtíðarstörf.

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 15. maí 
á netfangið haukur@toyotaakureyri.is, 
merkt starfi sem sótt er um.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Helgi 
Rafnsson á netfangið ghr@toyotaakureyri.is.

Málflutningsstofa Reykjavíkur 
leitar að tveimur framúrskarandi 
lögfræðingum.

Málflutningsstofa Reykjavíkur sérhæfir sig í lögfræðilegri ráðgjöf og málflutningi  
á sviði viðskipta. Stofan veitir völdum fyrirtækjum, stórum og smáum, þjónustu við  
úrlausn margvíslegra lögfræðilegra verkefna. Stofan er ört vaxandi og vinnur að mörgum 
áhugaverðum og krefjandi verkefnum fyrir nokkur af stærstu fyrirtækjum landsins. 

Við leitum að tveimur vel menntuðum og metnaðarfullum  
einstaklingum til að vinna með okkur við úrlausn þessara verkefna. 

Þeir sem koma til greina þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

Fullnaðarpróf í lögfræði með fyrstu einkunn
Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
Brennandi áhugi á lögfræði og viðskiptum 
Geta til að skara fram úr, metnaður til að bæta sig og ákafur 
vilji til að starfa með öflugum hóp
Starfsreynsla á sviði lögfræði og lögmannsréttindi eru kostur

Umsóknir skal senda á daniel@msr.is ásamt ferilskrá, einkunnayfirliti og meðmælum.  
Nánari upplýsingar veitir Daníel Isebarn Ágústsson hrl. – daniel@msr.is.  
Frestur til að skila inn umsóknum rennur út 15. maí 2013.

REYKJAVÍK LEGAL

Hús verslunarinnar
Kringlan 7
103 Reykjavík
Sími: 571 5400
msr.is

MÁLFLUTNINGSSTOFA 
REYKJAVÍKUR
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Staða forstöðulæknis  
FSN í Neskaupstað

Heilbrigðisstofnun Austurlands óskar eftir að ráða 
í stöðu forstöðulæknis við umdæmissjúkrahús 
Austurlands í Neskaupstað. 

Forstöðulæknir stjórnar læknisfræðilegum þætti  
sjúkrasviðs HSA. 
Um er að ræða 100% stöðugildi.
Leitað er að sérfræðingi í lyflækningum með áhuga á að 
stjórna og þróa sjúkrahúsþjónustu í Neskaupstað. Færni 
í mannlegum samskiptum er mikilvæg sem og reynsla af 
stjórnun.

Á FSN er rekin lyflækningadeild með tveimur 
lyflæknum, hjúkrunardeild, handlækningadeild 
með skurðstofu og svæfingarlækni, fæð-
ingarþjónusta og endurhæfingardeild ásamt 
stoðdeildum. 
Þar er einnig heilsugæsla fyrir íbúa í Neskaup-
stað og á Mjóafirði.
HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, 
hjúkrunar- og sjúkrasviði. FSN starfrækir 
sjúkrasvið HSA. Stofnunin þjónar alls um 10.400 
íbúum frá Bakkafirði til Djúpavogs, auk ferða-
manna sem sækja Austurland heim. 

Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Læknafélags Íslands.
Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is, til HSA, mann-
auðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.
Umsóknarfrestur er til 31. maí nk. en staðan er laus frá  
1. júlí 2013, eða eftir nánara samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa: 
Stefán Þórarinsson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052/892-3095, tölvup. stefanth@hsa.is og  
Valdimar O. Hermannsson, rekstrarstjóri FSN,  
s. 860-6770, tölvup. valdimarh@hsa.is.

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus 
staða deildarstjóra sérkennslu.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta. Í ljósi þessara einkennisorða eru dagleg 
störf mótuð.  Í skólanum eru um 330 nemendur í 1.-10. bekk. 
Skólinn er grænfánaskóli og lögð er áhersla á nýtingu 
nánasta umhverfis við kennslu. Í þeim tilgangi er starfrækt 
útikennslustofa og umhverfismálum er vel sinnt. Tónlistar-
kennsla er á skólatíma á vegum Tónlistarskóla Árnessýslu.

Starfssvið:
• Deildarstjóri er millistjórnandi sem hefur mannaforráð og  
 stýrir hluta af skólastarfinu í samráði við skólastjóra.  
 Hann fylgist með nýjungum á sviði kennslu og er leiðandi í  
 faglegu starfi. Hann hefur umsjón með sérúrræðum  
 nemenda í samráði við kennara og skólastjórnendur og  
 stýrir teymisfundum.

Menntunar og hæfniskröfur deildarstjóra sérkennslu:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla  
 skilyrði
• Viðbótarmenntun í sérkennslufræðum skilyrði
• Reynsla af sérkennslu æskileg
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð þekking á stoðþjónustu

Umsóknarfrestur er til 20.maí. Umsóknir má senda rafrænt 
á netfangið gudjon@hveragerdi.is eða á skrifstofu skólans 
Skólamörk 6, 810 Hveragerði.

Upplýsingar um starfið veita:
Gunnar Baldursson í síma 483 4350 og
Fanney Ásgeirsdóttir í síma 846 4797

Skólastjóri

Helstu verkefni eru:
 • Samhæfing ofangreindra skráningarkerfa
 • Yfirumsjón verkefna
 • Samhæfing skráningar- og matsferla
 • Birting upplýsinga
 • Samskipti við önnur opinber stjórnvöld,  
   hagsmunaaðila og viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 • Framhaldsmenntun á sviði verkfræði eða stærðfræði  
   eða annað háskólanám sem nýtist í starfi
 • Menntun á sviði verkefnastjórnunar er æskileg
 • Marktæk reynsla af verkefnastjórnun stórra verkefna
 • Reynsla af uppbyggingu stórra tölvukerfa
 • Stjórnunarreynsla 
 • Reynsla af því að starfa í umhverfi gæðastjórnunar
 • Reynsla af öryggisstjórnun upplýsingakerfa æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hóp
 • Forystuhæfileikar, metnaður og skipulagshæfileikar
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku er skilyrði og  
   æskilegt er að kunna eitt Norðurlandamál

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út 
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af 
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn. 
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða öflugan og reyndan aðila í starf sviðsstjóra 
fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands. Starfið er á starfsstöð Þjóðskrár Íslands í Reykjavík.

Sviðsstjóri fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands

Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi 
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru 
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í  
6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. maí 2013.

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

Umsóknum skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár 
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Umsóknir óskast sendar á 
netfangið sjh@skra.is.

www.skra.is
www.island.is

Sviðsstjóri fasteignaskrár fer með yfirstjórn fasteignaskrár, sem tekur til skráningakerfis lands, skráningakerfis mannvirkja 
og tengist matskerfi fyrir fasteignamat og brunabótamat.
  
Sviðsstjóri fasteignaskrár stýrir starfsemi starfseiningarinnar með faglegt öryggi og rekstrarlega hagkvæmni að leiðarljósi 
í samræmi við hlutverk stofnunarinnar, markmið og starfsáætlanir. Sviðsstjóri mótar vinnu starfseiningarinnar með því 
að setja hverju viðfangsefni markmið og eftir atvikum mælikvarða, starfsáætlun og að unnið sé samkvæmt gæðakerfi 
og staðli um öryggisstjórnun upplýsingakerfa.

 

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins.

Helstu áherslur

· Akstur bíla
· Móttaka flutningsbeiðna
· Manna vaktir
· Ábyrgð á ástandi bifreiða

Hæfniskröfur

· Meirapróf
· Almenn tölvukunnátta
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi
·  Stundvísi og snyrtimennska
·  Góð mannleg samskipti
·  Öguð vinnubrögð

Varahlutir Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Smurþjónusta

VAKA óskar eftir 
deildarstjóra akstursdeildar

Áhugasamir geta sótt um með því að senda umsókn fyrir 17. maí á starf@vakahf.is.

