
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Almenni lífeyrissjóðurinn leitar að tveimur sérfræðingum í 20 manna samheldinn 
hóp sem leggur metnað sinn í að vinna vel fyrir sjóðfélaga og veita úrvalsþjónustu. 
Í boði er góður vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu, góðu 
skipulagi og áhugaverðum og fjölbreyttum verkefnum. 

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 15. júlí nk.

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

Sérfræðingur í eignastýringu 

Auglýst er eftir sérfræðingi til að starfa í 
eignastýringarteymi sjóðsins. 

Helstu verkefni eru greining og verðmat hlutabréfa 
og annarra fjárfestingarkosta. 

Æskilegt er viðkomandi hafi háskólapróf og 
reynslu af fjármálamarkaði eða af rekstri og 
stjórnun fyrirtækja. 

Sérfræðingur í bókhaldi 

Auglýst er eftir sérfræðingi til að starfa í 
bókhaldsteymi sjóðsins. 

Helstu verkefni eru umsjón með 
fjárhagsbókhaldi, gerð ársreiknings og skil á 
skýrslum til eftirlitsaðila. 

Æskilegt er viðkomandi hafi háskólapróf og 
reynslu af bókhaldi. 

Tvær spennandi stöður í boði 
hjá Almenna lífeyrissjóðnum

Almenni lífeyrissjóðurinn er fullgildur lífeyrissjóður og hefur starfsleyfi samkvæmt 
lögum um skyldu tryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Sjóðfélagar greiða lágmarksiðgjald bæði í séreignar- og samtryggingarsjóð.  
Í séreignarsjóði geta sjóðfélagar valið á milli sex ávöxtunarleiða. Sjóðurinn  
leggur sérstaka áherslu á ítarlegar og vandaðar upplýsingar til sjóðfélaga, m.a. 
um ávöxtunarleiðir sjóðsins. Nánari upplýsingar er að finna á almenni.is
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Félagsráðgjafi  
Fjölskylduþjónustan  

í Hafnarfirði
Laus er til umsóknar staða félagsráðgjafa 

hjá Fjölskylduþjónustunni í Hafnarfirði. 

Um er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. Þekking og reynsla af vinnslu barna- 
verndarmála er nauðsynleg. 

Hæfniskröfur:
• Starfsréttindi í félagsráðgjöf
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Fjölskylduþjónustan býður upp á:
• Fjölskylduvænan vinnustað
• Fjölbreytt verkefni á sviði velferðarmála
• Þverfaglega samvinnu með metnaðarfullu starfsfólki
• Góðan starfsanda

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.
 
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðarbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Umsækjendur sendi upplýsingar um menntun og fyrri störf 
til Fjölskylduþjónustunnar í Hafnarfirði, Strandgötu 33,  
220 Hafnarfirði, fyrir 11. júlí n.k.

Nánari upplýsingar veita Ólína Birgisdóttir, deildarstjóri, 
olina@hafnarfjordur.is og Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri 
Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar, rannveig@hafnarfjordur.is 

Fjölskylduþjónusta Hafnarfjarðar

Hæfniskröfur:
·   Reynsla af sölustarfi á fyrirtækjamarkaði 
    – helst á sviði fjármála eða vátrygginga

·   Geta til að greina þarfir viðskiptavina 
    og veita faglega ráðgjöf

·   Góðir söluhæfileikar og vinnusemi

·   Sjálfstraust, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

·   Gott tengslanet á fyrirtækjamarkaði er kostur

Fyrirtækjaráðgjöf Sjóvár vantar tryggingaráðgjafa. 
Við leitum að drífandi einstaklingi með reynslu af 

sölumennsku og ráðgjöf á fyrirtækjamarkaði. Um er 

að ræða söluráðgjafastarf byggt á verktakasamningi.

Umsóknir skulu fyllast út á vef Sjóvár, merktar 

„tryggingaráðgjafi“. Umsóknarfrestur er til 12. júlí 

2013. Allar nánari upplýsingar veitir Pála Þórisdóttir, 

forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar, í síma 440 2153.

Starfsánægja mælist há hjá Sjóvá. Boðið er upp á gott 
starfsumhverfi fyrir hæft starfsfólk, ásamt tækifæri 
fyrir hvern og einn til að eflast og þróast í starfi. 

SÖLURÁÐGJAFI Á 
FYRIRTÆKJAMARKAÐI

Heilsulindir í Reykjavík

Vatnsleikfimi hjá ÍTR
Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur auglýsir eftir 
leiðbeinanda fyrir vatnsleikfimi og leikfimi eldri borgara

Helstu verkefni 
og ábyrgð
•  Skipulagning á kennslutímum 
      í vatnsleikfimi og leikfimi
•  Leiðbeina fullorðnum í vatnsleikfimi og leikfimi
•  Samráð og samvinna við forstöðumenn sundlauga

Menntunar- 
og hæfniskröfur
•  Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi
•  Áhugi á að vinna með fólki
•  Frumkvæði og sjálfstæði
• Færni í samskiptum

Starfshlutfall er 100%

Ráðningartími er frá miðjum ágúst 2013 fram í miðjan ágúst 2014.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Grétarsdóttir mannauðsráðgjafi ÍTR í síma 4 11 11 11 
eða með því að senda fyrirspurnir á netfangið margret.gretarsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is undir „Laus störf“.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 

vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar

stæði

ör

14. júlí. 
2013

Umsóknarfrestur er til 

rf“.

14. júlí. 
2013

knarfrestur er til 

29. júní 2013  LAUGARDAGUR2



Sviðstjóri stjórnsýslu- og 
fjármálasviðs
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu sviðstjóra stjórnsýslu- 
og fjármálasviðs bæjarins. Sviðsstjóri stjórnsýslu- og 
fjármálasviðs heyrir beint undir Bæjarstjóra, gegnir 
skyldum bæjarritara og er staðgengill Bæjarstjóra. 

Jafnframt heyrir undir viðkomandi rekstur bæjarskrifstofu, 
menningarmál bæjarins og yfirstjórn fjármála.
Leitað er að einstaklingi sem hefur frumkvæði og aðlögunarhæfni 
að síbreytilegum aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. 
Mikilvægt er að starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt 
því að vera sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á. 
Viðkomandi að vera skipulagður og hafa gott vald á íslenskri 
tungu.

Starfs og ábyrgðarsvið:
Ritari bæjarstjórnar og bæjarráðs
Yfirmaður stjórnsýslu og fjármálasviðs bæjarins
Staðgengill Bæjarstjóra
Daglegur rekstur bæjarskrifstofu
Ber ábyrgð á málaflokknum menningarmál

Hæfniskröfur:
Góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Leiðtogahæfileikar
Reynsla af opinberri stjórnsýslu
Háskólamenntun sem nýtist í starfi og framhaldsmenntun 
æskileg
Reynsla af fjármálastjórn og rekstri
Gott vald á íslenskri tungu í ræðu og riti

Launakjör eru samkomulagsatriði og taka mið af 
kjarasamningi BHM við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Skv. bæjarmálasamþykkt Ísafjarðarbæjar ræður bæjarstjórn 
sviðstjóra.

Fjármálastjóri
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu fjármálastjóra bæjarins. 
Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar heyrir undir sviðstjóra- 
fjármála og stjórnsýslusviðs bæjarins.
Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað til að gera vel í 
starfi og sýnir frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum 
aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Mikilvægt er að 
starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt því að vera 
sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á. 

Starfssvið:
Fjárhagsáætlunargerð fyrir Ísafjarðarbæ, fyrirtæki og 
stofnanir hans
Uppgjörsvinna, þ.e. ársuppgjör og mánaðarleg 
milliuppgjör
Eftirfylgni með bókhaldi, launagreiðslum, fjárhagsáætlun 
og innheimtu
Skýrslugerð er viðkemur fjármálum bæjarins
Samskipti við lánastofnanir
Ber ábyrgð á og hefur eftirfylgni með 
upplýsingatæknisamningum bæjarins og 
hugbúnaðarleyfum

Hæfniskröfur:
Góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Leiðtogahæfileikar
Háskólapróf í Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
Framhaldsnám í endurskoðun eða fjármálum kostur
Reynsla af áætlunargerð, bókhaldi og fjármálastjórnun

Launakjör eru samkomulagsatriði og taka mið af 
kjarasamningi BHM við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Mannauðsstjóri
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu mannauðsstjóra sem er 
nýtt starf hjá Ísafjarðarbæ. Um er að ræða framtíðarstarf í 
skemmtilegu starfsumhverfi.
Leitað er að einstaklingi sem hefur metnað til að gera vel í 
starfi og sýnir frumkvæði og aðlögunarhæfni að síbreytilegum 
aðstæðum og fjölbreyttum verkefnum. Mikilvægt er að 
starfsmaðurinn geti unnið vel innan liðs ásamt því að vera 
sjálfstæður í verkefnum sínum þegar þörf er á. 

