
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Heilsugæslulæknir  
við Heilsugæsluna í Grafarvogi

Heilsugæslulæknir 
Laust er til umsóknar starf heilsugæslulæknis við Heilsugæsluna  
í Grafarvogi frá 1. júní 2014 eða eftir nánara samkomulagi.  
Um 100% starf er að ræða, ótímabundið.

Á heilsugæslustöðinni eru starfandi sérfræðingar í heimilis- 
lækningum ásamt barnalækni, hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, 
sálfræðingi, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og riturum.  
Nánari upplýsingar um starfsemi stöðvarinnar má finna á vef 
Heilsugæslunnar (www.heilsugaeslan.is). 

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfssvið heilsugæslulækna er m.a.:
• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Kennsla nema

Hæfnikröfur
•Krafist er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun  
í heimilislækningum.

•Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð. 
•Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og reynsla  
af teymisvinnu. 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra  
og viðkomandi stéttarfélags.
Stéttarfélag er Læknafélag Íslands.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar sem fram 
kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Jafnframt skal leggja fram staðfestar upplýsingar um læknis- 
menntun, læknisstörf, vísinda- og rannsóknarstörf. Gögn sem 
ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu Þorkelsdóttur, 
mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 
16, 109 Reykjavík. 

Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
við ráðningu í starfið. 

Sækja skal um starfið rafrænt á vefsíðu Heilsugæslunnar  
(www.heilsugaeslan.is) undir “laus störf“ eða á Starfatorgi  
(www.starfatorg.is).
Umsókn getur gilt í 6 mánuði.
Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 19.05.2014

Nánari upplýsingar veitir:
Guðmundur Björgvinsson, staðgengill yfirlæknis Heilsugæslunnar 
í Grafarvogi - gudmundur.bjorgvinsson@heilsugaeslan.is  
s. 585-7600

HH Grafarvogi lækningar
Spönginni 35
112 Reykjavík

Ábyrgð – Fagmennska – Traust – Þjónusta - Framþróun

Vélstjóri
Dögun ehf. leitar yfirvélstjóra á rækjuskipið RÖST SK-17.  
Leitað er að vélstjóra með a.m.k. VS-III réttindi og með 
reynslu til sjós, helst sem yfirvélstjóri.  Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir, með upp-
lýsingum um menntun og fyrri störf, með tölvupósti til: 
hjalmar@dogun.is og olafur@dogun.is.  

Nánari upplýsingar veita Hjálmar Vilhjálmsson og  
Ólafur Óskarsson í síma 588-7666.

Dögun ehf. var stofnað árið 1983.  Fyrirtækið stundar rækju-
vinnslu og útgerð, og er með aðsetur á Sauðárkróki.

   

Kraftmikill sölumaður óskast til starfa
Við leitum að öflugum einstaklingi í sóknarsölu hjá vaxandi fyrirtæki. 
Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.

Starfssvið 

Eiginleikar og hæfniskröfur

 
 

Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014.

Ert þú sóknarmaður?

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustufyrirtæki sem 
hefur á að skipa fagmenntuðu starfsfólki. Markmið okkar 
eru að efla heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og 
daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki 
og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta 
og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Starfsmaður í reikningshald
ÁTVR óskar að ráða starfsmann í reikningshald

Helstu verkefni og ábyrgð
• Bókun fjárhagsreikninga
• Afstemmingar og uppgjör
• Miðlun upplýsinga úr fjárhagskerfi
• Umsjón með uppáskriftakerfi
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Hæfnikröfur
• Menntun á sviði viðskiptafræði
• Reynsla af bókhaldi skilyrði
• Þekking á Dynamics NAV bókhaldskerfi kostur
• Góð kunnátta á Excel
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Nákvæm vinnubrögð og skipulagshæfni
• Samstarfs- og samskiptahæfni
• Jákvæðni og rík þjónustulund

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ.  Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar veita
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is 
Inga Steinunn Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Vínbúðanna, vinbudin.is



Starfið: Samgöngustofa óskar eftir að ráða eftirlits-
mann á verndardeild á mannvirkja- og leiðsögusvið 
stofnunarinnar, aðallega á sviði flugverndar en einnig 
aðstoð við eftirlit á sviði siglingaverndar. Starfið 
felst einkum í undirbúningi eftirlits, vettvangs-
heimsóknum, úttektum, prófunum og skoðunum á 
framkvæmd flugverndar/siglingaverndar en einnig 
innleiðingu nýrra krafna og uppfærslu handbóka 
stofnunarinnar á sviði flugverndar. Leitað er að 
starfsmanni sem á auðvelt með að setja sig inn í 
reglur og nýjar aðstæður og er tilbúinn að vinna í 
öguðu umhverfi. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfnikröfur
•   Háskólanám sem nýtist í starfi eða sambærileg   
     menntun
•   Þekking á flugvernd/siglingavernd er kostur
•   Reynsla af eftirlitsstörfum
•   Góð tölvukunnátta er nauðsynleg sem og gott vald 
     á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
•   Mjög gott vald á íslensku og ensku í rituðu 
     og töluðu máli nauðsynleg
•   Frumkvæði, skipulögð, nákvæm vinnubrögð 
     og sjálfstæði í starfi
•   Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Samgöngustofu 
þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. 

Umsóknarfrestur er til 19. maí 2014. 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
•   á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni 
     www.samgongustofa.is
•   senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á netfangið 
     atvinna@samgongustofa.is 

eða

•   senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                          Samgöngustofa
                          Bt. Ólafar Friðriksdóttur
                          Pósthólf 470
         202 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir Ágústa R. Jónsdóttir, 
deildarstjóri verndardeildar í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. 
sex mánuði ef staða losnar á ný. Samgöngustofa 
áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum. 
Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað 
að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og 
hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna 
á heimasíðu www.samgongustofa.is. 

EFTIRLITSMAÐUR
Á VERNDARDEILD

www.gardabaer.is

Byggingarfulltrúi Garðabæjar hefur yfirumsjón með 
stjórnsýslu byggingarmála. Byggingarfulltrúi hefur 
forystu um faglegan undirbúning á sviði 
byggingamála á hverjum tíma, innleiðingu 
gæðakerfis og er bæjarráði  til ráðgjafar á því sviði. 

Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á yfirferð 
byggingarnefndarteikninga, byggingareftirliti, 
skráningu mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, 
staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku  og 
miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
hlutaðeigandi stéttarfélags og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí 2014.

Sækja þarf um starfið með því að fylla út umsókn á 
nýjum ráðningarvef Garðabæjar.

Umsókninni þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir 
nám og störf þar sem umsækjandi gerir sérstaklega 
grein fyrir hæfni til starfans út frá ofangreindum 
hæfnikröfum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  byggingarmála sbr. 8 gr. mannvirkjalaga 
  nr. 160/2010 og 7. gr. skipulagslaga 
  nr. 123/2010 er skilyrði.

Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum, 
  byggingarreglugerð er æskileg.

  er æskileg.

  skipulagshæfni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

STARF BYGGINGARFULLTRÚA
Garðabær auglýsir eftir einstaklingi til að sinna starfi byggingarfulltrúa. Leitað er 
eftir einstaklingi með háskólamenntun á sviði byggingarmála og með mikla 
reynslu á sviði byggingarmála. 

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapas barinn óskar eftir 
atvinnumanni í matargerð
Viðkomandi þarf að hafa brennandi ástríðu fyrir mat, 
vera jákvæður, hafa reynslu af stjórnunarstörfum og 
eiga gott með að vinna undir álagi og í hóp.

YFIRMATREIÐSLUMAÐUR

RESTAURANT- BAR

Upplýsingar eru veittar í síma 
895 7350 frá kl. 13-17 
eða á bjarki@tapas.is

 

HRAFNISTA
Reykjavík I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

| ATVINNA | 3. maí 2014  LAUGARDAGUR2



Mannauðsráðgjafi
 
Ertu að leita að starfi þar sem hæfileikar þínir fá notið sín?

Velferðarsvið óskar eftir að ráða öflugan mannauðsráðgjafa til starfa í mannauðsþjónustu sviðsins.  Við bjóðum uppá 
fjölbreytt og krefjandi starf í metnaðarfullu starfsumhverfi, þar sem hæfileikar starfsmanna fá notið sín.  Við bjóðum uppá 
þátttöku í þróun starfsumhverfis og verkefna. Við leitum að starfsmanni í fullt starf sem getur hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Skipulagning og stefnumótun símenntunar  
 og starfsþróunar. 
• Ráðgjöf við stjórnendur og fræðslufulltrúa vegna  
 símenntunar og starfsþróunar.
• Ráðgjöf og kennsla varðandi starfsþróunarsamtöl og  
 gerð símenntunaráætlana.
• Stuðningur, ráðgjöf og fræðsla til stjórnenda varðandi  
 mannauðstengd málefni.
• Stuðningur, eftirfylgd og ráðgjöf vegna  
 vinnustaðagreininga.
• Umsjón og áætlanagerð í mannréttindamálum er  
 varða mannauðsmál.
• Þátttaka í vinnuhópum á sviði starfsmannamála bæði  
 innan sviðs og borgarkerfis.
• Ýmis önnur verkefni sem lúta að því að gera starfsstaði  
 velferðarsviðs að eftirsóknarverðum vinnustöðum.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á  
 sviði mannauðsmála. 
• Þekking og reynsla á sviði mannauðsmála æskileg. 
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum. 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Lóa Birna Birgisdóttir 
starfsmannastjóri, í síma 411-9024 eða með því að senda 
fyrirspurnir á  loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endur-
spegli það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og 

hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Velferðarsvið

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf 

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí nk.

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks capable,  
responsible, and flexible clerk (Secretary).
Basic conditions for application
    •   University degree
    •   Good knowledge of Iceland
    •   Language skills in Icelandic and English
    •   Good computer command
    •   Star t of work in May 2014 and 
       contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address 
until 14 May. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp

Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.  
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan  
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,  
sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd þóknun í verktakaumhverfi. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
umsokn@sagaz.is fyrir 9. maí nk. 

Sölufulltrúi

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Kennari í dönsku í Kársnesskóla

· Kennari í ensku í Kársnesskóla

· Kennari á yngsta stig í Kársnesskóla

· Sérkennari í námsver Kópavogsskóla

· Umsjónarkennarar í Salaskóla

· Námsráðgjafi í Salaskóla

· Leikskólakennari á leikskólann Dal

· Sjúkraliði í dagþjálfun fyrir minnissjúka

· Starfsfólk á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Þroskaþjálfi á hæfingarstöð

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á
vef Kópavogsbæjar

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

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst www.kopavogur.is
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Umsjón með starfinu hefur 
Lind Einarsdóttir hjá Talent
Ráðningum, lind@talent.is

Umsóknarfrestur er til og með 11. maí nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um
starfið á heimasíðu Talent Ráðninga,  www.talent.is

m
t.is

Að VIRK - Starfsendurhæfingar-
sjóði standa öll helstu samtök  
launamanna og atvinnurekenda  
á vinnumarkaði.  Hlutverk sjóðsins 
er að draga markvisst úr líkum á því 
að launafólk hverfi af vinnu markaði 
vegna varanlegrar örorku með 
aukinni virkni, eflingu starfsendur-
hæfingar og öðrum úrræðum.  
Nánari upplýsingar um VIRK 
-  Starfsendurhæfingarsjóð er að 
finna á heimasíðu sjóðsins 
www.virk.is

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður leitar að öflugum og metnaðarfullum sérfræðingi til að starfa að fjölbreyttum 
verkefnum á sviði upplýsingatækni.

Um er að ræða sérfræðistarf sem felst m.a. í að aðstoða við uppbyggingu á upplýsingakerfi sem heldur utan um starfs-
endurhæfingarferil einstaklinga. Einnig er um að ræða þátttöku í þjónustu og ýmsum öðrum þróunarverkefnum. 

Hér gefst einstakt tækifæri til að vinna að uppbyggingu, þróun og  þjónustu í fyrirtæki sem er í hraðri uppbyggingu. 
Um er að ræða mjög krefjandi starf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

• Þekking á gagnagrunnum og vinnslu tölfræðiupplýsinga er kostur

• Reynsla og þekking á innleiðingu og notkun upplýsingatæknikerfa í félags- eða 
heilbrigðisþjónustu er kostur 

• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og vinnubrögð

• Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Gott vald á íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 

• Leiðtogahæfileikar og jákvætt viðmót

• Mjög góð skipulags- og samskipptahæfni
 Linnetsstígur 1  |  220 Hafnarfjörður  |  talent@talent.is |  Sími 552-1600

FJÖLSKYLDUSETUR REYKJANESBÆJAR
Reykjanesbær auglýsir eftir starfsmanni í Fjölskyldusetur. Um er að ræða 100% starf í eitt ár í nýju og spennandi tilraunaverkefni sem leitast 
við að samræma úrræði fyrir börn og fjölskyldur í Reykjanesbæ. 

Þar mun fara fram almenn foreldra- og forvarnarfræðsla auk sértækra námskeiða. Fjölskyldusetur mun verða í samstarfi við ýmsar stofnanir 
s.s. lögregluna á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Háskóla Íslands og fleiri aðila. 

Umsóknarfrestur er til 20 maí. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. ágúst 2014

Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjanesbæjar http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.