Við bjóðum: Fjölbreytt verkefni, gott starfsumhverfi og vel samkeppnishæf laun.

Umsækjendur þurfa að geta lagt fram hreint sakavottorð.

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði
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Fræðsluþjónusta Hafnarfjarðar
Skólastjóri grunnskóla

Staða skólastjóra Öldutúnsskóla í 
Hafnarfirði er laus til umsóknar

Öldutúnsskóli er heildstæður grunnskóli  þar sem 500 
nemendur stunda nám.
Hornsteinar skólastarfsins eru  virðing, vellíðan og virkni.
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki 
og stöðugleiki er í starfsmannahaldi.

Mikil áhersla er lögð á samvinnu, teymisvinnu, skapandi 
hugsun og starfsgleði.  Í skólanum er unnið samkvæmt 
SMT-skólafærni, Olweusaráætluninni gegn einelti og 
skólinn er grænfánaskóli. Umsækjandi þarf að hafa 
leiðtogahæfileika og góða og víðtæka þekkingu á skólastarfi 
og metnaðarfulla skólasýn.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennarapróf,  kennslu- og stjórnunarreynsla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis-  
 eða kennslufræði
• Frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sé reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Reynsla og/eða þekking á SMT- skólafærni  
 og Olweusaráætlunni æskileg

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda 
og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem 
hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á færni hans til að 
sinna skólastjórastarfi.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Baldursson, 
sviðsstjóri fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar í síma 585 5800, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is  og Erla.Guðjónsdóttir, 
skólastjóri Öldutúnsskóla í síma 555 1546, netfang  erla.
gudjonsdottir@oldutunsskoli.is

Umsóknir berist Fræðsluþjónustu Hafnarfjarðar, Strandgötu 
6, 220 Hafnarfjörður fyrir 17. maí  2013.

Ráðið verður í stöðuna frá og með 1. ágúst 2013 en æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf með fráfarandi skólastjóra 
í maí/júni vegna undirbúnings næsta skólaárs.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um  stöðuna.  Laun og kjör eru 
samkvæmt samningum KÍ og launanefndar sveitarfélaga.

Sviðsstjóri  fræðsluþjónustu

 
Kennari 

 
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
stærðfræðikennara fyrir skólaárið 2013-2014.  

Hæfnikröfur: 
 Háskólapróf í stærðfræði (MS æskilegt). 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson skólastjóri 
ingi@verslo.is, eða í síma 5 900 600. 
Umsóknarfrestur er til 13. maí og skal senda 
umsóknir ásamt ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, 
Ofanleiti 1, 103 Reykjavík eða á netfangið 
ingi@verslo.is.  
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra 
mismunandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er mjög 
tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta. 

 

Helstu verkefni og ábyrgð
Vélaverkstæðið ber ábyrgð á rekstri margra tæknikerfa Landspítala, gufukatla 
o.fl. auk þess að sinna viðhaldi ýmiss sérhæfðs tækjabúnaðar. 
Starfsmaðurinn sinnir ásamt öðrum starfsmönnum vélaverkstæðis 
bakvöktum og ketilvöktum. Landspítali er með starfsemi í um 100 
byggingum víðs vegar um höfuðborgarsvæðið og starfsmaðurinn skal vera 
tilbúinn til að mæta til vinnu og starfa í lengri eða skemmri tíma þar sem 
hans er þörf á hverjum tíma. 

Hæfnikröfur
Leitað er eftir vélfræðingi, en einstaklingur með vélstjórnarmenntun kemur 
einnig til greina. Viðkomandi skal hafa víðtæka þekkingu á viðgerðum og 
eftirliti með tækjabúnaði. Mikið er lagt upp úr þjónustulund, frumkvæði í 
starfi, góðri framkomu og lipurð í samskiptum. Starfsmaðurinn þarf að geta 
tjáð sig í ræðu og riti á íslensku. 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Valur Sveinbjörnsson, rekstrarstjóri, netfang  

valurs@landspitali.is, sími 824 5274.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.

Rekstrarsvið
Vélfræðingur

Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf vélfræðings við 
vélaverkstæði Landspítala. Starfshlutfall er 100% og er starfið laust frá og 
með 1. júní 2013 eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Pökkun, röðun og dauðhreinsun verkfæra fyrir skurðaðgerðir

Hæfnikröfur
 » Góð íslenskukunnátta
 » Góð samskiptahæfni
 » Sjálfstæði í vinnubrögðum
 » Reynsla eða menntun innan heilbrigðiskerfis æskileg

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013. 
 » Starfið veitist frá 1. júní 2013 eða eftir samkomulagi.
 » Upplýsingar veitir Hrönn Harðardóttir, hronhard@landspitali.is,  

sími 543 1726, gsm 825 3527.
 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá. Ákvörðun um ráðningu byggist 

á innsendum gögnum og viðtölum. Umsóknargögn sem ekki er hægt að 
senda rafrænt skulu berast skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut 
fyrir 18. maí 2013.

Dauðhreinsunardeild
Sérhæfður starfsmaður

Á Dauðhreinsunardeild á Tunguhálsi er laust til umsóknar starf sérhæfðs 
starfsmanns. Starfshlutfall er 100%, dag- og kvöldvaktir. 
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra aðila. Gert er ráð 
fyrir að viðkomandi sæki nám í heilbrigðistækni sem nú er í undirbúningi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Vinna á legudeildum, göngudeild nýrnalækninga og skilunardeild
 » Vinna við ráðgjöf nýrnalækninga 
 » Þátttaka í vaktþjónustu nýrnalækninga
 » Þátttaka í viðfangsefnum sem tengjast alm. lyflækningum í samráði við 

yfirlækni nýrnalækninga
 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi 

Hæfnikröfur
 » Íslenskt sérfræðileyfi í alm. lyflækningum með nýrnalækningar sem 

undirsérgrein
 » Breið þekking og reynsla í nýrnalækningum, þ.á.m. á helstu 

skilunaraðferðum og meðferð sjúklinga með ígrætt nýra
 » Góðir samskiptahæfileikar

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Runólfur Pálsson, yfirlæknir, runolfur@landspitali.is, 

sími 824 5837.
 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
Runólfi Pálssyni, yfirlækni nýrnalækninga, hús 13, 4. hæð Landspítala við 
Hringbraut.

 » Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða við umsækjendur og ákvörðun um 
ráðningu í starfið byggir einnig á þeim.

Nýrnalækningar
Sérfræðilæknir

Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í nýrnasjúkdómum. Starfið 
veitist frá 1. ágúst 2013 eða eftir samkomulagi. Stefnt er að því að um fullt 
starf verði að ræða en starfshlutfall getur þó verið samkomulagsatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á þróun hjúkrunar á deildinni og stuðlar að þekkingarþróun í 

hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður
 » Ber ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
 » Ber ábyrgð á að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu í samræmi 

við fjárhagsáætlun

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarfræðimenntun
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » Reynsla í starfsmannastjórnun
 » Leiðtoga- og samskiptahæfni

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

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

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013. 
 » Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri, 

vilhehar@landspitali.is, sími 543 6014 og Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

 » Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.

 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Vilhelmínu 
Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH E-7, Fossvogi.

Hjartagátt
Hjúkrunardeildarstjóri 

Starf hjúkrunardeildarstjóra á Hjartagátt er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. júní 2013, til 5 ára.
Á Hjartagátt er veitt bráðaþjónusta við hjartasjúklinga og dag- og göngu-
deildarþjónusta fyrir sama sjúklingahóp. Deildin er opin frá kl 08:00 á 
mánudögum til kl 16:00 á föstudögum.
Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, stjórnar 
daglegum rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan 
deildarinnar. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

sími: 511 1144
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Getur þú allt?
 

Artis  -  STÓRMYNDAPRENT  - SKILTAGERÐ  -  FRAMLEIÐSLA OG UPPSETNING

Artis Markaðslausnir óskar eftir að ráða til starfa handlaginn einstakling.