Starfssvið:
Að gegna forystu í stefnumótun, skipulagningu og 
samhæfingu á sviði mannauðsmála og fylgja eftir 
framkvæmd stefnu á því sviði í samvinnu við aðra 
stjórnendur.
Ráðningar, móttaka nýrra starfsmanna, starfsþróun, 
starfsmannasamtöl, upplýsingamiðlun, kjarasamningar, 
samskipti við stéttarfélög, jafnréttismál, ráðgjöf og 
þjónusta við starfsmenn og stjórnendur
Mannauðsstjóri heyrir beint undir bæjarstjóra

Færni og aðrir eiginleikar:
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
Leiðtogahæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi
Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 
Öguð vinnubrögð

Menntunar- og hæfniskröfur:
Góð færni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og skipulagshæfileikar
Geta til að vinna sjálfstætt og í samstarfi með öðrum að 
sameiginlegum verkefnum
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst á sviði 
mannauðsmála eða sambærileg menntun
Meistaragráða, sem nýtist í starfi er æskileg
Haldgóð reynsla af umsjón mannauðsmála, starfsreynsla á 
því sviði æskileg
Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar er æskileg. 
Reynsla af lausn vandamála
Þekking á  kjarasamningum sveitarfélaga er æskileg
Þekking og reynsla úr opinberri stjórnsýslu er æskileg
Góð tölvukunnátta  

Ísafjarðarbær auglýsir eftirfarandi 
störf laus til umsóknar

Í Ísafjarðarbæ öllum búa um 4000 íbúar í fimm byggðakjörnum. Flateyri, 
Hnífsdal, Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri.
Í Ísafjarðarbæ er ákaflega blómlegt mannlíf, öflugir tónlistar skólar og 
fjölbreyttar íþróttir og menning. 
Umsóknir skal senda til: danielj@isafjordur.is
Upplýsingar um starfið veitir Bæjarstjóri, Daníel Jakobsson í síma 820 6827 
eða á ofangreint netfang. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknargögn fyrir öll störfin
Með umsókn þarf að fylgja: 

Kynningarbréfi þar sem  í stuttu og kjarnyrtu máli er gert grein fyrir kostum umsækjanda  sem 
nýtast í starfinu, helst ekki lengra en ein A4 síða í 10 punkta letri.
Starfsferilskrá  (CV)sem er ekki lengri en tvær A4 síður í 10 punkta letri .
Skannað afrit af prófskírteini / prófskírteinum
Yfirlit yfir a.m.k. tvo meðmælendur úr síðustu störfum sem hafa má samband við.
Námsferilskrá

Umsóknafrestur til og með 16. júlí 2013



 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir

Upplýsingatækni - þjónusta og rekstur
Öflugt og traust fyrirtæki óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatæknideild.                                                 
Starfið felur í sér tæknilega aðstoð til fyrirtækja á sviði reksturs upplýsingakerfa. MCP eða MCSA 
gráða er kostur. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Sjá á www.intellecta.is
Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

Kennara í fjölmiðlagreinum vantar í 50- 75% starf
Starf Líffræðikennara vantar í 66% starf
Starfsmann á skrifstofu vantar í 100% starf

Laun eru samkvæmt stofnanasamningi FB 
og kjarasamningi KI og SFR.
Ekki þarf að sækja um  ofangreind störf á sérstökum 
eyðublöðum.
Umsóknum skal skilað fyrir 7. ágúst til Guðrúnar Hrefnu 
Guðmundsdóttur skólameistara ghg@fb.is sem jafnframt 
gefur upplýsingar um störfin í síma 899 2123

Skólameistari
FB, Austurbergi 5 – 111 Reykjavík, 

sími 570 5600 – www.fb.is

Auglýsing um laus störf 
í Fjölbrautaskólanum í 

Breiðholti á haustönn 2013.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn til að leggja sig alla fram í 
starfi. Viðkomandi verður að hafa ríka þjónustulund, vera útsjónarsamur, heiðarlegur, 
hafa gott auga fyrir gæðum og vera tilbúinn til að taka þetta auka skref sem þarf til að 
gera gestinn ánægðan.

Á Radisson BLU Hótel Sögu störfum við eftir alþjóðlegum stöðlum virtrar hótelkeðju.
Við erum sterk liðsheild sem setjum metnað okkar í fagleg vinnubrögð.

SKRÁÐU NAFN ÞITT Á SPJALD SÖGUNNAR

Starfssvið:
• Umsjón með tölvukerfum

• Tækniaðstoð í ráðstefnudeild, þekking
 á hljóði og mynd

• Ábyrgð á viðhaldsáætlun vegna vél- 
 og hugbúnaðar

• Þjónusta við notendur

• Samskipti við þjónustuaðila

• Þátttaka í mótun upplýsingatæknistefnu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

• Microsoft MCSA vottun er æskileg

• Þekking af rekstri Microsoft miðlara
 og Microsoft SQL server

• Þekking og reynsla af rekstri hyper-V

• Framúrskarandi þjónustulund

• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

• Góðir samskiptahæfileikar og færni til að starfa í hópi

Umsjónarmaður tölvukerfa / Tæknistjóri

Radisson BLU Saga Hotel  • Hagatorg • 107 Reykjavík • Ísland

Nánari upplýsingar veitir Anna Jónsdóttir, starfsmannastjóri,
í síma 525 9803. Umsóknarfrestur er til 15. júlí 2013 
og eru umsækjendur beðnir að senda umsókn á netfangið: 
anna.jonsdottir@radissonblu.com.

Kjosavik AS er i forsvari fyrir heildsölufyrirtækið Norengros á Rogalandssvæðinu, 
en fyrirtækið spannar allan Noreg og er leiðandi í heildsölu á m.a. skrifstofu og 
tölvuútbúnaði, húsgögnum, ræstingarbúnaði, hjúkrunar- og heilsuvörum. Starfs-
mannavelta fyrirtækisins árið 2012 var ca 376 mill. NOK við starfsemi þess í 
Haugesund, Stavanger og Sandnes. Fyrirtækið er meðeigandi í tveimur apótekum 
og Straen Sykepleiesenter AS sem sérhæfir í hjúkrunarvörum. Áætluð velta fyrir-
tækisins árið 2013 er ca 2,9 milljarðar NOK.

Heilbrigðis-tæknideild Norengros  
Kjosavik leitar eftir verkfræðingi  

og tæknimanni með reynslu í 
 viðgerðum og viðhaldi á raftækjum  

fyrir heilbrigðisþjónustu. 
Deildin er samsett af 12 áhugamiklu og hæfu 

starfsfólki með ólíkan bakgrunn á þessu sviði. 

Nánari starfslýsingu, menntunar- og hæfniskröfur 
má finna á:
www.Norengros.no undir „Ledige Stillinger“.
• Verkfræðingur við heilbrigðis-tæknideild (Ingeniør til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)
• Tæknimaður við heilbrigðis-tæknideild (Tekniker til   
 Medisinsk-teknisk avdeling)

Æskilegt er að viðkomandi kunni norsku eða sé viljugur að 
sækja námskeið í tungumálinu, þar sem öll vinna fer fram á 
norsku.
Umsóknir og nánari upplýsingar:
Leiv Kåre Myre, deildarstjóri heilbrigðis-tæknideildar,  
símanúmer: +47 924 98 525
leiv.kare.myre@norengros.no
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Deildarstjóri Þjónustuvers
Borgun leitar að kraftmiklum einstaklingi með mikla færni í mannlegum samskiptum til að  
stýra daglegum rekstri Þjónustuvers. Þjónustuver Borgunar kappkostar að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu allan sólarhringinn og starfar eftir gildunum; vilji, virði og vissa.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á www.borgun.is fyrir 14. júlí nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 1561 (ryg@borgun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí nk.