Nánari upplýsingar um starfið veitir María Gunnarsdóttir, forstöðumaður barnaverndar 
Reykjanesbæjar, maria.gunnarsdottir@reykjanesbaer.is eða Sigurður Þ. Þorsteinsson, 
yfirsálfræðingur á fræðslusviði, sigurdur.th.thorsteinsson@reykjanesbaer.is. 
Einnig er hægt að hafa samband símleiðis í síma 421-6700.

Starfssvið:
• Skipulagning námskeiða/fræðslu í samstarfi við ýmsa fagaðila sem tengjast 

starfsemi hússins.
• Situr fundi með stjórn Fjölskylduseturs og framfylgir ákvörðunum stjórnar.
• Hefur umsjón með skráningu á námskeið ásamt því að veita upplýsingar um 

fyrirhuguð námskeið/fræðslu.
• Sinnir úrvinnslu ýmissa gagna tengdum námskeiðum og skimunum úr skólum 

og útbýr ánægjukannanir
• Hefur yfirumsjón með húsnæði Fjölskylduseturs og sér til þess að viðeigandi 

búnaður og gögn séu til reiðu vegna námskeiðahalds og annarra viðburða.

Menntun- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun, sem tengist málefnum 

fjölskyldunnar svo sem félagsráðgjafi, 
sálfræðingur eða kennaramenntun.

• Þekking á málefnum barna og fjölskyldna. 
• Þekking á úrræðum sveitarfélaga og ríkis. 
• Samskiptahæfni, þjónustulund, sveigjanleiki, 

sjálfstæð vinnubrögð.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð. 
• Góð íslenskukunnátta.
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Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

•   
•   
•   

Smith & Norland vill ráða fagmann á rafmagnssviði

 

 

 

DeildarstjóriDeildarstjóri

Verkefnastjóri  
LC & Outsourced supply 

Helstu verkefni deildarinnar eru verkefnastjórnun á “patent launch” fyrir 
Medis. Deildin vinnur einnig að stýringu vöruflæðis frá framleiðslustöðum öðrum en 

þeim sem eru í eigu Actavis. 

Helstu verkefni:
      Stýring á innkaupum og flæði framleiðsluvara frá verksmiðjum utan  

       Actavis til viðskiptavina 
      Yfirsýn yfir stöðu mála og eftirfylgni verkefna 
      Samskipti við erlenda viðskiptavini, framleiðslueiningar innan og  

       utan Actavis og aðrar deildir innan fyrirtækisins 
      Úrbóta- og hagræðingarverkefni 

 
Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun á sviði viðskipta, vörustjórnunar, verkfræði 

       eða hliðstæða menntun og/eða með reynslu af verkefnastjórnun 
      sem er með mjög góða enskukunnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli 
      sem er mjög skipulagður og góður í mannlegum samskiptum 
      sem tileinkar s r nákvæm, öguð og sjálfstæð vinnubrögð 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir 11. maí nk. 

Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.   
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, 
jsteingrimsdottir@actavis.is 

Customer Service Manager
ustomer Service s r um samskipti við erlenda viðskiptavini, söluskrifstofur 

Medis erlendis, erlenda birgja og framleiðslueiningar Actavis í tíu mismunandi 
löndum. Deildin ber jafnframt ábyrgð á reikningagerð vegna vörusölu og 

kostnaðareftirliti.  Customer Service Manager er ábyrgur fyrir hópi erlendra viðskiptavina,  
er í daglegum samskiptum við þá og hefur yfirsýn yfir þarfir þeirra.

 

Helstu verkefni:
      Samskipti við erlenda viðskiptavini vegna vörusölu 

      Heildaryfirsýn yfir þarfir viðskiptavina 
      Eftirfylgni og stuðningur við viðskiptavini Medis  

       og framleiðslueiningar Actavis 

Við leitum að einstaklingi
      með háskólamenntun sem nýtist í starfi 
      með mjög góða enskukunnáttu, bæði  
      í töluðu og rituðu máli 

      sem tileinkar s r nákvæm, öguð  
      og sjálfstæð vinnubrögð 

      með góða samskiptahæfni 

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

w www.actavis.is 

Kíkið á  
eiri laus störf á  
www.actavis.is

Medis leitar að öflugum liðsmönnum til að slást í hóp um 100 starfsmanna á Íslandi og erlendis. Medis er eitt af 
dótturfyrirtækjum Actavis Group og annast sölu á lyfjum og lyfjahugviti fyrir samstæðuna til annarra lyfjafyrirtækja.  
Velta fyrirtækisins er um 300 milljónir USD á ári og meðal viðskiptavina Medis eru öll stærstu samheitalyfjafyrirtæki heims. 

Medis varð í þriðja sæti 462 fyrirtækja á Íslandi sem uppfylltu skilyrði sem Creditinfo setti til að fá vottun sem 
Framúrskarandi fyrirtæki 2013. Medis lenti í fyrsta sæti árin 2011 og 2012.
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Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við 
Grunnskólann á Drangsnesi frá 1. ágúst 2014. Í skólanum 
er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa að 
jafnaði tveir kennarar, skólastjóri og 10-15 nemendur. 

Við leitum að kennara sem 
hefur réttindi til kennslu 
á grunnskólastigi og 
hefur brennandi áhuga á 
skólaþróun og framsæknu 
skólastarfi

Drangsnes er um 70 manna þéttbýliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum.  
Á Drangsnesi er kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir 
heitir pottar í fjöruborðinu, leikskóli og ómetanleg náttúrufegurð og friður.  
Í boði er ódýrt húsnæði nálægt vinnustað.

Endilega hafðu samband við Björn Kristjánsson 
skólastjóra í síma 451 3436 / 8645854 eða  
sendu póst á skoli@drangsnes.is fyrir 10. maí. 

Heildverslun á matvælasviði óskar eftir að 
ráða  til að starfa 

 á vörum 
fyrirtækisins   

 
 

að takast á við krefjandi verkefni  

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar 
 

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. hvetjum við karla jafnt sem 
konur til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Í starfinu felast m.a. heilsufarsmælingar, sala og ráðgjöf til 
viðskipta vina á heilsu- og hjúkrunarvörum, umsjón með  
lager hjúkrunarvara og fleiri verkefni. 

Umsóknarfrestur er til 11. maí n.k.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf í sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri  
í síma 530-3800, hallur@lyfja.is

Fjölbreytt starf í 
hjúkrunarþjónustu  
okkar í Lágmúla

www.lyfja.is

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum hjúkrunarfræðingi/

sjúkraliða til starfa í Hjúkrunarþjónustu Lyfju Lágmúla.  
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Atvinnuleitendur
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni um þjónustu
við fólk án atvinnu, atvinnuleitendur, sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum.  Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs.
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til starfa. 
Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is

ónsalir
AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI.