Helstu verkefni :
 Frágangur og uppsetning á stórmyndaprenti
 Álímingar á skiltum og uppsetning

 Hæfniskröfur: 
 Reynsla úr sambærilegum iðnaði.
 Reynsla eða þekking á myndvinsluforritum er kostur.
 Stundvísi, vandvirkni, áræðanleiki
 Reykleysi er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á arni@artis.is  fyir 1.maí

 

Artis - STÓRMYNDAPRENT - SKILTAGERÐ -  
FRAMLEIÐSLA OG UPPSETNING

Artis Markaðslausnir óskar eftir að ráða til starfa 
handlaginn einstakling.

Helstu verkefni :
• Frágangur og uppsetning á stórmyndaprenti
• Álímingar á skiltum og uppsetning

Hæfniskröfur:
• Reynsla úr sambærilegum iðnaði.
• Reynsla eða þekking á myndvinsluforritum  
 er kostur.
• Stundvísi, vandvirkni, áræðanleiki
• Reykleysi er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
arni@artis.is fyir 10.maí

Verkefnisstjóri í málefnum fatlaðs fólks á Þjónustumiðstöð Breiðholts 

Velferðarsvið

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

Helstu verkefni og ábyrgð
• Almenn þjónusta, stuðningur og ráðgjöf við fatlað fólk,   
 aðstandendur þeirra og samstarfsaðila.
• Sérfræðiráðgjöf á sviði einhverfu og þátttaka í þróunar- og   
 samhæfingarvinnu í málaflokknum.
• Vinna í þverfaglegu starfi innan Þjónustumiðstöðvarinnar og  
 með samstarfsstofnunum, s.s. leik- og grunnskólum,  
 heilsugæslu o.fl.

Hæfniskröfur
• Starfsréttindi sem þroskaþjálfi á Íslandi.
• Sérhæfing og reynsla af starfi með einhverfum æskileg.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Þekking og reynsla af starfi á sviði velferðarþjónustu æskileg.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags Íslands.
Starfshlutfall 100%. 
Umsóknarfrestur er til 19. maí 2013.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóroddur Þórarinsson, í síma 411-1300, 898-9675 eða með því að senda fyrirspurn á thoroddur.
thorarinsson@reykjavik.is og Þóra Kemp í síma 411-1300, 664-7751 eða með því að senda fyrirspurnir á thora.kemp@reykjavik.is

Vinsamlega sækið um starfið á www.reykjavik.is/atvinna

Rekstraráhætta
Fjár- og áhættustýring Orkuveitu Reykjavíkur leitar að einstaklingi til að taka að sér 
nýtt starf sérfræðings með rekstraráhættu. Starfið er umfangsmikið og þarf viðkomandi 
að hafa heildaryfirsýn yfir rekstraráhættu fyrirtækisins ásamt því að sinna ráðgjöf og 
skýrslugjöf til stjórnar og stjórnenda.
 

Hugbúnaðarsérfræðingur
Upplýsingatækni Orkuveitu Reykjavíkur leitar að hugbúnaðarsérfræðingi í verkefni 
sem tengjast kerfum fyrirtækisins. Um fjölbreytt starf er að ræða og æskilegt að 
viðkomandi sé skipulagður, viljugur til að læra og þróast í starfi og hafi til að bera 
góða samskiptahæfni.
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Sérfræðingur í rekstraráhættu 
og hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 

15. maí 2013. Farið verður með 

allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum 

eru hvattir til að sækja um störfin. 

Umsjón með úrvinnslu umsókna 

hefur Jóna Björk Sigurjónsdóttir 

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) 

hjá Capacent Ráðningum. 

Umsækjendur eru vinsamlegast 

beðnir að sækja um störfin á 

heimasíðu Capacent Ráðninga, 

www.capacent.is. Umsóknum 

um störfin þurfa að fylgja ítarlegar 

starfsferilsskrár og kynningarbréf 

þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir 

hæfni viðkomandi í starfið.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi 

vinnustaður fólks með mikla 

þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi 

og vinnuumhverfi og möguleika 

starfsfólks til að samræma vinnu og 

fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Meðal verkefna eru: Menntunar- og hæfnikröfur:

 eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi

Meðal verkefna eru:

 koma að hugbúnaðarsmíði

Menntunar- og hæfnikröfur:

 sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 SSIS og Reporting Services er kostur
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Hagfræðingur/viðskiptafræðingur

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Helstu verkefni skrifstofu skattamála

Þá annast skrifstofa skattamála

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur eru þessar helstar:

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir

óskar eftir að ráða hagfræðing eða
viðskiptafræðing til starfa á skrifstofu skattamála. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt
starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um stöðuna.

varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í
þeim efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Skrifstofa
skattamála annast greiningu skatta og mat á skattbreytingum með hliðsjón af
stefnumótun ríkisfjármála, og efnahagsmálum almennt. Skrifstofan hefur einnig umsjón
með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og innheimtu
einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna.

undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og
tolla, og hefur umsjón með skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan
stjórnsýsluhlutverki gagnvart skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs.
Á skrifstofunni starfa lögfræðingar, hagfræðingar og viðskiptafræðingar.

felur m.a. í sér virka þátttöku í teymisvinnu og vinnu í starfshópum innan og utan
ráðuneytisins við greiningarvinnu, áætlanagerð og gagnavinnslu á tekjum ríkissjóðs, auk
margvíslegra annarra verkefna sem falla undir verksvið skrifstofunnar.

* Háskólamenntun á sviði hagfræði eða viðskiptafræði.

* Reynsla af vinnu við SQL gagnagrunna er æskileg.

* Þekking á sviði haglíkanagerðar er kostur.

* Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.

* Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í einu

Norðurlandamáli æskileg.

* Reynsla á sviði skattamála er kostur.

* Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

* Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 21. maí nk. Um er að ræða fullt starf og til framtíðar.
Launakjör eru skv. kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

, hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

Ungbarnaleikskólinn Bjarmi 
Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarfirði vantar starfs-

mann til að sinna eldhúsi og afleysingu inn á deild.

Um er að ræða stöðu við móttökueldhús fyrri hluta 
dags og afleysingu inni á deild eftir hádegi. Viðkomandi 
þarf að búa yfir sjálfstæði og geta sýnt sveigjanleika í 
daglegu starfi.  
Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá á 
netfangið bjarmi@bjargir.com 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu skólans  
www.leikskolinn.is/bjarmi 

Nánari upplýsingar veitir Svava Björg 
í síma 512-3330 og 695 3089

Góður starfsmaður óskast
Sumarstarf eða fullt starf

Lítil en öflug ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í hópferðum hvers 
konar, einkum frá Íslandi, en einnig móttöku hópa til Íslands óskar 
eftir réttum starfsmanni í fjölbreytt starf við sölu, úrvinnslu 

og utanumhald.
Sumarstarf t.a.b.m., en getur orðið fullt starf.