Helstu verkefni
 Dagleg stýring og rekstur Þjónustuvers
 Þátttaka í mótun og framkvæmd þjónustustefnu 
 Gerð verkferla og eftirfylgni 
 Samskipti við ytri og innri viðskiptavini  

 og úrlausn ýmissa verkefna

Menntunar- og hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 Reynsla af stjórnun er skilyrði
 Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
 Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
 Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
 Hæfni til að vinna undir álagi og áreiti
 Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Ármúla 30  |   108 Reyk jav í k   |   S ími 560 1600  |   w w w.borgun . i s

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

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 7. júlí nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.          

Sviðsstjóri samskiptasviðs 
Actavis á Íslandi

Samskiptasvið ber ábyrgð á innri og ytri upplýsingamiðlun fyrirtækisins, eflingu 
fyrirtækjamenningar, vefumsjón, samskiptum við fjölmiðla og samfélagsverkefnum. 

Samskiptasvið er hluti af samskiptaneti Actavis samstæðunnar.

Helstu verkefni:
      Upplýsingagjöf til starfsmanna og efling  

        fyrirtækjamenningar
      Ritstjórn á innri og ytri vefum Actavis

      Samskipti við fjölmiðla
      byrgð á ýmsum samfélagsverkefnum sem Actavis  

        á Íslandi tekur þátt í
      átttaka í samskiptaneti samstæðunnar

      Skipulagning starfsmannafunda
      Stefnumótun og markmiðasetning sviðsins

Við leitum að öflugum og jákvæðum einstaklingi með:
      Háskólamenntun á sviði almannatengsla, viðskipta eða  
       sambærilega menntun; framhaldsmenntun á sviði markaðs-  
       og kynningarmála og/eða almannatengsla æskileg

      Reynslu af markaðs- og kynningarmálum
      Reynslu af te tagerð

       jög góða íslensku- og enskukunnáttu
     jög góða skipulags- og samskiptahæfni

Actavis 
er alþjóðlegt 

fyrirtæki sem sérhæfir sig 
í þróun, framleiðslu og sölu 

hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið 
er með starfsemi í yfir 60 löndum. 

Hjá Actavis á Íslandi starfa 
tæplega 800 starfsmenn  

á ýmsum sviðum.

 

Hjá Actavis bjóðum við upp á:
   snyrtilegan og öruggan vinnustað 

    fjölskylduvænt starfsumhverfi
    góðan starfsanda

    gott mötuneyti
    fræðslu og þjálfun
    iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni  
    sem sinna heilsuvernd starfsmanna

    árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
    auk fræðslustyrks

    öflugt starfsmannafélag
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Kraftur stuðningsfélag fyrir krabbameinsgreinda og 
aðstandendur auglýsir laust til umsóknar  

starf framkvæmdastjóra félagins. 
Tilgangur félagsins er að aðstoða ungt fólk sem greinst 
hefur með krabbamein en einnig aðstandendur þeirra m.a. 
með því að miðla upplýsingum til að auðvelda þeim að 
takast á við veikindin. Um er að ræða 50-80% starf.

Starfslýsing framkvæmdarstjóra Krafts 
Í starfinu felst einkum:  
• Daglegur rekstur félagsins auk þess að koma fram út á 

við fyrir hönd félagsins. 
• Umsjón og skipulagning  á dagskrá og viðburðum 

félagsins.
• Samvinnu og þjónustu við sálfræðing stuðningsnets 

Krafts.
• Ábyrgð á fjármálum félagsins og öflun tekna í samráði  

við stjórn. 
• Að efla tengsl við samstarfsaðila.
• Þátttöku í í kynningar- og markaðsmálum. 
• Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum félagsins 

auk útgáfu fréttabréfs félagsins í samstarfi við ritstjóra.
• Að vinna að og skapa verkefni sem ýta undir sýnileika 

félagsins.
• Almennri upplýsingagjöf um félagið og ráðgjöf til þeirra 

sem til félagsins leita. 
• Annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin 

af stjórn félagsins. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði félags-,og/

eða heilbrigðisvísinda, markaðs-og viðskipafræða.  
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, þ.m.t.  

rík þjónustulund.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Geta til að koma fram á opinberum vettvangi þ.m.t. færni í 

töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku. 
• Þekking og reynsla á viðfangsefni félagsins er kostur. 

Umsóknir skal senda: formadur@kraftur.org
Umsóknarfrestur er til 14. Júlí 2013
Nánari upplýsingar um starfið veitir Hlín Rafnsdóttir í síma 
8698944 eða hlinrafns@gmail.com 

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags háskólamanna og fjármálaráðherra. 

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí n.k.  Miðað er við að starfsmaður hefji störf á tímabilinu 
1. september til 1. október 2013.  

Umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá, merkt „MANNAUÐSSTJÓRI“, skal senda Starfsmannaþjónustu 
Sjúkratrygginga Íslands, rafrænt á starf@sjukra.is eða í pósti á Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík. 
Karlar, jafnt sem konur, eru hvattir til þess að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar M. Gunnarsson, sviðsstjóri fjármála- og rekstrarsviðs. 
Upplýsingar um stofnunina má finna á vefsíðu hennar, www.sjukra.is

Helstu verkefni:

 mannauðsstefnu

 í mannauðsmálum

Menntun og hæfniskröfur:

 mannauðstjórnunar

 bæði sjálfstætt og í hópi

Mannauðsstjóri

www.sjukra.is 

Mannauðsstjóri heyrir undir sviðsstjóra fjármála- og rekstrarsviðs stofnunarinnar. 
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf.

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða mannauðsstjóra í fullt starf.

GRÍMSNES- OG  
GRAFNINGSHREPPUR

Skólastjóri við Kerhólsskóla
Staða skólastjóra við sameinaðan leik- og grunnskóla 

í Grímsnes- og Grafningshreppi, Kerhólsskóla er laus til umsóknar.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. Í janúar 2011 voru 
leikskólinn Kátaborg og grunnskólinn Ljósaborg sameinaðir í Kerhólsskóla og eru um 60 nemendur í Kerhólsskóla frá 12 mánaða aldri til og 
með 8. bekk. Í byggingu er nýtt húsnæði sem hýsa á bæði leik- og grunnskóladeild og verður starfsemi skólans flutt í húsnæðið á árinu 2014.

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem þarfir einstaklingsins eru hafðar að leiðarljósi. List- og verkgreinar og önnur 
skapandi vinna er stór hluti af skólastarfinu. Að auki er Kerhólsskóli Grænfánaskóli og mikil áhersla er lögð á umhverfismennt og útinám.
Með nýjum lögum og námskrám fyrir leik- og grunnskóla hafa skapast tækifæri til þess að hafa heildarsýn yfir skólamál sveitarfélagsins á einni 
hendi. 

Með sameiginlegum leik- og grunnskóla er leitast við að efla faglegt starf, skapa samfellu í menntun og skólastarfi og byggja upp skólabrag 
með þeim hætti að það verði eftirsóknarvert að búa og ala upp börn í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Stuðla að framþróun i skólastarfi.
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og skólasamfélagsins í heild.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Umsækjandi skal hafa hafa leyfisbréf til kennslu á grunn- og/eða leikskólastigi, viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á þessum 

skólastigum sbr. 10 og 12. grein laga nr. 87/2008.
• Reynsla af stjórnun, rekstri skóla og þróunarstarfi er æskileg.
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af starfi í skólum.
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum.
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku.
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn.
• Hreint sakavottorð.
• Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í sveitarfélaginu.

 
Staðan er laus frá 1. ágúst 2013 en æskilegt er að viðkomandi geti komið að skólastarfinu sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ. 
Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til kennslu og meðmæli. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknarfrestur er til 12. júlí n.k. 
Umsóknir skulu sendar til: Grímsnes- og Grafningshreppur, Stjórnsýsluhúsinu Borg, 801 Selfoss, merkt: Skólastjórastarf
Upplýsingar um Grímsnes-  og Grafningshrepp og Kerhólsskóla má sjá www.gogg.is og www.kerholsskoli.is
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir sveitarstjóri, gogg@gogg.is  eða í síma 486-4400.