Tónlistarskólinn Tónsalir auglýsir stöðu  
aðstoðarskólastjóra lausa til umsóknar.  
Leitað er ef tir einstaklingi með yfirgripsmikla 
reynslu  af störfum við  tónlistarskóla.  
Starfssvið:
   •    Umsjón með faglegu starfi skólans.
   •    Umsjón með nemendaskráningu.
   •    Skipulagning prófa og tónleika.
   •    Almenn tónlistarkennsla.
   •    Staðgengill skólastjóra.
 
Hæfniskröfur:
   •    Menntun og reynsla sem ný tist í star fi.
   •    Faglegur metnaður.
   •    Góð  almenn tölvukunnát ta.
   •    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
   •    Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 
       og jákvæðni.
   •    Reynsla af stör fum tónlistarskóla.
 
Umsóknarfrestur er til 11. maí nk. Umsóknir sendist á net-
fangið oli@tonsalir.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.  
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
 
Tónsalir er einkarekin ryþmískur tónlistarskóli. Skólinn hefur sitt níunda 
starfsár í haust. Kennt er samkvæmt ryþmískri námskrá útgefinni af  
Menntamálráðuneytinu. Hjá skólanum starfa um 13 kennarar. Skólinn  
hefur aðsetur í Bæjarlind 12 Kópavogi.

sími: 511 1144
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Íslandsstofa leitar að tveimur verkefnisstjórum á svið ferðaþjónustu og skapandi greina. 

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

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. maí. 

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

Ert þú innblásinn af Íslandi?

Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja 
samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og 
laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Jafnframt veitir 
Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð við sölu á vörum, þjónustu  
og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri menningu ytra.

Verkefnisstjóri – erlent tengslastarf
og skipulagning viðburða erlendis

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á erlendu tengslastarfi og 
skipulagningu viðburða erlendis í tengslum við íslenska 
ferðaþjónustu.

Ábyrgð og helstu verkefni
 • Skipulagning og samskipti vegna viðburða íslenskrar 
   ferðaþjónustu erlendis.
 • Uppbygging og viðhald tengslanets við erlenda söluaðila.
 • Yfirsýn yfir þróun ferðaþjónustumarkaðar og 
    markaðsaðgerðir á viðkomandi markaði.

Kröfur um menntun og hæfni
 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu.
 • Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og 
   markaðssetningu á erlendum mörkuðum.
 • Framúrskarandi enskukunnátta auk góðrar kunnáttu í 
    þýsku og/eða Norðurlandamáli er skilyrði.
 • Menningarlæsi, sjálfstæði, frumkvæði, samskiptahæfni, 
    jákvæðni og hugmyndaauðgi.

Verkefnisstjóri – erlend 
almannatengsl og fjölmiðlaferðir

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á erlendum almannatengslum, 
fjölmiðlaferðum og skipulagi þeirra.

Ábyrgð og helstu verkefni
 • Áætlanagerð og yfirsýn verkefna teymis um erlend 
   almannatengsl og fjölmiðlaferðir.
 • Skipulagning fjölmiðlaferða og samskipti við PR skrifstofur.
 • Samþætting og uppbygging á áherslum í 
    markaðssamskiptum.
 • Erlent tengslastarf, viðburðir erlendis og sýningar – 
   skipulagning og samskipti.
 • Uppbygging og viðhald erlends tengslanets.

Kröfur um menntun og hæfni
 • Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu.
 • Þekking og reynsla af almannatengslum, verkefnastjórnun 
   og markaðssetningu á erlendum mörkuðum.
 • Framúrskarandi enskukunnátta skilyrði, önnur 
   tungumálakunnátta kostur.
• Menningarlæsi, sjálfstæði, frumkvæði, samskiptahæfni, 
   jákvæðni og hugmyndaauðgi.

Sérfræðingur á efnahagssviði
Samtök atvinnulífsins leita að sérfræðingi til starfa á efnahagssviði samtakanna.

Efnahagssvið Samtaka atvinnulífsins hefur faglegt sjálfstæði innan samtakanna en meginverkefni þess er að annast rannsóknir 
og greiningar á þróun efnahagsmála ásamt því að greina einstakar atvinnugreinar.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásdís Kristjánsdóttir forstöðumaður efnahagssviðs í síma 591 0080.

www.sa.is

Forysta um samkeppnishæft rekstrarumhverfi 
sem stuðlar að arðbæru, fjölbreyttu og ábyrgu 
atvinnulífi sem bætir lífskjör allra.

Menntun og hæfniskröfur:
• Meistarapróf í hagfræði eða önnur sambærileg menntun
• Gott vald á mæltu og rituðu máli
• Hæfileikar til að setja fram fræðilegt efni á skýran hátt
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Helstu verkefni:
• Almennar rannsóknir og greiningar á þróun efnahagsmála
• Greining á einstökum atvinnugreinum
• Greining á stöðu sveitarfélaga og opinberra fyrirtækja
• Þátttaka við uppbyggingu á þjóðhagslíkani til spágerðar
• Aðrar tilfallandi greiningar

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti til asdis@sa.is. 
Óskað er eftir ferilskrá ásamt prófskírteini og upplýsingum um námsframvindu úr háskóla. Fullum trúnaði er heitið 
og verður öllum umsóknum svarað. Umsóknarfrestur er til og með 11. maí 2014.

Samtök atvinnulífsins eru heildar-
samtök íslensks atvinnu lífs. Innan 
SA eru sjö aðildar  samtök sem 
starfa á grunni atvinnu greina. 
Aðild að SA eiga rúm lega 2.000 
smá og stór fyrir tæki þar sem 
starfa u.þ.b. sjö af hverjum tíu 
launa manna á almennum vinnu-
markaði á Íslandi.

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

www.hagvangur.is
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Saman náum við árangri

Samskip eru flutningafyrirtæki með starfsstöðvar víða um heim. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og 
heildarlausnir á sviði flutninga og flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með 
frumkvæði, samheldni og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf og tækifæri til starfsþróunar. Öryggis- og 
heilbrigðis mál starfsfólks eru í fyrirrúmi og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.hagvangur.is 

Nánari upplýsingar veita:  
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is 

SAMSKIP ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA ÞJÓNUSTULUNDAÐ 
STARFSFÓLK Í VÖRUMIÐSTÖÐ 

Sérfræðingur í tollamiðlun

Verksvið           
• Tollskýrslugerð 
• Samskipti við tollayfirvöld 
• Umsjón með birgðahaldi og skýrslugerð til viðskiptavina 
• Móttaka viðskiptavina 
• Skráning í birgðakerfi 
• Utanumhald og frágangur skjala   
Menntunar- og hæfniþættir 
• Menntun á sviði viðskipta- eða flutningafræði er kostur 
• Stúdentspróf  og tollmiðlaranám skilyrði 
• Reynsla af starfi í tollamiðlun 
• Góð almenn tölvukunnátta og marktæk reynsla af 
 skrifstofustörfum 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli   
Æskilegir eiginleikar 
• Góð greiningarhæfni 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Vandvirkni og næmi fyrir smáatriðum 
• Reglusemi og góð ástundun 
• Fáguð framkoma 