Reynsla í ferðaþjónustu er mjög æskileg, en heiðarleiki, trúnaður, 
vinnusemi og frumkvæði eru skilyrði, auk góðrar íslensku og 
enskukunnáttu. Góð tölvukunnátta er nauðsynleg, m.a. Excel.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Áhugasamir sendi upplýsingar og ferilskrá á box@frett.is 
merkt ,,Ferðaskrifstofa“

Stálorka óskar eftir
að ráða menn til framtíðarstarfa vana smíði úr ryðfríu 
stáli og áli, aðalstarfsvið er smíði á búnaði í skip og 
báta. Hægt er að senda inn umsóknir á stalorka@
simnet.is eða hafa samband við Benedikt í síma 
8927687 á virkum dögum milli 8 og 18

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Garðabær óskar eftir leik- og 
grunnskólakennurum til starfa

Álftanesskóli
Umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi
Tungumálakennari
Smíðakennari

Flataskóli
Umsjónarkennarar á yngsta stig 

Hæðarból
Leikskólakennari

Nánari upplýsingar á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is

KREFJANDI OG
LÍFLEGT STARF
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atvinna@foodco.is
http://umsokn.foodco.is

Við leitum að frábærum aðstoð-
arveitingastjóra til starfa hjá Eld-
smiðjunni í 100% vaktavinnu. 
Unnið er 15 daga í mánuði. 
Þar er öflug liðsheild og frábær 
vinnuandi. Ef þú hefur gaman af 
fólki, ríka þjónustulund, ábyrgð-
artilfinningu og ert eldri en 26
ára, hikaðu þá ekki við að skella 
inn umsókn hjá okkur:

4. maí 2013  LAUGARDAGUR16



Lögfræðingur hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Helstu verkefni

Þá annast skrifstofan

Starfið

Menntunar- og hæfniskröfur eru þessar helstar

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir

óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa á skrifstofu
skattamála. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi þar
sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

skrifstofu skattamála varða tekjuöflun ríkissjóðs og mótun stefnu í þeim
efnum í samráði við yfirstjórn og aðrar skrifstofur ráðuneytisins. Skrifstofa skattamála
annast undirbúning og gerð lagafrumvarpa á sviði skatta og tolla og hefur umsjón með
skattalöggjöf almennt. Jafnframt gegnir skrifstofan stjórnsýsluhlutverki gagnvart
skattyfirvöldum, tollstjóra og innheimtumönnum ríkissjóðs.

greiningu skatta og mat á skattbreytingum með hliðsjón af
stefnumótun ríkisfjármála og efnahagsmálum almennt. Skrifstofa skattamála hefur
einnig umsjón með gerð tekjuáætlunar fjárlaga ár hvert, eftirfylgni með greiðsluflæði og
innheimtu einstakra tekjustofna og gerð langtímaáætlunar um þróun tekna. Á
skrifstofunni starfa lögfræðingar, hagfræðingar og viðskiptafræðingar.

felur m.a. í sér virka þátttöku í teymisvinnu og vinnu í starfshópum innan og utan
ráðuneytisins við undirbúning og gerð lagafrumvarpa, auk margvíslegra annarra
verkefna sem falla undir verksvið skrifstofunnar.

:

* Embættis- eða meistarapróf í lögum.

* Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg.

* Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.

* Góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og kunnátta í einu

Norðurlandamáli æskileg.

* Reynsla á sviði skattamála er kostur og sömuleiðis þekking á sviði

hagfræði eða viðskiptafræði.

* Frumkvæði , sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.

* Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 21 maí nk., en æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Um er að ræða fullt starf og til framtíðar. Laun eru skv. kjarasamningi fjármála-
og efnahagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um stöðuna.

, hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar um störfin. Vinsamlega
sendið umsóknir ásamt meðfylgjandi gögnum til stra@stra.is.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan
til 3. tölul. 2. mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari
breytingum, sem settar eru með stoð í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Suðurlandsbraut 30 - 108 ReykjavíkSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200

www.velfang.is • velfang@velfang.is

– VERKIN  TALA

Fr
um

Starfskraftur á verkstæði óskast
Vélfang ehf. er sölu- og þjónustuaðili á sviði vinnu- og land-
búnaðarvéla. Helstu vörumerki eru JCB, CLAAS og Fendt. 
Vélfang var valið Fyrirtæki ársins af VR árin 2007 og 2008 og 
er Fyrirmyndarfyrirtæki VR. Hjá Vélfangi starfar hópur fólks 
sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum 
framúrskarandi þjónustu og nú vantar einn í liðið.

Við óskum eftir að ráða starfsmann á verkstæði í 
fullt starf. Reynsla af vélaviðgerðum er æskileg og 
menntun augljós kostur. Mikilvægt er að viðkom-
andi sé jákvæður, með ríka þjónustulund og eigi 
gott með samskipti við viðskiptavini.

Allar upplýsingar veitir Guðmundur  
í síma 894 0617, en allar umsóknir skal 
senda á netfangið thjonusta@velfang.is

18. maí. 

22 

www.vestmannaeyjar.is

STARF 
SKÓLASTJÓRA 
GRUNNSKÓLA 
VESTMANNAEYJA

Vestmannaeyjabær auglýsir stöðu 
skólastjóra við Grunnskóla Vestmannaeyja 
lausa til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga 
með góða færni í mannlegum samskiptum, 
menntun og reynslu sem nýst getur til að 
leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í 
eflingu skólasamfélagsins í bæjarfélaginu. 

Nánari upplýsingar veitir Jón Pétursson, 
framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs 
í síma 488 2000 og á netfanginu 
jonp@vestmannaeyjar.is. Umsóknarfrestur er 
til 22. maí n.k. Umsóknir má senda rafrænt 
á fyrrgreint netfang eða skila í Ráðhúsið 
í Vestmannaeyjum v/Ráðhúströð, 900 
Vestmannaeyjar í umslagi merktu: „Umsókn 
um starf skólastjóra“. Umsóknum skal fylgja 
greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf 
til kennslu, upplýsingar um frumkvæði á sviði 
fræðslumála, ábendingar um meðmælendur 
sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Grunnskólinn í Vestmannaeyjum þjónar nemendum 
frá 1. – 10. bekk. Starfsstöðvar eru tvær, yngri deild með 
nemendum í 1. – 5. bekk og miðstig og unglingadeild í 
annarri starfsstöð. Nemendur eru um 550. Starfsmenn 
eru metnaðarfullir og reynslumiklir og vinna eftir 
hugmyndafræðinni „Uppeldi til ábyrgðar“ og „Orð af 
orði“. Öflugt íþróttastarf er í Vestmannaeyjum og gott 
samstarf á milli íþróttahreyfingarinnar 
og grunnskólans. Einnig er lögð 
mikil áhersla á gott samstarf við 
forráðamenn nemenda.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Stuðningsfjölskyldur
Velferðarsvið Kópavogsbæjar óskar eftir stuðnings-

fjölskyldum fyrir börn og ungmenni eina til tvær helgar í 
mánuði eða eftir nánara samkomulagi. 

Greitt er skv verktakataxta. 

Upplýsingar veitir Dagný Björk í síma 570 1500 á mánudögum 
og fimmtudögum eða í netfangi dagny@kopavogur.is 

Velferðarsvið Kópavogsbæjar
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LEYNIST Í ÞÉR 
SNILLINGUR?
REYND LEITAR AÐ REYNDU, METNAÐAR-
FULLU FÓLKI TIL STARFA Á SVIÐI VIÐSKIPTA-
LAUSNA Í ALÞJÓÐLEGU UMHVERFI

HÆFNISKRÖFUR:

 Háskólamenntun, t.d. í tölvunarfræði, verkfræði,    
  kerfisfræði, viðskiptafræði eða reynsla sem 
   nýtist í starfi

 Reynsla af verkefnastjórn 

 Hæfni í man
   

verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Reynd sérhæfir sig í ráðgjöf, innleiðingum og 
þjónustu á Microsoft Dynamics NAV og LS Retail.

Starfsmenn fyrirtækisins eru 19 talsins. Þeir hafa 
áralanga reynslu á þessu sviði og hafa unnið að 
fjölda slíkra verkefna innanlands sem og erlendis.

Þekking starfsmanna fyrirtækisins nær út fyrir 
hið hefðbundna svið upplýsingatækninnar. Innan 
fyrirtækisins eru aðilar sem hafa mikla reynslu 
af ráðgjöf til stjórnenda, breytingastjórnun innan 
fyrirtækja, greiningu gagna og rekstri fyrirtækja. 
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Störf í boði
Hefur þú áhuga á að starfa sjálfstætt??

Snyrtistofa í mjög góðum rekstri hefur til leigu rými fyrir 
snyrtifræðinga, fótaaðgerðafræðinga og nuddara. 

Stofan er vel tækjum búin. Mjög góður viðskiptamannahópur.
Áhugasamir geta hafið störf nú þegar.