  
óskar eftir besta fólki í heimi!Stærsti skemmtistaður í heimi

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtistaður
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Við leitum að frábærum liðsfélaga í fjölbreytt starf í markaðsdeild 
Nova, m.a. HTML og CSS vinnu, vefþróun við vef Nova ásamt 
ýmsum öðrum verkefnum tengdum vef- og markaðsmálum 
fyrirtækisins. Viltu vera með í að búa til flottasta vefinn og halda 
svo gott partí til að fagna því?
 
Starfsmaður þarf að hafa góða kunnáttu í HTML, CSS, 
Javascript, Visual Studio, Photoshop og kunna að sjóða egg 
(ekki skilyrði samt).
 
Reynsla af vef- og efnisstjórnun skilyrði. Gott að starfsmaður hafi 
unnið í LÍSU vefumsjónarkerfi eða öðrum sambærilegum kerfum 
og hafi áhuga á auglýsinga- og markaðsmálum, ásamt því að 
hafa gott auga fyrir útliti.

– týpan sem virkar róandi á alla og maður treystir 
á að hjálpi manni með hvað sem mann vantar.
Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og 
veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Nánari upplýsingar

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 8. júlí.
Nánari upplýsingar veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, 
hildur@radum.is, sími 519 6770.

Leitum að hressum og skemmtilegum starfsmanni í notenda-
þjónustu Nova sem sinnir tækniþjónustu við aðra starfsmenn 
Nova (hafa ekki allir séð The IT Crowd?)
 
Liðsfélagi sem elskar að gera, redda, græja, er skipulagður, 
stundvís og góður í samskiptum. Þjónusta og tæknirekstur 
verslana, þjónustuvers og skrifstofu er hluti af starfinu sem og 
náið samstarf við kerfisstjóra og aðra starfsmenn Nova. 
Ekkert endilega að fara með þeim í golf um helgar en 
bara vera næs, þú veist.
 
Starfsmaður þarf að hafa góða þekkingu á 
Windows stýrikerfi og reynslu af uppsetningu 
og viðhaldi á algengum skrifstofuhugbúnaði 
og auðvitað skrifstofuhúsgögnum (kunna að 
stilla bakið og hækka og lækka og svona).

 

Sæktuum fyrir
8.  júlí

Þar sem 4G netið hefur slegið í gegn þurfum við að bæta
við okkur enn fleiri frábærum liðsfélögum.

– fólk sem er meira en fallegt andlit Nova, það er líka hluti af 
bestu sölumönnum landsins.
Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og 
veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Hæfniskröfur
Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund 
einkennir þann frábæra hóp sem okkur vantar viðbót við. Allt 
þetta, ásamt góðri tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum samskip-
tum, er nauðsynlegt. Stúdentspróf eða sambærileg menntun. 
Góðir tekjumöguleikar því laun eru árangurstengd. Um 
framtíðarstörf er að ræða. Unnið er á vöktum. Við leitum að 
öflugum einstaklingum sem hafa áhuga á að ná árangri í starfi og 
okkar hópi.

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í verslun

Sölu- og þjónusturáðgjafar
í þjónustuver

Vefþróun, HTML og CSS
í markaðsdeild Nova
Verður að vera t.í.h.s.e. (til í hvað sem er).

Notendaþjónusta og 
tæknirekstur



ReMake Electric var stofnað í júní 2009. 
ReMake er skapandi fyrirtæki í örum vexti sem 
hannar, framleiðir og selur orkueftirlitskerfið 
eTactica, sem er heildarlausn fyrir fyrirtæki til 

þess að mæla, hafa eftirlit með og greina orkunotkun.  
Með öflugu stjórnendateymi og mjög hæfum rafmagns-og hugbúnaðar-
sérfræðingum hefur ReMake hannað nýja lausn af rafmagnsmælum og er 
orðið markaðsleiðandi í orkueftirlitslausnum.

Sölustjóri á Íslandi
ReMake Electric óskar að ráða sölustjóra á Íslandi

Lýsing:
Lykilhlutverk sölustjóra felur í sér að ná inn nýjum  
viðskiptavinum, samskipti við núverandi viðskiptavini ásamt 
að vinna með endursöluaðilum og rafvirkjum. 

Starfið er kjörið fyrir einstakling með minnst 3ja ára reynslu 
af sölu rafmagnsbúnaðar t.d. rafmagnstækja, orkustjórnun-
arkerfa, sjálfstýringarkerfa eða sambærilegra vara.  
Við munum einnig taka til skoðunar umsóknir frá óreyndum, 
en áhugaverðum einstaklingum.

Starfssvið:
• Öflun nýrra viðskiptavina, samningaviðræður og  
 lokun sölusamninga.
• Eftirfylgni við endursöluaðila.
• Skuldbinding að sölumarkmiðum.
• Gerð sölu- og aðgerðaáætlana.
• Samkeppnisgreining.
• Skýrslugerð til stjórenda um sölu og aðgerðir.

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi. Kostur að hafa skilning  
 á rafmagni.
• Reynsla af sölu rafmagnsbúnaðar eða rafmagnslausna.
• Þekking á framleiðendum og dreifingaraðilum rafmagns 
 búnaðar.
• Árangursdrifni, áræðni og dugnaður.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og til að vinna í hóp.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Vinsamlega sendið ferilskrá á ensku fyrir 8. júlí n.k. til: 
Francois Froment
Director of Business Development 
francois@remake-electric.com

Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur

Þjóðskjalasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á skjalasviði við langtímavörslu rafrænna gagna.

Starfið felst einkum í ráðgjöf um rafræna skjalavörslu 
við opinbera aðila og viðtöku rafrænna gagna frá þeim. 
Helstu verkefni eru; ráðgjöf um rafræna skjalavörslu, 
leiðbeiningar um afhendingu á vörsluútgáfum rafrænna 
gagna til Þjóðskjalasafns, viðtaka, prófun og varðveisla 
rafrænna gagna. 

 
Hæfnikröfur
• Gerð er krafa um próf í tölvunar- eða kerfisfræði  

eða aðra hliðstæða menntun. Menntun í eða þekking á 
skjalfræði er æskileg.

• Fjölbreytt reynsla á sviði tölvumála. Reynsla af starfi við 
skjalavörslu, notkun skjalasafna eða vinna í skjalasafni  
er æskileg.

• Góð kunnátta á miðlum og stöðlum er varða vörslu og 
flutning rafrænna gagna og kunnátta í algengum  
notendaforritum.

• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
er áskilin.

 
Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni, með 
frumkvæði í starfi, vönduð vinnubrögð og lipra framkomu.
Frekari upplýsingar um starfið að finna á www.skjalasafn.is 
undir laus störf og á www.starfatorg.is      

 
Umsóknarfrestur er til og með 08.07.2013Lögfræðingar

Borgarlögmaður óskar eftir að ráða tvo lögfræðinga til starfa hjá embættinu. Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í 
starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og 
miðlun þekkingar milli starfsmanna. Embætti borgarlögmanns er í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar eru stöðugildi átta lögmanna og 
lögfræðinga.

Borgarlögmaður

Helstu verkefni:
Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,  
borgarráðs, borgarstjóra, stofnana og fyrirtækja Reykjavíkur-
borgar
• Undirbúningur dómsmála og málflutningur
• Meðferð stjórnsýslukæra
•  Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn 
 Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga
 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistaragráða í lögfræði
•  Málflutningsréttindi æskileg
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Lipurð og færni í samskiptum

Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
Reykjavíkurborgar við Stéttarfélag lögfræðinga.
 

Nánari upplýsingar veitir Kristbjörg Stephensen, borgarlögmaður, í síma 411 4100 
eða í gegnum tölvupóstfangið kristbjorg.stephensen@reykjavik.is 
 
Umsóknarfrestur er til 12. júlí n.k.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast í gegnum vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Vilt þú vinna spennandi
  verkefni með okkur?