Þjónustufulltrúi

Verksvið           
• Dagleg samskipti og þjónusta við viðskiptavini 
 vörumiðstöðvar 
• Umsjón með móttökum og afhendingum til viðskiptavina 
• Skráning i birgðakerfi 
• Tollskýrslugerð 
• Viðhalda jákvæðum og góðum tengslum við viðskiptavini   
Menntunar- og hæfniþættir 
• Stúdentspróf   
• Góð almenn tölvukunnátta og marktæk reynsla af 
 skrifstofustörfum 
• Mjög góð kunnátta í ensku, töluðu og rituðu máli 
   
Æskilegir eiginleikar 
• Góð greiningarhæfni 
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Vandvirkni og næmi fyrir smáatriðum 
• Reglusemi og góð ástundun 
• Fáguð framkoma 

Starfskraftur óskast
Á fastar vaktir, kvöld og helgar. Ekki yngri en 20 ára. 

Upplýsingar á staðnum á sunnudag og mánudag.

Blómabúðin Dögg - Bæjarhrauni 26 - Hafnarfirði.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Sjálandsskóli
 • umsjónarkennarar
 • kennsluráðgjafi í tölvu- og 
  upplýsingatækni (afleysing)
 
Leikskólinn Akrar
 • leikskólakennari
 
Flataskóli
 • deildarstjóri við leikskóladeild (afleysing)
 • leik- og grunnskólakennarar við 
  leikskóladeild
 
Garðaskóli
 • aðstoðarskólastjóri
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Við viljum ráða veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Leiða daglegt starf, bera ábyrgð á starfsfólki og sjá um rekstur. 
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði, metnaður, öguð vinnubrögð 

og hæfni í samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi er kostur. Umsækjandi þarf að 

vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
 

Upplýsingar veitir Herwig á hs@foodco.is.

VEITINGA
STJÓRI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Forstöðumaður  
Markaðsviðskipta
Landsbankinn óskar eftir að ráða traustan og drífandi forstöðumann fyrir Markaðs- 
viðskipti bankans. Markaðsviðskipti sinna miðlun fjármálagerninga og gjaldeyris fyrir 
viðskiptavini Landsbankans á innlendum og erlendum mörkuðum. Innan Markaðsviðskipta 
er starfrækt Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf.

Helstu verkefni

 » Miðlun fjármálagerninga og gjaldeyris.

 » Umsjón með skulda- og 
hlutafjárútboðum.

 » Sala verðbréfasjóða, fjárfestingasjóða 
og lífeyrissparnaðar.

 » Gjaldeyrisútboð Seðlabanka.

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Öflugur stjórnandi.

 » Góð samskiptatækni og 
samningatækni.

 » Mikil greiningarhæfni.

 » Yfirgripsmikil reynsla og þekking  
á fjármálamarkaði.

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi.

 » Próf í verðbréfaviðskiptum.

 » Gott vald á íslensku og ensku.

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Hrefna Ö. 
Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri 
Markaða, í síma 410 6623 og Baldur G. 
Jónsson mannauðsstjóri í síma 410 7904.

Umsókn merkt „Forstöðumaður 
Markaðsviðskipta“ fyllist út á vef bankans, 
landsbankinn.is.

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.
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Forstöðumaður sérfræðiþjónustu  
leik- og grunnskóla 

Fjölskyldudeild Akureyrabæjar óskar eftir að ráða forstöðu-
mann sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla.  
Um nýtt starf er að ræða. Æskilegur ráðningartími er  
frá 1. ágúst 2014 eða eftir samkomulagi.
 
Helstu verkefni eru: 
• Stjórnar og ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem sérfræði-

þjónusta leik- og grunnskóla veitir og er yfirmaður  
þeirra sérfræðinga sem vinna í málaflokknum.

• Ber ábyrgð á fjárhags- og starfsáætlanagerð Fjölskyldu-
deildar hvað varðar sérfræðiþjónustuna í samvinnu  
við framkvæmdastjóra 

• Vinnur að samþættingu þjónustu.  
• Sér um ársskýrslugerð og vinnur að ýmsum forvarnar 

og þróunarverkefnum.
• Tekur auk stjórnunar þátt í vinnslu mála sem skóla-

sálfræðingur.
 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt?
 
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014.

Umsóknir óskast sendar 
fyrir 12. maí, á netfangið: 
elisabet@epal.is

Nánari upplýsingar veitir 
Elísabet Guðmundsdóttir 
í síma 568-7733

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ: 

Epal óskar eftir 
að ráða sölustjóra 
gjafavörudeildar. 

Verkfræðistofan Vista hefur sérhæft sig í mælingum 
og eftirliti, allt frá uppsetningu á búnaði, söfnun gagna 
og framsetningu þeirra.
www.vista.is

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður.

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum 
starfsmanni til að fást við hönnun og smíði 
mæli- og stjórnkerfa, og viðhald og umsjón eldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði
Reynsla sem nýtast mun í starfi
Enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 15. maí.
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

RAFMAGNS-
VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGUR

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Umsóknarfrestur er til 11. maí nk. og sótt er um störfin á www.byko.is. 
Nánari upplýsingar veitir  Birgir Örn Friðjónsson framkvæmdastjóri 
Verslanasviðs í tölvupósti birgir@byko.is eða í síma 515-4272.

STARFSSVIÐ:
Starfið felst í rekstri verslunar BYKO á Suðurnesjum.  
Verslunarstjóri ber ábyrgð á rekstri verslunarinnar í samræmi við 
heildarstefnu og rekstraráætlun.

HELSTU VERKEFNI VERSLUNARSTJÓRA:
• Stýrir mönnun verslunar.
• Ber ábyrgð á vöruframsetningu.
• Stýrir sölumálum í samvinnu við sölustjóra.
• Ber ábyrgð á að vinnuferlum sé framfylgt.
• Samskipti við viðskiptavini og birgja.

HÆFNISKRÖFUR:
Við leitum að öflugum stjórnanda með mikla þjónustulund og drifkraft. 
Reynsla af rekstri er skilyrði og þekking á verslun er kostur.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
 
Við leitum að öflugum aðila sem er tilbúinn að leiða frábæran hóp 
starfsfólks til framtíðar.

ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA 
Í BYKO Á SUÐURNESJUM

Umsóknarfrest
Nánari upplýsi
Verslanasviðs 

STARFSSVIÐ
Starfið felst í
Verslunarstjó
heildarstefnu

HELSTU VER
• Stýrir mön
• Ber ábyrgð
• Stýrir sölum
• Ber ábyrgð
• Samskipti 

HÆFNISKRÖ
Við leitum að
Reynsla af re

Við hvetjum 

Við leitum að
starfsfólks t

Starf organista og tónlistarstjóra  
við Digranessöfnuð 

Starf organista og tónlistarstjóra við Digranessöfnuð í Kópavogi er 
laust til umsóknar. Um fullt starf er að ræða og verður ráðið í starfið 
frá og með 1. júní 2014. Auk starfs organista þá skal starfsmaðurinn 
hafa forystu í tónlistarstarfi safnaðarins. M.a. að sjá til þess að 
sönghópur sé ævinlega tiltækur til að leiða söng við kirkjulegar 
athafnir  á vegum safnaðarins.

Skilyrði er að umsækjendur hafi lokið kantorsprófi og hafi víðtæka 
þekkingu og reynslu af að vinna með kór.

Starfskjör, réttindi og skyldur eru skv. kjarasamningi Launanefndar 
Þjóðkirjunnar og FÍO/organistadeildar FÍH.

Umsóknarfrestur er til 31. maí 2014 og skulu umsóknir sendar 
formanni sóknarnefndar Digranessóknar, Hreggviði Norðdahl, 
Álfhólsvegi 93, 200 Kópavogur. 

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sr. Gunnar Sigurjónsson 
(554 1620) sóknarprestur og Dr. Hreggviður Norðdahl (898 5413) 
formaður sóknarnefndar. Með umsókn um starfið veitir umsækjandi 
heimild til öflunar sakarvottorðs.  
Við ráðningu í starfið  er tekið mið af jafnréttisáætlun kirkjunnar.
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Sérnámsstaða í heimilislækningum 
laus til umsóknar

Við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er  laus til umsóknar  
ein staða sérnámslæknis í heimilislækningum við heilsu-
gæsluna á Selfossi. Umsóknarfrestur er til 30. maí n.k.  
og er reiknað með að námsstaðan sé til þriggja ára.

Aðalstarfsstöð verður heilsugæslan á Selfossi og verður 
námið byggt á marklýsingu fyrir sérnám í heimilislækningum 
en einnig er gert er ráð fyrir samstarfi við kennslustjóra 
sérnáms í heimilislækningum varðandi fræðilegt nám sem 
fer fram í reglulegu hópstarfi í Reykjavík. Til greina kemur að 
taka hluta af náminu erlendis í samráði við kennslustjóra.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Læknafélags Íslands  
og fjármálaráðherra.

Upplýsingar um stöðuna veita Arnar Þór Guðmundsson 
yfirlæknir og kennslustjóri heilsugæslunni Selfossi í síma 
4805100 eða á netfangi arnar@hsu.is og Óskar Reykdalsson, 
framkvæmdastjóri lækninga í síma 868-1488 eða á netfangi: 
oskar@hsu.is

Umsóknum ásamt staðfestum upplýsingum um læknis- 
menntun og læknisstörf sendist á viðeigandi eyðublöðum  
til Óskars Reykdalssonar, framkvæmdastjóra lækninga.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu 
heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. 
Þjónustusvæði stofnunarinnar nær til um 20.000 íbúa á Suðurlands- 
undirlendinu.

Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi 
með 28 legu- og dagdeildarrúm og 40 hjúkrunarrúm.  
Stofnunin sinnir ennfremur heilbrigðisþjónustu á Litla Hrauni. 
Alls eru um 226  stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Heilbrigðisstofnun
Suðurlands

SÖLUFULLTRÚI Á NORÐURLANDI

Áhugasamir vinsamlega sæki um starfið á heimasíðu félagsins, www.ss.is fyrir 12. maí 
nk. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Þórðarson, deildarstjóri söludeildar, í 
síma 575 6000.

Sláturfélag Suðurlands er 107 ára öflugt og framsækið matvælafyrirtæki 
með starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. Hjá félaginu 
starfa um 300 starfsmenn.

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

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða sölufulltrúa sem fyrst, um er að ræða 
100% starf.

STARFSLÝSING

• Söluheimsóknir til viðskiptavina
• Áfyllingar í verslunum
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Reynsla úr sambærilegu starfi kostur
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reglusemi, heiðarleiki og stundvísi
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óskar eftir sjúkraliða
Húðlæknastöðin ehf. óskar ef tir sjúkraliða í 60% 
starfshlut fall sem fyrst . Starfið er fjölbreyt t og 
krefst sjálfstæðra vinnubragða. Leitað er ef tir  
röskum einstaklingi sem getur unnið undir álagi 
ef svo ber undir. 

Tekið er á móti umsóknum á net fanginu  
brynja@hls.is eða bréflega til 
Húðlæknastöðvarinnar merkt “starfsmannastjóri”.

Þjónar þú með glæsibrag?
Gallery Restaurant og Viðeyjarstofa leita að 
þjónustulunduðum aðilum til að skapa ógleymanlegar 
minningar fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur 
séu með reynslu af veitingastörfum og hlýlega framkomu. 
 
Viðeyjarstofa
Viðeyjarstofa er opin daglega frá 15. maí til 30. september
og leitum við að vaktstjóra sem sér um daglegan rekstur,
starfsmannahald, innkaup og fleira. Viðkomandi þarf að  
vera eldri en 25 ára, með mikla reynslu af þjónustustörfum 
og bíl til umráða. 

Gallery Restaurant – Hótel Holti
Leitar af faglærðum þjónum eða einstaklingum með mikla
reynslu af þjónustustörfum í hlutastarf. 
 
Vilt þú starfa með fagmönnum að því markmiði að gefa 
óaðfinnanlega þjónustu í einu fallegasta húsi landsins?
Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á umsokn@holt.is

Gallery Restaurant- Hótel Holt. www.holt.is

WE NEED YOU
IN NORWAY

WWW.SVANEBEMANNING.NO

Svane Bemanning AS 
is one of Norwegian Companies that will

participate in Job fairs in Reykjavik 10th of May
(Saturday) from 11.00 to 17.00, at the premises of
"Harpa", the city's new music and conference hall.

We will be at the exhibition room called Flói.  
http://en.harpa.is

We are looking specifically for:
Carpenters, Welders, Concrete Workers,

Shuttering Carpenters, Plumbers and Electricians.

We search only for:
Skilled Workers with Certificates/References and

Minimum 3 Years of Professional Experience.

VeVegngnaa auaukikinnnnaa umumsvsvififaa vavantntarar o okkkkurur s sölölumumanannn fyfyririrr vavararahlhlututii.

UUmsækjkjjandidi þ þþarff ðað h h fafa ívíðtðt kæka þþeþ kkkkiingug á á l landbdbúún ðaðii,, l l fyfy turum,, vöör bubílílum oog 
vivinnnnuvuvélélumum. HaHannnn þ þararff aðað v vereraa frframamsæsækikinnnn, áráreieiðaðanlnlegegurur, ósósérérhlhlífífininnn ogog h hafafaa gggetu
till ðað skkipup lleggggjaj  sta frf sitt ogg vinna s ájáj lflfstætt. Ums kækjaj dndi þþaþ frf aðð hhaffa ggott vvaldld á á
ísíslelensnskuku o ogg enenskskuu.