Ferilskrá og upplýsingar skal senda á snyrtihus123@gmail.com
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í lyfjafræði eða sambærileg menntun
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð tölvufærni
• Góð enskukunnátta 
• Þekking og reynsla í störfum sem nýtist í verkefni eftirlits-
    sviðs æskileg

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

Laust starf eftirlitsmanns hjá Lyfjastofnun
Lyfjastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi starfsmann 

á eftirlitssvið. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf.

Upplýsingar um starfið gefur Haraldur Sigurjónsson sviðsstjóri, sími 520 2100

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir um starfið óskast sendar, ásamt upplýsingum um fyrri störf og meðmælum,  til Lyfjastofnunar á netfangið  
lyfjastofnun@lyfjastofnun.is  
Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2013.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin

EFTIRLITSMAÐUR

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknirSíðumúla 5   108 Reykjavík    Sími 511 1225    www.intellecta.is

Meginhlutverk og skyldur stjórnar
Stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins og fer hún með æðsta vald þess á milli stjórnar-
funda. Meginhlutverk stjórnar er m.a. að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið, 
hafa yfirumsjón með rekstrinum í heild og að hafa eftirlit með stjórnendum

Ráðgjöf um val á hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa

   Skilgreining reynslu og þekkingar sem þörf er á innan stjórnar út frá eðli starfsemi og núverandi þörf
   Tillaga að heppilegri samsetningu einstaklinga innan stjórnar 
   Leit að hæfum einstaklingum með bakgrunn sem fellur að þörfum félagsins

Ráðgjöf okkar felst meðal annars í eftirfarandi:

Frumkvöðlastarf á Kirkjubæjarklaustri!
Friður og Frumkraftar – hagsmunafélag atvinnulífs í Skaftárhreppi óskar eftir  
verkefnisstjóra til starfa.
Skaftárhreppur er eitt fegursta svæði landsins, en innan marka hans eru bæði Vatnajökulsþjóðgarður og Kötlu jarðvangur. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Umsjón með daglegum rekstri
• Stefnumótunarvinna, áætlanagerð og öflun styrkja
• Markaðssetning, auglýsingar og kynningarmál
• Stuðla að aukinni samvinnu aðila innan svæðis
• Efla gæði og stuðla að vöruþróun
• Ímyndar- og kynningarvinna fyrir svæðið
• Umsjón með rekstri upplýsingarmiðstöðvar ferðamanna á 

ársgrundvelli

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi td. á sviði markaðs- og 

ferðamála
• Þekking og reynsla á helstu samskiptavefjum
• Þekking og reynsla á sviði atvinnu- og/eða ferðamála
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, drifkraftur og skipulagshæfni
• Góð íslensku og ensku kunnátta skilyrði, þriðja tungumál er 

kostur

Gert er ráð fyrir að starfstöð verkefnastjóra sé á Kirkjubæjarklaustri. Æskilegt er umsækjendur geti hafið störf sem fyrst en 
eigi síðar en 1.september 2013.
Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf um hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júní 2013, fyrirspurnir og umsóknir skulu vera sendar á  
netfangið fridur@klaustur.is en nánari upplýsingar veita Sveinn eða Ólafía í síma, 869-6750 eða 892-9650. 
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201305/022
Hagfræðingur, viðskiptafræðingur Fjármála- og efnahagsráðuneytið Reykjavík 201305/021
Forstöðumaður viðskiptaþróunarsv. Ríkiskaup Reykjavík 201305/020
Móttökustjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201305/019
Vélfræðingur LSH, rekstrarsvið Reykjavík 201305/017
Hjúkrunardeildarstjóri Hjartagáttar LSH, stjórn lyflækningasviðs Reykjavík 201305/016
Sérfræðilæknir í nýrnalækningum LSH, nýrnalækningar Reykjavík 201305/015
Geislafræðingur, hjúkrunarfr. LSH, geislameðferð krabbameina Reykjavík 201305/014
Sérhæfður starfsmaður LSH, dauðhreinsunardeild Reykjavík 201305/013
Kennarar Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201305/012
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Vestfjörðum Ísafjörður 201305/011
Lektor í viðskiptafræði HÍ, viðskiptafræðideild Reykjavík 201305/010
Lektor í félagsfræði HÍ, félags- og mannvísindadeild Reykjavík 201305/009
Lektor í réttarsögu HÍ, lagadeild Reykjavík 201305/008
Sérfræðingar hlutastörf HÍ, menntavísindasvið Reykjavík 201305/007
Lögfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201305/006
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Hvammstangi 201305/005
Sviðsstjóri Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201305/004
Eftirlitsmaður Lyfjastofnun Reykjavík 201305/003
Kennarar og námsráðgjafi Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201305/002
Héraðsdómari Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201305/001
Náms- og starfsráðgjafi Menntaskólinn á Egilsstöðum Egilsstaðir 201304/126
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201304/125
Framhaldsskólakennarar Kvennaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201304/124

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðug leiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrým ast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni lögfræðinga á skrifstofu gjaldeyriseftirlits 

-
-

spurnum og erindum er lúta að túlkun laga um gjaldeyris- 
mál, samvinna við önnur svið Seðlabankans ásamt öðrum 

innlenda og erlenda aðila og stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur:

viðurkenndur er samkvæmt lögum um háskóla nr. 
63/2006

Gjaldeyriseftirlit - lögfræðingur
Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða lögfræðing til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall 
með starfsstöð í Reykjavík.  

 

Járnsmiður/málmiðnaðarmaður
Fyrirtækið Jsó ehf  Járnsmiðja Óðins 
Leitar að járnsmiðum, okkur vantar faglærða iðnaðarmenn í stálvirkjasmíði, vélvirkjun, rennismíði eða sambærilegu. 
Skilyrði er að umsækjandi tali íslensku.
Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum. Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is. 
Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða og samstarfshæfni. 
Kunnátta að lesa teikningar er mikilvæg.
Gengið verður frá ráðningu fljótlega. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Umsókn sendist á jso@jso.is

Þjálfarar í sal óskast á  
heilsuræktarstöð fyrir konur

Sumarafleysing annars vegar og framtíðarhlutastarf  
hinsvegar. Mikilvægt að viðkomandi sé kvenmaður.  

Reynsla og/eða einkaþjálfaranám kostur en ekki nauðsyn.
Áhugasamar sendi umsókn á netfangið curves@curves.is

Save the Children á Íslandi

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Endurnýjun götulýsingar og veitukerfa  
1. áfangi 2013 – Norðurmýri. Útboð nr. 13031.

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

Innkaupadeild

F.h. Umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir umsóknum verktaka til þátttöku í væntan-
legum lokuðum útboðum og/eða verðfyrirspurnum vegna 
endurbóta, viðhaldvinnu o.fl. í fasteignum borgarinnar á 
eftirfarandi starfsviðum: 

• Blikksmíði  
• Múrverk  
• Húsasmíði  
• Innréttingar  
• Pappalagnir  
• Raflagnir  
• Pípulagnir  
• Járnsmíði  
• Málun   
• Niðurrif  
• Garðyrkja  
• Dúkalögn  
• Steypusögun  
• Jarðvinna  
• Stíflulosun  
• Þrif   

 
Nánari upplýsingar er að finna  á reykjavik.is/utbod

Innkaupadeild

VIÐHALD OG 
ENDURBÆTUR HÚSA
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VESTMANNAEYJASTRENGUR 3
JARÐSTRENGUR, 66kV 
– Jarðvinna og lagning

Landsnet óskar eftir tilboðum í lagningu 66kV jarðstrengs í 
Austur-Landeyjum og á Heimaey í Vestmannaeyjum og að 
vinna það annað sem tiltekið er og lýst er í útboðsgögnum 
VM3-01.

Verk þetta er hluti af lagningu nýs 66kV rafstrengs fyrir  
Vestmannaeyjar, frá Aðveitustöð við Rimakot í Austur-
Landeyjum að Tengihúsi við Skansinn í Vestmannaeyjum.
Verkið felur m.a. í sér jarðvinnu, þ.e. skurðgröft, vatnsvarnir, 
fyllingar, slóðagerð, yfirborðsfrágang o.fl., lagningu  
rafstrengja og fjarskiptaröra, steypuvinnu og vinnu við 
landtöku sæstrengs, bæði í Austur-Landeyjum og á Heimaey.