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

Air Atlanta Icelandic is looking for quality employee

Qualifications:Main Task:

Crewing (12 hour shifts)

12th of July 2013
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·       

kopavogur.is

Kópavogsbær

· Starfsfólk óskast á nýtt heimili fyrir fatlaða

· Hörðuvallaskóli óskar eftir sérkennara

· Hörðuvallaskóli óskar eftir tónmenntakennara

· Lindaskóli óskar eftir forstöðumanni   
 Dægradvalar

· Leikskólinn Baugur óskar eftir sérkennslustjóra

· Leikskólinn Núpur óskar eftir deildarstjóra

Fleiri störf og 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

STARFSFÓLK
ÓSKAST

í stólaleigu

Hársnyrt istofa  L isthúsinu  Engjateigi  17  s ími 895 6159  
hjadudda@simnet. is  facebook: HjaDudda

Contact: Jeanette P. Bråthen Borud    |    Tel: +47 936 50 049    |    e-mail: Jeanette@jobconnect.no    |    www.jobconnect.no

LOOKING FOR JOB IN NORWAY?
WE ARE LOOKING FOR 60 QUALIFIED ENGINEERS 
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified 
personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international 
companies. We are now searching on behalf of several Norwegian companies.

• WE ARE LOOKING FOR PEOPLE WHO ARE RECENTLY GRADUATED, AND PEOPLE WHO 
HAVE WORK EXPERIENCE WITH THE FOLLOWING QUALIFICATIONS:

- Mechanical engineers 
- Electro/automation engineers
- Engineers within construction, civil engineering, energy
And a lot more…

• GENERAL QUALIFICATIONS AND SKILLS:
 We are looking for efforts willing employees with the ability to work independently and at the same 

time contribute to positive teamwork. It is also important with good communication skills in English 
or Danish/Norwegian.

• WE CAN OFFER:
- Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 

professional development
- Competitive salary terms and good insurance
- A great working environment and good conditions

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.
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Rauði krossinn í Reykjavík auglýsir 
eftirfarandi stöður til umsóknar: 

raudikrossinn.is

Verkefnastjórar Hjálparsíma Rauða krossins 1717

Auglýst er eftir þremur verkefnastjórum Hjálparsíma Rauða 
krossins 1717. Um er að ræða 70% starf en verkefnastjórar 
vinna í teymi. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mikil leikni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði 
• Stjórnunarreynsla æskileg

Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri
• Öflun, umsýsla og þjónusta við sjálfboðaliða 
• Samvinna við samstarfsaðila
• Skipulagning starfseminnar
• Kynning á starfseminni

Umsækjandi þarf að geta hafi störf seinni part sumars.

Upplýsingar um verkefnið má finna á heimasíðu Rauða 
krossins www.redcross.is og nánari upplýsingar um starfið 
gefur Katla Þorsteinsdóttir, á netfanginu katla@redcross.is 

Umsóknum skal skila  á skrifstofu Rauða krossins  
í Reykjavík, Laugavegi 120, 4. hæð, 105 Reykjavík eða á 
ofangreint netfang fyrir 13. júní nk. 

Leitum að starfsmanni í hlutastarf við 
að sjá um léttan hádegisverð fyrir u.þ.b. 

tuttugu manns og dagleg þrif.

Æskilegt er að viðkomandi geti 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Þór í síma 
414 8081. Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá 

sendist til Naust Marine, Miðhellu 4, 221 
Hafnarfirði eða á netfangið naust@naust.is.

Vaxandi fyrirtæki leitar að:

Starfsmanni í eldamennsku 
og þrif

Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar

Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að stýra tómstundamiðstöðvum sem staðsettar eru 
í grunnskólum Hafnarfjarðar og heyra undir skrifstofu 
tómstundamála. Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar 
stýrir starfsemi frístundaheimilis fyrir 6-9 ára börn og 
félagsmiðstöð fyrir 10-16 ára börn. Næsti yfirmaður er 
æskulýðsfulltrúinn í Hafnarfirði.

Helstu verkefni:
• Umsjón og ábyrgð með starfsemi tómstundamiðstöðvar
• Skipulagning og framkvæmd verkefna og viðburða
• Fagleg forysta
• Samskipti og samstarf við samstarfsaðila og forráðamenn

Menntunar og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tómstunda- og félagsmálafræði eða  

sambærileg háskólamenntun á uppeldissviði
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Reynsla af starfi með börnum og unglingum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í byrjun ágúst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um þessi störf.

Nánari upplýsingar veitir starfandi æskulýðsfulltrúi Hafnar-
fjarðar, Geir Bjarnason, eða verkefnastjóri á skristofu tóm-
stundamála, Linda Hildur Leifsdóttir. Senda má fyrirspurnir 
á ith@hafnarfjordur.is eða hafa samband við skrifstofu 
tómstundamála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí næstkomandi.  
Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar“ eða með 
rafrænum hætti á ith@hafnarfjordur.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í fjarveru 
hjúkrunardeildarstjóra

 » Er leiðandi í klínísku starfi og framþróun hjúkrunar á 
deildinni

 » Vinnur í samráði við hjúkrunardeildarstjóra að 
skipulagningu á starfsemi deildar

 » Sérstök ábyrgð á tilteknum verkefnum sem honum eru falin

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Starfsreynsla
 » Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
 » Hæfni í mannlegum samskiptum

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 13. júlí 2013. 
 » Upplýsingar veita Ingibjörg Tómasdóttir, deildarstjóri, 
netfang iingibjo@landspitali.is, sími 543 9533/ 824 5769 
og Þórdís Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang 
thoring@landspitali.is, sími 543 9106/ 824 5480.

Starf aðstoðardeildarstjóra á öldrunardeild L2 er laust til 
umsóknar. Starfshlutfall er 90-100% og veitist starfið frá 
1. ágúst 2013 eða eftir samkomulagi til tveggja ára með 
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Á deildinni eru 18 rúm fyrir sjúklinga sem hafa gilt færni- 
og heilsumat og eru að bíða eftir vist á hjúkrunarheimili. 

Aðstoðardeildarstjóri 
hjúkrunar

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ LEIK- OG 
GRUNNSKÓLUM 
GARÐABÆJAR

Leikskólinn Hæðarból

Leikskólinn Kirkjuból

Leikskólinn Akrar

Garðaskóli

Sjálandsskóli

Álftanesskóli

Tómstundaheimilið Frístund

Tónstundaheimilið Sælukot

www.gardabaer.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Þjálfun í meðferð sjúklinga í skilun 
 » Þátttaka í ráðgjafaþjónustu og göngudeildarstarfsemi 
nýrnalækninga

 » Þátttaka í kennslu og vísindastarfi

Hæfnikröfur
 » Almennt lækningaleyfi á Íslandi
 » Íslenskukunnátta
 » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

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 13. júlí 2013. 
 » Upplýsingar veitir Runólfur Pálsson, yfirlæknir nýrna-
lækninga, netfang runolfur@landspitali.is, sími 543 1000.

 » Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af 
prófskírteinum og lækningaleyfi.

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

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Runólfi Pálssyni, yfirlækni nýrnalækninga, skrifstofu 
nýrnalækninga 14F, LSH við Hringbraut. 

Laust er til umsóknar starf deildarlæknis í nýrnalækningum.  
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. september 
2013 eða fyrr ef óskað er, til 12 mánaða.

Starfið felur í sér vinnu á skilunardeild og þátttöku í 
ráðgjafaþjónustu og göngudeildarstarfsemi nýrnalækninga. 
Möguleiki er á að taka þátt í vöktum deildarlækna á 
lyflækningasviði.

Starfið hentar einkum vel læknum sem hafa hug á að 
leggja fyrir sig nýrnalækningar eða almennar lyflækningar.

NÝRNALÆKNINGAR
Deildarlæknir   

 
Bókhald og þjónusta auglýsir eftir bókara. 
Bókhald og þjónusta er bókhaldstofa við Borgartún í 
Reykjavík.  Við sjáum um  bókhald, VSK-skil,  
launavinnslur,  ársreikningagerð og skattskil fyrir  
allar stærðir fyrirtækja.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Upplýsingar ekki veittar í síma en áhugasömum er bent 
á að senda ferilskrá á netfangið starf@ibokhald.is 
 fyrir  2. júlí nk.

Ertu vanur bókari? 
Vilt þú vinna á góðum vinnustað?

Starfið felst í: 
- Færslu bókhalds. 
- Afstemmingum.
- VSK uppgjöri.