Umsóknir skulu sendar á heida@kraftvelar.is fyrir 24. maí.
Öllum umsóknum verður svarað.

Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í  
Jafnlaunaúttekt PwC, sem stað-
festir að fyrirtækið greiðir körlum 
og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Umsóknir berist fyrir 9. maí nk. á netfangið  
brynjar.mar.brynjolfsson@landsvirkjun.is.  

Landsvirkjun óskar eftir að ráða matreiðslumann eða 
matráð í afleysingar á tímabilinu 7. júlí – 15. ágúst nk. 
í höfuðstöðvum fyrirtækisins í Reykjavík. Í starfinu 
felst umsjón með rekstri mötuneytis, dagleg matargerð 
og framreiðsla. Við leitum að hugmyndaríkum ein-
staklingi með ríka þjónustulund og framúrskarandi 
hæfni í mannlegum samskiptum.

Matreiðslumaður  
í afleysingar
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Við Grunnskólann í Hveragerði eru 
lausar stöður sérkennara á elsta stigi 
og umsjónarkennara á mið- og yngsta 

stigi. Einnig vantar okkur íþróttakennara 
tímabundið vegna fæðingarorlofs frá  

9. september – 9. desember 2014. 

Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í mann-
legum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta og við leggjum metnað í að áhrif þeirra 
séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar Grænfánanum 
og er að stíga sín fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi grunnskólar.

Upplýsingar um störfin veitir Fanney Ásgeirsdóttir, skóla-
stjóri, fanney@hveragerdi.is og í síma 483-4350.

Skólastjóri

Handverkshúsið ehf leitar að öflugum og reyndum 
starfsmanni í áframhaldandi uppbyggingu á  
verslun okkar á Dalvegi. Handverkshúsið stendur  
fyrir gæði og þjónustu og  er þekking star fsfólks  
því mjög mikilvæg.    
Staða verslunarstjóra felur bæði í sér stjórnun og 
skipulag verslunar, sem og almenna sölu og þjónustu.

Verslunarstjóri ber ábyrgð á
     •  Afgreiðslu í verslun
     •  Birgða og innkaupastýringu
     •  Starfsmannahald  
Kostir starfsmanns
     •  Sjálfstæður og drífandi
     •  Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
     •  Fagþekking á sviði verkgreina nauðsynleg
     •   Áhugi á sköpun og handverki skilyrði
     •   Tölvukunnát ta nauðsynleg
     •  Samskiptahæfileikar og þjónustulund mikilvæg

Umsóknarfrestur er til 10. Maí 
og umsóknir sendast á net fangið  
atvinna@handverkshusid.is

Handverkshúsið  Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi
Sími 555-1212 / info@handverkshusid.is
Netverslun: handverkshusid.is

ERTU SKAPANDI?

Við óskum eftir
aðstoðarmanni í eldhús

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 15. maí 2014.

World Class

Vinnutími:
100% starf í vaktavinnu.

 
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga

á matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.

Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

DCG, Dempsey & Clark Group, er ráðgjafa- og fjárfestingafélag sem einbeitir sér að markaðssetningu 
á netinu, hugbúnaðarþróun og framsæknum veflausnum á sviði verslunar og þjónustu.
Nánar á: www.dcg.is

Hress og duglegur
bókari óskast
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Starfssvið:

· Umsjón með daglegum bókhaldsfærslum í DK

· Afstemmingar og virðisaukaskattsuppgjör

· Aðstoð við mánaðarleg uppgjör

· Aðstoð við ýmis dagleg og tilfallandi verkefni

 

Umsóknarfrestur er til og með 9. maí nk.
Umsókn ásamt mynd og ferilskrá sendist á umsokn@dcg.is

DCG Iceland leitar að hressum og duglegum bókara í krefjandi starf.

Hæfniskröfur:

· Reynsla úr bókhaldi er skilyrði

· Góð tölvufærni og mikil þekking á excel

· Góð enskukunnátta

· Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni, 

 útsjónarsemi og nákvæmni

UPPLÝSINGATÆKNIDEILD

Rekstur 
upplýsingakerfa

Leitað er eftir öflugum, úrræðagóðum 

og duglegum tækni manni til starfa við 

fjölbreytt verkefni í UT deild KPMG.  

Viðkomandi þarf að vera þjónustulundaður, eiga 
auðvelt með að tileinka sér nýja tækni, vera 

sjálfstæður og agaður í vinnubrögðum. 

Menntunar og hæfniskröfur 
Góð almenn tölvuþekking og menntun. Góð þekking 

á grunn þáttum Microsoft lausna og algengustu 
notenda forritum. Þekking á einu eða fleiri af eftirtöldu:

Microsoft SharePoint  •  Microsoft SQL 
server  •  Sýndarumhverfum (Hyper V, 

VM Ware)  •  Microsoft System Center 
(SCCM, SCSM, SCDPM, SCOM o.fl.)

Umsóknarfrestur til 16. maí. Nánari 

upplýsingar veitir Andrés Guðmundsson, 

starfs manna stjóri í tölvu pósti 

agudmundsson@kpmg.is og síma 545 6077.

Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar 
umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 

upplýsingar. 

kpmg.is
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Sumarvinna - Summer job
Óskum eftir hressu og duglegu starfsfólki í afgreiðslu og 
móttöku ferðamanna á Jökulsárlóni í sumar. Um er að ræða 
Zodiac bátsferðir um lónið. Einnig óskum við eftir skip-
stjórnenda/leiðsögumanni. Umsóknir sendast á 
info@icelagoon.com 

We are looking for fun and reliable people to join our team 
for the summer 2014.  We need people in the reception for 
our Zodiac boat tours at Jokulsarlon.  We are also hiring 
captains/guides for our boats.  Please send us your inform-
ation to  info@icelagoon.com

Sérkennari / þroskaþjálfi

Bólstaðarhlíð 20  |  105 Reykjavík  |  S: 553 2590
isaksskoli@isaksskoli.is  |  www.isaksskoli.is

Skóli Ísaks Jónssonar

Starf - Háttvísi - Þroski - Hamingja

Skóli Ísak Jónssonar auglýsir eftir sérkennara, þroska-
þjálfa eða aðila með aðra sambærilega menntun. Um 
er að ræða 100% starf. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnu með börnum 
með einhverfu. Við hvetjum jafnt konur sem karla til 
að sækja um. Fyrirspurnir og umsóknir sendist  á 
siganna@isaksskoli.is  fyrir 19. maí  2014. 