Helstu magntölur:
- Skurðgröftur: 19.000m3
- Framleiðsla á lagnasandi: 4.300m3
- Fyllingar: 25.000m3 
- Grjótvarnir: 600m3
- Steypumót: 500m2
- Lágstyrkssteypa 120m3
- Lagning háspennustrengs, 66kV: 5.100m
- Lagning fjarskiptaröra: 8.700m

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2013.

Útboðsgögn eru til afhendingar frá miðvikudegi 8. maí 2013,  
kl. 9:00, í afgreiðslu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík.

Tilboðum skal skila í afgreiðslu Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 21. maí 2013, kl. 14:00, 
þar sem tilboðin verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðen-
dum sem þess óska.

ÚTBOÐ VM3-01

ÚTBOÐ
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óskar eftir tilboðum í verkið: 

Útboð 15450 - Keflavíkurflugvöllur 
Malbikun akbrauta 2013

Verkið felst í viðgerðum og yfirlögn malbiks á tveimur  
akbrautum á Keflavíkurflugvelli auk staðbundinnar 
viðgerðar á þeirri þriðju. 
Yfirlögn er 5 cm lag af fullþjöppuðu malbiki. Viðgerðir 
felast í því að fræsa 5 cm niður í núverandi yfirborð og 
leggja nýtt malbik í staðinn. Jaðar þess yfirborðs akbrauta 
sem leggja skal yfir er fræst með 4,5m breiðum lás. 
Um er að ræða akbraut ECHO-4 (yfirlag um 13.000 m2, 
viðgerðir um 5.400 m2) og akbraut NOVEMBER-3, (yfirlag 
um 10.000 m2, viðgerðir um 3.400 m2) auk viðgerðar við 
austur innkeyrslu inn á flughlað Flugstöðvar Leifs Eiríks-
sonar á akbraut NOVEMBER-4 (um 600 m2). 
Verktaki framleiðir malbik og leggur til allt efni sem þarf til 
verksins ásamt malbikun og flatarfræsun. 

Helstu verkþættir og magntölur: 
Malbiks útlögn 32.000 m2 
Malbik 4.200 tonn 
Flatarfræsun 16.300 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 4. júlí 2013. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is þriðju-
daginn 7. maí 2013. Verð útboðsgagna kr. 3.500.- 
Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska 21. maí 2013 kl 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 
105 Reykjavík. 

Aðalfundur
Aðalfundur Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

verður haldinn mánudaginn 13. maí kl. 17:00 á skrifstofu 
samtakanna að Suðurlandsbraut 24. 

Á dagskrá eru vejuleg aðalfundarstörf. 
Athugið að tillaga að lagabreytingu liggur frammi 

á skrifstofu samtakanna.
Félagsmenn samtakanna eru hvattir til að mæta. 

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Verkefnasjóður sjávarútvegsins, deild 
um sjávarrannsóknir á samkeppnissviði, 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
framhaldsverkefna.
Sjóðurinn mun styrkja rannsóknir á sjávarlífverum 
sem nú eru nytjaðar eða sem mögulegt væri að nytja. 
Áhersla verður lögð á verkefni sem efla rannsókna- 
og þróunarstarf á lífríki sjávar og styrkja til lengri 
tíma litið sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins og 
samkeppnishæfni sjávarútvegs.

Þar sem minna fjármagn en verið hefur er til ráð-
stöfunar í sjóðnum verða í ár einungis veittir styrkir 
til framhaldsverkefna. Þeir sem fengu styrk úr 
sjóðnum við síðustu úthlutun og hyggjast sækja 
um framhaldsstyrk skulu skila skýrslu um stöðu 
verkefnisins, ella koma viðkomandi umsóknir ekki 
til greina við úthlutun.

Styrkur nemur að hámarki 50% af áætluðum 
heildarkostnaði viðkomandi verkefnis og er veittur 
til eins árs í senn.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2013 og skulu umsóknir 
send ar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, 
Skúlagötu 4, 150 Reykjavík. Umsóknir skulu einnig 
berast á rafrænu formi á netfangið hulda@anr.is. 
Umsóknir sem berast eftir 31. maí verða ekki teknar 
gildar nema póststimpill sýni að umsóknin hafi 
verið póstlögð ekki síðar en þann dag.

Nánari upplýsingar um sjóðinn og leiðbeiningar um 
frágang umsókna er að finna á heimasíðu atvinnuvega- 
og nýsköpunar ráðuneytisins anr.is

Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið

 Umsóknir um framhaldsstyrki úr

Verkefnasjóði
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Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Opið hús  Brekkubyggð 17, 
Garðabæ, í dag kl. 14-15

Húseign kynnir;- 
Fallega, bjarta 2ja herbergja íbúð í 

Garðabæ með sérinngangi í klasahúsi. 

Gott alrými, eldhús og baðherbergi, stórt hjónaherbergi og 
auka vinnuherbergi, sér geymsla. Allir velkomnir, 
Allar nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177.

OPIÐ HÚS

Laxatunga 24-34  Mosfellsbæ

Vorum að fá í sölu raðhúsalengju við Laxatungu 24-34 í Mos-
fellsbæ. 243,5 m2, 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr við Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin eru vel staðsett 
með góðu útsýni. Tvær svalir. Stórar stofur. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Björt rými og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega 
fokheld í dag og afhendast í núverandi ástandi. Verð 24,0 til 
25,2 m.

Hulduhlíð 9  Mosfellsbæ

Rúmgóð 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér 
inngangi og garði við Hulduhlíð 9 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist 
í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymslu. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 23,0 m.

Litlikriki 33 neðri hæð – Mosfellsbæ

2ja herbergja, 60,0 m2, íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi við 
Litlakrika 33 í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, stofu, 
eldhús, svefnherbergi, geymslu, baðherbergi og þvottahús. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 16,5 m.

Kvíslartunga 62  Mosfellsbæ

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við Kvíslartungu 62 í Mos-
fellsbæ.  Á jarðhæð er forstofa, stofa, sjónvarpshol og eldhús. 
Á 2. hæðinni eru fjögur góð svefnherbergi, fataherbergi, stórt 
baðherbergi og þvottahús inn af baði. Ýmis frágangur er eftir í 
húsinu. Verð kr. 36,0 milljónir.

Hafið samband við Einar Pál s. 899-5159 eða Svanþór  
s. 698-8555 varðandi skoðun.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS
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NÝJAR LÚXUSÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
Lindargata 37 er í skuggahverfinu í Reykjavík. Í göngufæri við veitingahús, verslanir, kaffihús, listasöfn, 
tónlistarhús, höfnina … en samt í rólegu umhverfi.

 Fjölbreyttar íbúðir í ýmsum stærðar-  og verðflokkum.

 Ný bygging frá traustum aðilum sem byggja hús til framtíðar.
  
 Tryggðu þér íbúðina sem hentar þér.

Framkvæmdaaðili:

Söluaðilar:

Sími: 588 9090       I       www.eignamidlun.is Sími: 569 7000       I       www.miklaborg.is Sími: 862 2001      I       www.remax.is 

Lindargata 37, 3. hæð, íbúð 0303, 3 herbergi, 
íbúð 86,3 fm + geymsla 8,2 fm, samtals 94,5 fm. 

Iðandi mannlíf, fjölbreytt umhverfi, menning og veitingahús, allt innan göngufæris í miðborg Reykjavíkur

Lindargata 37 er vandað og viðhaldslítið hús. Allar innréttingar og búnaður er sérvalinn, 
innréttingar frá Axis, hreinlætistæki frá Tengi og Miele eldhústæki. Veglegar svalir með 
möguleika á svalalokun. Granítborðplötur og gólfhiti í öllum herbergjum. 
Sérstök hljóðeinangrun milli hæða.