Hæfniskröfur:
- Mikil reynsla   
  við færslu bókhalds 
  og afstemmingar.
- Góð kunnátta  
   á excel og DK   
   eða annað  
   bókhaldskerfi.



Lausar stöður við Lágafellsskóla 
og Varmárskóla í Mosfellsbæ  

haustið 2013

Lágafellsskóli: 

• Skólaritari 60 – 100% starfshlutfall.  
Um framtíðarráðningu er að ræða.

• Aðstoðarmatráður í mötuneyti starfsmanna.  
Vinnutími 07:30 – 15:30. 

• Skólaliðar  
Vinnutími 07:50 – 14:00.  
Möguleiki á sveigjanlegu starfshlutfalli. 

• Skólaliði í nemendamötuneyti.  
Afleysing frá 15.ágúst – 6. nóvember.  
Vinnutími 08:00 – 14:00. 

Upplýsingar um störfin í Lágafellsskóla veitir Jóhanna  
Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230. 
 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu 
sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is

Varmárskóli: 

• Deildarstjóri verkefna.   
Um er að ræða tímabundna afleysingu í stjórnun  
skólaárið 2013-2014. 

• Dönskukennari (heil staða).   
Um er að ræða dönsku í 7.-10.bekk og er ráðið tímabundið  
í eitt ár vegna leyfis kennara. 

• Stuðningsfulltrúar 
70% starfshlutfall sem er hægt að hækka í 100% ef vinnu  
í frístundaseli er bætt við.

• Stöður í frístundseli Varmárskóla.   
Um er að ræða 40-50% stöður, vinnutími frá 13-16/17. 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands  
íslenskra sveitarfélaga við Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Upplýsingar um störfin veita skólastýrur Varmárskóla,  
Þórhildur Elfarsdóttir s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir 
s. 899-8465

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið:  
thorhildur@varmarskoli.is. 

Umsóknarfrestur um öll ofangreind störf er til og með  
10. júlí 2013.

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög. 

Nánari upplýsingar um störfin, menntunar- og hæfnikröfur  
er að finna á http://www.mos.is/Lausstorf/. 

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um. 

Deildarstjóri og leikskólakennari á Ós 

Barnaheimilið Ós er foreldrarekinn leikskóli sem starfar í anda 
Hjallastefnunnar.  
Á leikskólanum eru þrjár deildir með alls 34 börnum. Nú leitum 
við annars vegar að deildarstjóra  í elsta kjarna (fyrir börn fædd 
2008) og leikskólakennara/starfsmanni.
 
Hæfnikröfur:
•  Leikskólakennaramenntun eða önnur sambærileg  menntun
•  Brennandi áhugi á að starfa með börnum
•  Reynsla af uppeldis-og kennslustörfum með börnum æskileg
•  Áhugi og vilji til að þróa starfið í samstarfi við samstarfsfólk 
og foreldra

Nánari upplýsingar veitir Gyða leikskólastjóri eftir kl. 12.

Áhugasamir sendið umsókn á os1@simnet.is   
fyrir mánudaginn 8. júlí. 2013. 

ERTU VERSLUNARSTJÓRI?

Við leitum að verslunarstjóra fyrir einn 
af stöðunum okkar á höfuðborgarsvæðinu
Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir rekstri staðarins.  
Hann sér m.a. um þjálfun og ráðningu starfsfólks, samskipti við birgja, 
uppgjör og skýrslugerð ásamt því að afgreiða og þjónusta viðskiptavini.

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af afgreiðslu- og þjónustustörfum.
Við gerum kröfu um þjónustulund, samviskusemi og jákvæðni.

Umsókn ásamt ferilskrá 
skal senda á starf@subway.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. júlí nk.
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Óskum eftir kjötiðnaðarmanni og fólki  
með reynslu og áhuga á eldamennsku.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt mynd á  
kjotkompani@kjotkompani.is

Kennsluráðgjafi
 

Laust er til umsóknar starf kennsluráðgjafa á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Um er að ræða 80% starf. 

Velferðarsvið

 
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Ráðgjöf við grunnskóla um kennsluhætti, þróun og skipulag 

skólastarfs. 
• Ráðgjöf vegna einstakra barna með þroskafrávik og barna 

sem eru í námslegum og/eða félagslegum vanda. 
• Ráðgjöf og aðstoð við gerð starfsáætlana í grunnskólum. 
• Umsjón með ýmiskonar samstarfsverkefnum. 
• Þátttaka í þverfaglegum teymum á þjónustumiðstöðinni. 
• Samvinna við samstarfsaðila og hagsmunasamtök.
 
 

 
 

Hæfniskröfur: 
• Kennaramenntun og framhaldsnám sem nýtist í starfi.
• Þekking og reynsla á starfi grunnskóla. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum. 
• Skipulagshæfileikar. 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Áhugi á þróun þverfaglegs starfs innan þjónustu- 

miðstöðvarinnar.

 Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. 
 Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorgeir Magnússon deildarstjóri í síma 411 1200 / 664 7756 
 eða með því að senda fyrirspurnir á thorgeir.magnusson@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
   www.reykjavik.is/storf  Umsóknarfrestur er til 15. júlí n.k.

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



| ATVINNA | 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Lindaskóli auglýsir eftir forstöðumanni 
Dægradvalar fyrir næsta skólaár. Um er 
að ræða fullt starf í gefandi og fjölbreyttu 
starfsumhverfi. Ráðið verður í stöðuna frá 
1. ágúst 2013.

Forstöðumaður sér um daglegan rekstur 
Dægradvalar, sem m.a. felur í sér skráningu 
nemenda í Dægradvöl, taka saman reikninga 
vegna mánaðargjalda, stýra starfi á sinni deild 
og sinna öðrum verkefnum sem upp koma í 
daglegum rekstri.

Hæfniskröfur 
 Við leitum að starfsmanni, sem er fær í 
mannlegum samskiptum, sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum og býr yfir skipulagshæfileikum, 
frumkvæði og metnaði í starfi.

 Æskilegt er að umsækjandi hafi uppeldismenntun.

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launa-
nefndar sveitarfélaga og SfK eða viðkomandi 
stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 13. júlí.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðrún G. 
Halldórsdóttir, gudrungh@lindaskoli.is í síma 
862-8778.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www. kopavogur.is
 
 

Lindaskóli 
óskar eftir 
forstöðumanni 
Dægradvalar

Kennari í líffræði og jarðfræði Menntaskólinn að Laugarvatni Laugarvatn 201306/094
Nýrnalækningar - Deildarlæknir Landspítali Reykjavík 201306/093
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar Öldrunardeild L2, Landspítali Reykjavík 201306/092
Kennari Iðnskólinn í Hafnarfirði Hafnarfjörður 201306/091
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurnesja Reykjanesbær 201306/090
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður Vökudeild Barnaspítala Hringsins Reykjavík 201306/089
Lektor/dósent/prófessor í lögfræði Lagad. hug- og félagsvísindasviðs HAkureyri 201306/088
Starfsmenn, sundlaug íþróttahús Rekstur fasteigna HÍ Laugarvatn 201306/087
Lektor í markaðsfræði Viðskiptafræðideild HÍ Reykjavík 201306/086
Lektor í íslenskri málfræði Menningardeild Hugvísindasviðs HÍ Reykjavík 201306/085
Lektor í spænsku  Deild erlendra tungumála HÍ Reykjavík 201306/084
Lektor í hugm.- og stjórnmálasögu Sagnfræði- og heimspekideild - HÍ Reykjavík 201306/083
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201306/082
Starfsmaður - Vínbúðin Flúðum ATVR Flúðir Flúðir 201306/081
Starfsmaður - Vínbúðin Patreksfirði ATVR Patreksfjörður Patreksfjörður 201306/080
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201306/079
Hjúkr.fr. á hjúkr.d. í Neskaupstað Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201306/078
Hjúkr.fr. á lyf og handlækn.d. FSN Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201306/077
Deildarstjóri á Sjúkrasviði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201306/076
Aðstoðard.stj. á sjúkradeild FSN Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201306/075
Heilsugæslulæknir HH Grafarvogi,Spönginni 35 Reykjavík 201306/074
Sérfræðingur í hagskýrslugerð Hagstofa Íslands Reykjavík 201306/073
Eftirlitsdýralæknir í Suðvesturumd. Matvælastofnun Reykjavík 201306/072
Mannauðsstjóri Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201306/071
Yfirlæknir göngudeildar BUGL LSH Læknaþáttur göngud. BUGL Reykjavík 201306/070
Hjúkrunarfræðingur Sólvangur Hafnarfjörður 201306/069
Sjúkraliði á gjörgæslu og vöknun LSH við Hringbraut Reykjavík 201306/068
Geislafræðingar Röntgendeild Landspítala Reykjavík 201306/067
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar Öldrunardeild L2 Landakoti Reykjavík 201306/066
Viðskiptagreinakennari Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfossi 201306/065
Staðarumsjónarmaður Hólaskóli - Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201306/064

Save the Children á Íslandi

 Helstu starfssvið: 

• Umsjón með daglegum rekstri tómstundahúsanna.
• Umsjón með forvarnarmálum sveitarfélagsins í samráði við 

yfirmann.
• Starfsmannahald tómstundahúsanna í samráði við 

 yfirmann. 
• Innkaup fyrir tómstundahúsin 
• Skipulagning þjónustu húsanna í samráði við notendur og 

starfsfólk
• Samskipti og samstarf við notendur, skóla  

og aðra samstarfsaðila. 
• Stefnumótun í samráði við yfirmenn og nefndir. 

 Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á uppeldissviði eða önnur sambærileg. 
• Starfsreynsla í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum 

og /eða ungmennahúsum. 
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg.
• Sjálfstæði og frumkvæði. 
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð. 
• Góða samskiptahæfni. 
• Almenn tölvukunnátta. 

Forvarna- og tómstundafulltrúi í Sveitarfélaginu Árborg

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu forvarna- og tómstundafulltrúa, lausa til umsóknar. Leitað er að reglusömum og áreiðan-
legum einstaklingi sem hefur m.a. til að bera  frumkvæði,  góða samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Um er að ræða 
fjölbreytt og áhugavert starf tengt forvörnum og tómstundum í Árborg en helstu starfsstöðvar eru félagsmiðstöðin Zelsíuz og 
ungmennahúsið Pakkhúsið. Mikil uppbygging er í Sveitarfélaginu Árborg og áhersla lögð á að skapa börnum og ungmennum 
þroskavænleg uppeldisskilyrði og eru forvarnamál höfð í öndvegi. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags og um er að ræða fullt starf.

Umsóknarfrestur rennur út 4.júlí næstkomandi.
Umsóknir skulu sendar á Sveitarfélagið Árborgar, Ráðhúsinu, Austurvegi 2, 800- Selfossi 
 eða með tölvupósti á bragi@arborg.is merkt; „Starfsumsókn forvarna- og tómstundafulltrúi”.  

Nánari upplýsingar um starfið veita Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi,  bragi@arborg.is í síma 480-1900.

29. júní 2013  LAUGARDAGUR12



ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. 

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS GRENIMELUR 16 – REYKJAVÍK
NEÐRI SÉRHÆÐ. FRÁBÆR STAÐSETNING

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG FRÁ KL. 14.00-15.00. Vel staðett 126,8 fermetra neðri sérhæð í upprunalegum stíl í þessu fallega húsi við 
Grenimel auk 41,7 fermetra ósamþykktrar aukaíbúðar í kjallara og 32,0 fermetra bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofu,  rúmgott hol, bókaherbergi með 
föstum hillum, samliggjandi skiptanlegar stofur með fallegri rennihurð á milli, eldhús með góðri borðaðstöðu, tvö rúmgóð herbergi og baðherbergi. 
Í kjallara eru auk íbúðarinnar tvö herbergi sem nýtast vel með hæðinni. Svalir eru til suðurs út af hjónaherbergi. Ræktuð lóð með fallegum trjám og 
runnum. Verð 60,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Iðnaðar- og verslunarhúsnæði til sölu: 
Vagnhöfði 21, 110 Reykjavík

 
Til sölu 596 fermetra iðnaðar- og verslunarhúsnæði á frábærum stað 
á Höfðanum. Eignin er með góða aðkomu frá götu og mjög vel sýni-
leg. Hún skiptist í megindráttum í tvo vinnusali með mikilli lofthæð 
og tveimur stórum innkeyrsluhurðum og verslunarhúsnæði með einni 
innkeyrsluhurð. Innangengt er í vinnusali um verslunarrými. Kaffistofa 
auk skrifstofu er á millilofti milli vinnusala. Eignin er laus strax. 

Tilboðum skal skila fyrir föstudaginn 19. júlí

 
Nánari upplýsingar um eignina fást hjá Ólafi Erni 
Ólafssyni KPMG í síma 891 6099

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Laxatunga 26 og 30 - 270 Mosfellsbær 

Kvíslartunga 62 - 270 Mosfellsbær 

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 svefnher-
bergi. Björt rými og stórir gluggar. Húsin eru rúmlega fokheld 
í dag og afhendast í núverandi ástandi. Verð 24,0 til 24,9 m.

240,2 m2 raðhús á tveimur hæðum við Kvíslartungu 62  
í Mosfellsbæ. 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. V. 36,0 m.

Aðeins tv
ö

hús e
ftir

Laus strax

Góð kaup

Góð kaup

Dalvíkurbyggð

AUGLÝSING
um skipulagsmál  
í Dalvíkurbyggð

Breyting á Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020.  
Gullbringa, frístundabyggð í landi Tjarnar.

Í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér með 
auglýst tillaga að breytingu á landnotkun í landi Tjarnar í 
Svarfaðardal. Í tillögunni er gert ráð fyrir nýju 2,1 hektara 
svæði fyrir frístundabyggð, Gullbringu, norðan Laugahlíðar, 
með þremur lóðum og sex frístundahúsum.

Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Tjarnar (Gullbringa)
Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar í 
landi Tjarnar sbr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og í sam-
ræmi við ofangreinda tillögu að breyttu aðalskipulagi.
Deiliskipulagið tekur til hluta úr landi Tjarnar í Svarfaðardal 
efst í ræktuðu landi vestan og ofan þjóðvegar. Á landinu er 
fyrir hjáleigan Gullbringa, sem nú er frístundahús og sam- 
byggð henni er Arngrímsstofa, friðað hús á þjóðminjaskrá.

Tillöguuppdrættir ásamt greinargerðum munu liggja frammi 
á skrifstofu byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu 
og hjá Skipulagsstofnun, frá  föstudeginum 28. júní til 
föstudagsins 9. ágúst 2013 svo að þeir sem þess óska geti 
kynnt sér þær og gert við þær athugasemdir. Tillögurnar eru 
einnig á vefsíðu Dalvíkurbyggðar www.dalvikurbyggd.is .

Athugasemdafrestur vegna ofangreindra tillagna er til 
föstudagsins 9. ágúst 2013. Athugasemdum skal skilað 
skriflega til byggingarfulltrúa Dalvíkurbyggðar, Ráðhúsinu, 
620 Dalvík, eða með tölvupósti  borkur@dalvikurbyggd.is) 
þar sem nafn, kennitala og heimilisfang sendanda kemur 
fram fyrir kl. 17.00 9. ágúst 2013. Hver sá sem ekki gerir 
athugasemdir við tillögurnar innan þessa frests telst vera 
þeim samþykkur.

Dalvíkurbyggð, 26. júní 2013 

Börkur Þór Ottósson
byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

 

Glerskáli-blómastofa  
til sölu.

2,5 m frá húsi, 4 m meðfram vegg, hvít grind.
Skipti á tjaldvagni/fellihýsi sumarhúsalandi koma til greina.
Gott verð-tilboð óskast.892-0807

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Frakkarstígur, endurgerð, Skólavörðuholt – Njálsgata  
-  útboð nr. 13069.

• Betri hverfi, vesturhluti - útboð nr. 13075..

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

Innkaupadeild

Í samstarfi við Fasteignasöluna Bæ • Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogi

Fyrirtæki í auglýsinga- og prentiðnaði
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KOMPANY fyrirtækjaráðgjöf

Til sölu er áhugavert fyrirtæki í fullum rekstri, 
með eða án húsnæðis. Starfsemin felst m.a. í 
eftirfarandi: Auglýsingagerð fyrir blöð og tíma-
rit, nafnspjöld, vinnustaðaskírteini, bréfsefni og 
reikningar, kynningarbæklingar, bækur, hand-
bækur, tímarit, dreifibréf og önnur prentvara. 