Langar þig að búa hér?

Frekari upplýsingar má nálgast á: 
www.mannverk.is



Lindargata 37, 5. hæð, íbúð 0502, 
3 herbergi, íbúð 86,9 fm 
+ geymsla 9,6 fm, samtals 96,5 fm. 

Lindargata 37, 7. hæð, íbúð 0701, 
5 herbergi, íbúð 189,5 fm 
+ geymsla 10,5 fm, samtals 200 fm. 

Lindargata 37, 10. hæð, íbúð 1001, 
6  herbergi, íbúð 240,6 fm 
+ geymsla 13,4 fm, samtals 254 fm. 
  





BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD Transit bus 350l 125 hö 
14 sæta. Árgerð 2004, ekinn 154 
Þ.KM, dísel, 5 gírar.gott eintak Verð 
2.790.000. Rnr.222598.

CHEVROLET Suburban 2500 4x4 
Metan. Árgerð 2007, ekinn 68 Þ.KM, 
METANBREYTTUR, sjálfskipturEINN 
MEÐ ÖLLU. Verð 5.900.000. 
Rnr.104607.

M.BENZ Sprinter 416 rúta 18 manna. 
Árgerð 2006, ekinn 172 Þ.KM, dísel, 
5 gírar.allur ny yfirfarinn Verð 
5.490.000. Rnr.220733.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Eigum til afgreiðslu strax nokkur ný 
Hobby hjólhýsi árg. 2013 mismunandi 
stærði og gerðir góð verð Upplýsingar 
4312622/bilas.is

FLEETWOOD AMERICANA CHEYENNE 
2006 10fet. Sólarsella. Grjótgrind.
Marcisa Mög vel farið og fínt hús ásett 
verð 1,590,000 Upplýsingar 4312622/
bilas.is

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilas

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

NISSAN MICRA VISIA Árgerð 2011. 
Ekinn 80 Þ.KM Verð kr. 1.490.000.

VW GOLF TRENDLINE Árgerð 2010. 
Ekinn 69 Þ.KM Verð kr. 2.190.000.

VW POLO TRENDLINE Árgerð 2011. 
Ekinn 76 Þ.KM Verð kr. 1.590.000.

HYUNDAI I30 CLASSIC Árgerð 2010. 
Ekinn 77 Þ.KM Verð kr. 1.650.000.

NISSAN QASHQAI SE Árgerð 2011. 
Ekinn 75 Þ.KM. Verð kr. 3.590.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ

www.br.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu 
strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Mikið úrval af húsbílum, 
hjólhýsum, fellihýsum, 

tjaldvögnum. Vantar vagna 
á planið hjá okkur, kaupum 

uppítökuvagna undir 500 þús ef 
keypt er af gegnum okkur.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

PORSCHE Cayenne s v8. Árgerð 2005, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.160495. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.990.000,-

KIA Sorento ex luxury 2,2 197hö. 
Árgerð 2012, ekinn 23 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.990.000. 
Rnr.990381. Staðgreiðsluverð kr: 
6.590.000,-

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2009, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.490.000. Rnr.990280. 
Staðgreiðsluverð nú kr: 5.950.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BMW 320d Station Árg. 2004 dísel, 
sjálfskiptur, sparibaukur með nóg 
pláss !! Verð 1.790þ. Rnr.123357.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
SUPERCHARGED HST Árgerð 2008, 
ekinn 55 Þ.km, sjálfskiptur, HST-útlit 
og flott innrétting! Verð 8.880.000. 
Rnr.135865 - Gæinn er í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Sjálfskiptur! SKODA Octavia station 
2.0 disel 4x4 . Árgerð 2012, ekinn 
30 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.750.000. Rnr.111318.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2010, 
ekinn 54 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.950.000. Rnr.111564.

LAND ROVER Range rover dísel v8 
vouge. Árgerð 2008, ekinn 86 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.132346.

LAND ROVER Range rover hse. 
Árgerð 2007, ekinn 60 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.132631.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

NÝ COLEMAN SEDONA 8 FET, Ný 
fellihýsi, Markísa, Truma miðstöð, 
220V, ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, 
Ótrúlegt verð aðeins 1.499.þ.kr, 3 stk 
eftir, Komdu og skoðaðu,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Auris árg.‘08. Ek. 86þús. Beinsk. 
Verð 1.790 þús. Uppl. í s: 845 6305.

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3,2 GLS
33”. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 99.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.090.000,-
Tilboð:3.790.000,-

Toyota Land Cruiser
120 GX. Árgerð 2006, dísil
Ekinn 143.000 km, beinsk.
Ásett verð: 3.890.000,-
Tilboð: 3.590.000,-

Nissan Pathf. 2500SE.
Árgerð 2007, dísil.
Ekinn 85.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.390.000,-
Tilboð:3.630.000,-

MM Pajero Instyle
3.8. Árgerð 2007, bensín
Ekinn 104.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.990.000,-
Tilboð:3.690.000,-

VW Jetta Comfortline
Árgerð 2009, bensín
Ekinn 76.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.290.000,-
Tilboð: 1.890.000,-

til sölu

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

NISSAN Patrol Elegance. Nýskr. 
03/06, ekinn 122 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. VERÐ 3.480.000. 
Rnr.140094.

OPEL Astra Station Enjoy. Nýskr. 
09/05, ekinn 122 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 1.250.000. 
Rnr.170315.

BMW X5 3,0i. Nýskr. 06/04, ekinn 
143 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 2.690.000  TILBOÐSVERÐ 
1.990.000. Rnr.141318.

CHEVROLET Cruze LTZ. Nýskr. 
03/10, ekinn 119 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. VERÐ 2.390.000  TILBOÐS-
VERÐ 1.990.000. Rnr.120139.

LAND ROVER Range Rover HSE. 
Árgerð 1997, ekinn 144 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. VERÐ 990.000.  
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.201008.

NISSAN Patrol Luxury 35”. Nýskr. 
07/98, ekinn 320 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. VERÐ 850.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.200616.

HYUNDAI I20 Classic. Nýskr. 
08/10, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. VERÐ 1.990.000. Rnr.120173.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Bílar til sölu

DIESEL GÓÐUR BÍLL!!!!!
M.Benz 290 Diesel árg. ‚99 ssk, sko 
14 CD vetrardekk mikið endurnýjaður 
ek. 855.000 sjón er sögu ríkari verð 
399.000 uppl. í síma 861-7600 bíllinn 
er í Keflavík Möguleiki á 100% vísa 
raðgreiðslur.

Chapparal bátur dýptarmælir,lokuð 
kæling, galv. kerra o.fl. lækkað verð 
1,9mkr. 896 8882 Helgi.

Til sölu Ford 350 afmælisútgáfa 
af Harley Davidson. Árgerð 2008. 
Ekinn 110 þúsund. 6,400cc. 350 hö. 
Sjálfskiptur. Pallhús af Starcraft gerð, 
11 fet. Selst saman á 5.550.000. Uppl. 
í síma 825 8214.

Fallegur og vel með farinn VW Golf 
Trendline station árg.‘03 til sölu. Ek. 
228þús, sóllúga, álfelgur ofl. V. 490þús. 
S: 866 7659.

Volvo V50 dísel 4/2011, ekinn 17 þús. 
beinsk. Verð 3.990 þús. Sími 897-1871.

OFURTILBOÐ 1.690.Þ
Til sölu Benz c230 sport kompressor 
Panorama árg. 2004 ek. 93.þ km. ásett 
verð 2.190.þ einn með öllu tilboð 
1.690.þ stgr. uppl. í síma 896-5290.

Audi A4‘04. Ek: 129 km. Sjálfsk, 
m/topplúgu og leðri. Aukadekk 
á álfelgum. Toppeintak. 1.590þ. 
Sími:6987040

Citroen Berlingo diesel ‚07. 5 manna 
fjölsk.bíll ek.107 þ 16”álfelgur, krókur. 
Bíll í topp standi 1,2m stgr. Uppl. í 
síma 898-0503.