Auðvelt að flytja hvert á land sem er.

Nánari upplýsingar gefur Óskar Traustason
Sími 659 2555 eða oskar@fasteignasalan.is

Rúnar Gíslason, Hdl.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Minna að fletta
meira að frétta
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BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna
það efni sem leitað er að.“

 







BÍLAR &
FARARTÆKI

FORD Transit t350. Árgerð 2010, ekinn 
66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur kassi L4,20 
B 2,10 H 2,40 H TOPP EINTAK. Verð 
4.850.000. Rnr.222765

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KNAUS Eifelland-deseo 400lkk. Árgerð 
2008, Stórt fortjald. Tilboð 1.450.000. 
Rnr.104059.

PALAMINO Yearling 4103. Árg. 2004, 
Fortjald. Tilboð 990.000. Rnr.104317.

FIAT Hymer. Árgerð 2005, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.700.000. 
Rnr.104094.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

Eigum EL-GO rafmagnsvespurnar til 
afgreiðslu strax, ekkert próf og ekkert 
bensín. Sama lága verðið kr.148.900,-

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Dodge Durango Citadel V8 Hemi 
Metan / Bensín, 360hö, Citadel er 
með öllum hugsanlegum lúxus og 
tækni búnaði, Stór glæsilegur jeppi 
á frábæru verði, Verð 11.490þ.kr, 
Bíllinn er í salnum, komdu og skoðaðu 
úrvalið, rnr 130089 

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16
http://www.isband.is

PALOMINO YEARLING IY-4102 10 FET 
Árgerð: 2011 Verð 2.200.þús Tilboð: 
1990.þús Lítið sem ekkert notað.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

BMT DMX 450 SPORT árg. 2008 ek. 4 
þkm, 27” dekk, töskur, grindur, kastarar, 
hiti í handföngum ofl. Snildar hjól, verð 
áður 690 þús verð nú tilboð 299 Þús 
100% lán í boði. 8939500 eftir lokun

SUZUKI GSX-R 600 2008 EK. 19 Þkm. 
flott hjól tilboðsverð nú 899 þús 
100% lán í boði. 8939500 eftir lokun

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.is

VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu 
í síma 5179999, Skráðu bílinn og 
ferðavagninn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

MMC Outlander Instyle. Árgerð 2008, 
ekinn 93.þ km. Bíll með öllu. Bensín, 
sjálfsk. Verð 3.290.000. Rnr:210369

Subaru Legacy Lux. Árgerð 2007, ekinn 
157.þ km. Einn eigandi, alltaf fyrir 
austan. Bensín , sjálfsk. Einn með öllu. 
Verð 1.990.000 kr. Rnr:210384

Toyota Yaris Terra. Árgerð 2006, 
ekinn 134.þ km. Bensín, beinsk. Verð 
1.090.000 kr. Rnr: 210227

Yamaha MT01. Árgerð 2009, ekið 
17.þ km. Topp eintak. Ótrúlegt verð 
1.250.000 kr Rnr: 210383

Toyota Avensis S/D Sol. Árgerð 2007, 
ekinn 132.þ km. Bensín, sjálfsk. 
Topp þjónustaður. Verð 1.890.000 kr. 
Rnr:112302

Bílaverkstæði Austurlands
Miðás 2, 700 Egilsstaðir

Sími: 4705073
Opið virka daga 9-18

www.bva.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

AUDI Q7 QUATTRO 4.2 árg. 2007 ek. 
118 Þkm Umboðsbíll, loftpúðafjöðrun, 
topplúga, krókur ofl. Tilboðsverð nú 
3990 !!!! er í salnum 8939500 eftir 
lokun

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

 Bílar til sölu

Yaris Sol, ‚13 árg, Ek. 16þ. km. 66 kw, 
disel. V. 2milj. 950þús. S: 893 2217/897 
2217.

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.

Toyota Landcruiser 80VX, 4,2 dísel, 38” 
dekk, leður. Árg. ‚94 Ek. 424.000km. 
Auka tankur. Læstur að framan og 
aftan. 4:88 hlutföll. Loftdæla, loftkútur 
o.fl. Verð 2.190.000 kr Uppl. s: 697 
4540.

Ford Econoline 1990 Club Wagon XLT 
250. 7,3lítra diesel. Ssk. Loftlæsingar 
að aftan og framan. Lækkuð hlutföll 
og Dana 60 hásingar. 4 þægilegir 
captain stólar og svefnsófi. 38‘‘dekk. 
2 eigendur. Ek. 220.000km. Mjög 
vel með farin innrétting og áklæði. 
Frábær ferðabíll, Skoðaður 2013. 
-1.4mkr- Uppl. 660 0747

RAV4, LÍTIÐ EKINN
Til sölu árg ‚05, ek. 80 þús. km., einn 
eigandi, 100% þjónustubók. Ný dekk + 
nagladekk. V. 1.500.000. Engin skipti. 
Uppl. í s. 565 6390 og 892 7921.

Til sölu Mercedes Benz ML 350 ekinn 
127.000, árg 2006 nýskráður 2007. 
Sóllúga-leður-cd magazín-Harma 
kardon hljóðkerfi , fallegur bíll verð kr: 
3.450.000. Sími: 825 2223.

Til sölu Toyota RAV 4 ‚03. 5 Dyra. 
Í fínu standi. Ekinn 69000km. 
Automatic. Silfurgrár. Hiti í sætum og 
loftkæling. Ásett verð 1.290,000. Engin 
skipti. Vetrardekk á felgum seljast sér. 
Uppl. 825 8251.

Nissan Pathfinder XE disel. Ek. 163þ. 
Ásett V. 2.600Þ. Tilboð 1.990Þ. Engin 
skipti. S. 820 4358.

M-Benz 280 SE ‚83. Ek 289þkm. V&S-
dekk+4 Benz álf. Vel með farinn. V. 
450þ. 6912168

Til sölu Cadillac DeVille 1983 V8 ssk 
í góðu standi nýlega sprautaður lýtur 
vel út utan sem innan Verð 850 þús 
uppl í sima 847-1763

Skoda Superb 4x4. Árgerð 2011, 
ekinn 50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000.- Uppl í síma 843 7805.

Toyota Avensis S/D SOL Frúarbíll, 
Árg.2007. Ek. 107þ. km. Ný sumardekk, 
álfelgur, ný skoðaður. Góður bíll. Verð 
1850þús. Uppl. í s. 696 9503.

Rútur, 2x Sprinter ‚04, annar með 
lúxus-innréttingu og Daf ‚87 - 
62manna verð 2.9 Uppl. í s.894 8620 
Arilíus

38” LC 90 VX ÁRG 2001
Vil skipta þessum fyrir óbreyttan 
stóran jeppa eða stóran fólksbíl á 
svipuðu verði. Ekinn 260þús, ásett 
2,5m. S. 897-1471.

Viltu selja bílinn þinn í dag ? Ertu 
að fara að kaupa nýjan bíl og vilt fá 
hærra uppítökuverð fyrir bílinn þinn 
? Viltu staðgreiða nýja bílinn og fá 
staðgreiðsluafslátt ? Ef svo er hafðu 
þá samband og við sendum þér okkar 
kauptilboð þér að kostnaðarlausu.

Peugeot 206 árg ‚04. Ek. 99 þús. Verð 
490 þús. Vel með farinn og í góðu 
standi. Uppl. í s. 861 5494.

Ford Transit ‚05 14 manna (er skráður 
8 manna en sæti fylgja). Mikið 
yfirfarinn. Tilboð 2 millj. Uppl. í s. 
699 4329.

GJAFAVERÐ
Volvo S40 2006. Einn eigandi, 
þjónustaður af umboði. Kr. 1.200.000. 
S. 8244790

Til sölu Honda Accord Sedan 
árg.‘07, ek.85 þ.km. bensín sjálfsk. 
Verð:2.350.000. Glæsilegur bíll. Uppl. 
í s.893 3276

til sölu

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