Subaru legacy árg. ‚00. Ek. 147þús. í 
fínu standi. Verðhugmynd 550þús. 
Subaru impreza árg. ‚98. frábær bíll í 
ágætis standi selst á 250þús. S: 770 
6123/770 5057.

Benz ML350 árg. 2009 65 þús. km. 
Dekur Bíll. Tilboð. Aðeins 6.990 þús. 
Upplýsingar í síma 893-1539.

Toyota Yaris ‚07, ek. 63 - TILBOÐ. 1,3, 
5 dyra, bsk. Einn eigandi! 1.350 stgr. 
S: 868 7326

Topp bíll, Bmw 316 árg.‘00 ssk, ekinn 
aðeins 155þús. Spólvörn, skriðvörn, 
Sumard á álfelgum og heilsársd 
á álfelgum. Ný skoðaður ‚14, ný 
smurður. Fallegur vel við haldinn bíll. 
Ásett 750-850. Skoða skipti. Sími: 
8441717.

VW Touareg ‚03, ek. 119 - TILBOÐ. 
Góður umboðsbíll! Leður, lúga, krókur 
o.fl. 1.350 stgr. S. 868 7326

Mitsubishi Pajero árgerð 1996 
Nýskoðaður athugasemdalaust Dísel á 
350,000.- uppl. 8922609.

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.

Til sölu ford 350 Harley davidson 
árg.‘05. Ek. aðeins 33.000 km. Ásett 
verð 3.5millj. Uppl. Í s: 892 9260.

Árg. 10.2003. Diesel, sjálfskiptur. Ný 
skoðaður, dráttarbeysli. Ek. 168 þús. 
Ásett verð. 2.990 þús. Ath. skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 869 1122

TIL SÖLU 
BENZ SPRINTER 316

Árg. 2003, ek. 252.000km, sjálfsk. 
klæddur að innan. Nánari uppl. í síma 
777 0089.

Toyota Corolla árg. 2005 ek. 67þús. 1,6 
Sjálfsk. Verð 1.290.000.- Nánari uppl. 
s. 897-1479 Heiðmundur.

SUZUKI GRAND VITARA
Til sölu Suzuki Grand Vitara Lux 
leður, lúga, 2.0 besín, 4x4, sjálfskiptur, 
árg 2005 okt, ek. 145 þús. km. hiti í 
sætum, ný smurður, verð 1.900.000kr. 
Uppl. í s. 697 9307 & 867 9137

Til sölu Ford Transit ‚05 14 manna (er 
skráður 8 manna en sæti fylgja). Mikið 
yfirfarinn. Uppl. í s. 699 4329.

VW PASSAT 1998. Beinsk, 184þ. 
bensín, ný skoðaður og smurður. Verð 
400 þ. Uppl. 824 8686.

KIA RIO II 2008 DISEL. Beinsk, ekinn 
84þ. ný skoðaður og smurður. Verð 
1750 þ. Uppl. 824 8686.

Nissan Vanette 99‘ til sölu. Vel með 
farinn sendibíll, ekinn 150þús.km. 
Ásett 270þús. Uppl. í S. 8961705.

LAND CRUISER TIL SÖLU
Toyota Land Cruiser 90. Árgerð 2002. 
Upphækkaður 32”. Ekinn 321 þús. 
Einn eigandi frá upphafi. Topp viðhald. 
Mjög góður bíll. Uppl. í s. 863 0700 
eða 617 7026.

Hyundai Accent ‚98. Ek. 152 þús. Ný 
tímareim. Ný ryðvarinn. Verð 230 þús. 
Uppl. í s. 861 0387.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90 ‚98. 
Ek. 566 þús. 35” breyttur. Ásett verð 
670 þús. Uppl. í síma 895 8244.

12 feta Palomino Yearling ‚09 til sölu. 
Með nánast öllu, vel með farið og lítið 
notað. Skipti koma til greina á ódýrari 
fellihýsi eða tjaldvagni. Uppl. í síma 
824 7788.

Range Rover 2,5 disel árg. ‚97. Ek. 
284 þús. Ssk, sk. ‚14, ný dekk. Myndir 
á bilasolur.is Ásett verð 890 þ. eða 
hæsta tilboð. Uppl. í s. 696 2558.

TOYOTA COROLLA
árgerð 98, vínrauður, ekinn 193 þús. 
Skoðaður 2014. Verð 350þús. Sími 
6604661

Citroen C 3 árg. ‚03. Aðeins keyrður 
66þús. og ný tímareim. Skoðaður ‚14. 
Nagladekk og sumardekk á felgum. 
Algjör sparibaukur. Verð 750.000. S. 
694 3601.

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk.
ek. 128þ.km, sk.2013, nýyfirfarinn, 
sparneytinn og gott eintak, verð 
750þús. s:8430778.

 0-250 þús.

Til sölu Mazda 323 árg. 97. Ekin 
201þús km. Góðu lagi og skoðaður. 
verð 170þús. uppl. s: 8563473.

 250-499 þús.

VW póló 1,4 árg 2000 ek195 þús ný 
kúpling skoðadur 14 góð sumardekk 
topp bíll verð 365 þús gsm 8682352

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR SMÁBÍLL!!
Til sölu A Class 190 1.9 vél ekinn 120 
þ. km sjálfskiptur árg. 2003 álfelgur 
heilsársdekk skoðaður 2014 vel með 
farinn bíll verð 990.000 ATH skipti á 
ódýrari uppl. í síma 8617600.

 2 milljónir +

TILBOÐ 2.490.000-
Glæsilegur Porsche Cayenne árg. ‚04 
ek. 158 þ. km ssk, leður cruse sko ‚14, 
CD 20” álfelgur og nýleg dekk einnig 
fylgja bílnum 18” álfelgur og Toyo 
harðskeljadekk. V. 3.490.000- TILBOÐ 
2.490.000 áhvílandi eitthvað um 
1.100.000 hjá Landsbankanum ca 36 
á mánuði. S 861-7600.

Ford Escape limited 08árg. ek.107Þ. 
ásett V. 2590 Skoða ýmis skipti. 
Staðsettur á Ak. S. 693-9181.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 
615 1815 eða sendu sms.

!!! VANTAR ÓDÝRAN BÍL
Fyrir allt að 200þ. staðgreitt, árgerð 
‚98-‘03. Má alveg þarfnast smá 
lagfæringa uppl. s. 866 4904.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

TIL SÖLU GLÆSILEGUR IVECO 
19 MANNA RUTA ARGERÐ 2005 
SKOÐAÐUR HOPFERÐALEYFI 
BILLINN ER MEÐ LOFTKÆLUNGU 
OLIUMIÐSTÖÐ LESLJÓSUM 
HÁTALARAKERFI EINHVER VINNA 
GETUR FYLGT UPPLYSINGAR GEFUR 
ALBERT SIMI 866 6684.

til sölu

til sölu

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

BMW X-CHALLENGE / 7,500 km.
kr. 1.190.000

BMW R1200 GS / 13,000 km.
kr. 1.990.000

APRILIA TUONO / 19,000 km.
kr. 1.050.000

HONDA VTX 1800 / 56,8000 km.
kr. 1.350.000

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2007

2005

2007

2004

2002

REYKJAVÍK
MOTOR CENTER

Íslenska mótorhjólabúðin

VIÐ HOLTAVEG • SÍMI 510 9090

www.rmc.is

Magnaðir gripir

SUZUKI MARUDER 1800 / 21,000 km.
kr. 1.750.000

HONDA SHADOW 750 / 4,700 km.
kr. 990.000

KAWASAKI VERSYS / 10,600 km.
kr. 890.000

H-D NIGHT ROD SPECIAL / 7,800 km.
kr. 1.990.000

RÚMGÓÐUR SÝNINGARSALUR

2007

2007

2007

2008

2007

til sölu
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