Skóli Ísaks Jónssonar var stofnaður 1926 og er sjálfs-
eignarstofnun. Skólinn er kenndur við stofnanda sinn 
Ísak Jónsson sem  var frumkvöðull á sviði uppeldis og 
menntunar yngri barna á Íslandi. Arfleifð hans hefur í 
gegnum tíðina markað kennsluaðferðir skólans.

Skólinn leggur ríka áherslu á virðingu fyrir nemendum, 
aðstæðum þeirra og möguleikum.  Sérstaða Skóla Ísaks 
Jónssonar er m.a. sú að skólinn er lítill og sinnir eingöngu 
kennslu á yngsta skólastiginu. Við skólann hefur í áratugi 
farið fram markviss kennsla 5 ára barna ásamt kennslu 
6 – 9 ára barna.

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

Við viljum ráða veitingastjóra í dagvinnu til að sjá um rekstur American 

Style við Tryggvagötu.
 

Starfslýsing: Leiða daglegt starf, bera ábyrgð á starfsfólki og sjá um rekstur. 
 

Kröfur: Stúdentspróf eða iðnmenntun. Sjálfstæði, metnaður, öguð vinnubrögð 

og hæfni í samskiptum. Reynsla af svipuðu starfi er kostur. Umsækjandi þarf að 

vera 30 ára eða eldri og í góðu líkamlegu formi.
 

Upplýsingar veitir Herwig á hs@foodco.is.

VEITINGA
STJÓRI

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

 

HRAFNISTA
Reykjavík I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

Helstu verkefni: 

Menntunar og hæfniskröfur: 

Bókari 50% starf
Öflugt og ört vaxandi fyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða til sín 
starfsmann í bókhald og almenn skrifstofustörf

Umsóknarfrestur er til og með 
15. maí. Umsóknum skal skilað á 
netfangið bokhildur@gmail.com

sími: 511 1144
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Leik- og grunnskóli
Hvalfjarðarsveitar

Við skólann vantar til starfa fyrir 
næsta skólaár

Sérkennara / þroskaþjálfa / iðjuþjálfa:
• Auglýst er eftir sérkennara, iðjuþjálfa og/eða þroskaþjálfa   
 til starfa í 100% stöðugildi

Við Skýjaborg vantar til starfa fyrir næsta skólár
• Leikskólakennara. Umsækjandi um kennarastarf þarf að   
 hafa kennsluréttindi, góða skipulagshæfileika og mikla   
 hæfni í mannlegum samskiptum. Leikskólinn  leggur áherslu  
 á lýðræði og opinn efnivið. Í leikskólanum dvelja um 40 börn  
 aldrinum 1-6 ára. Í leikskólanum gefst tækifæri til að takast  
 á við fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem tengjast þróun   
 leikskólastarfs, samvinnu leikskólans við grunnskólasvið   
 skólans og fleiri stofnanir.

Laun samkv. LN, KÍ, FL og/eða viðkomandi stéttarfélagi

Skólinn er heildstæður leik- og grunnskóli með um 120 nem-
endur á tveimur starfsstöðvum, annars vegar í leikskólan-
um Skýjaborg og hins vegar grunnskólanum Heiðarskóla. Í 
grunnskólanum eru rúmlega 80 nemendur og samkennsla 
árganga fastur liður í skólastarfinu. Heiðarskóli starfar eftir 
aðferðum uppbyggingarstefnunnar; Uppeldi til ábyrgðar. 
Í Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar er lögð áhersla á 
umhverfismennt, útinám, skólinn er Grænfánaskóli og tækni-
mennt. Notkun á Ipad var innleidd í skólastarfið á yfirstand-
andi skólaári og eru allir nemendur Heiðarskóla að nota Ipad 
í námi og elstu börn Skýjaborgar. Einnig er lögð áhersla á 
sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað 
nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða sam-
vinnu allra sem að skólastarfinu koma. Frekari upplýsingar 
um skólann er að finna á heimasíðu hans http://www.skoli.
hvalfjardarsveit.is/

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2014.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðila sendist til Jóns Rúnars Hilmarssonar, 
skólastjóra, jon.runar.hilmarsson@hvalfjardarsveit.is – 
Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar, Hvalfjarðarsveit, 
301 Akranesi. Nánari upplýsingar veitir Jón R. Hilmarsson 
skólastjóri í síma 858-1944.

mþykkt

Skrifstofa AA  
samtakanna á Íslandi 

Starfsmaður óskast

A A samtökin á Íslandi óska ef tir að ráða starfsmann 
í 60% starf á skrifstofu samtakanna. Í starfinu felast 
m.a. almenn skrifstofustörf, samskipti við A A deildir 
og erlend samskipti.
 
Leitað er ef tir umsækjanda sem hefur þekkingu á 
uppbyggingu og starfi A A samtakanna. Viðkomandi 
þarf að hafa reynslu af skrifstofustörfum.  
Góð tölvukunnát ta er áskilin.
 
Einnig þarf umsækjandi að vera góður í mannlegum 
samskiptum, vera vel rit fær á íslensku og hafa góða 
enskukunnát tu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst .
 
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf  sendist í lokuðu umslagi til A A samtakanna, 
Tjarnargötu 20, 101 Reykjavík.  
 
Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Eftirlitsmaður Samgöngustofa, verndardeild Kópavogur 201405/297
Starfsmaður Vínbúðin, reikningshald Reykjavík 201405/296
Sérfræðingur Minjastofnun Íslands Reykjavík 201405/295
Minjavörður Minjastofnun Íslands Austurland 201405/294
Verkefnisstjóri HÍ, skrifstofa alþjóðasamskipta Reykjavík 201405/293
Tanntæknir HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201405/292
Lyfjatæknir Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201404/291
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn í Reykjavík Reykjavík 201404/290
Framhaldsskólakennari Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201404/289
Kennarar, námsráðgj., stuðn.fulltr. Framhaldsskólinn í A-Skaftaf.sýslu Höfn 201404/288
Sjónfræðingur Miðstöð Reykjavík 201404/287
Heilsugæslulæknir, tímab. starf Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201404/286
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan í Grafarvogi Reykjavík 201404/285
Sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðun. Reykjavík 201404/284
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur, hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201404/283
Sérnámsstaða í heimilislækningum Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201404/282
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Ólafsvík 201404/281
Námsbrautarstjóri í búfræði Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201404/280
Aðstoðarmatráður Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Vestmannaeyja 201404/279

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Steypubílstjórar / dælumenn 
Vegna mikilla verkefna framundan er BM Vallá að leita 
að kraftmiklum, duglegum og samviskusömum starfs-
mönnum með meirapróf og tækjaréttindi til starfa hjá 
fyrirtækinu. Við erum að leita að steypubílstjórum og 
dælustjórum. Starfsmönnum sem geta unnið sjálfstætt, 
eru nákvæmir, hafa gaman af mikilli vinnu og geta unnið 
undir álagi. Bílstjórar eru í mörgum tilfellum í beinum 
samskiptum við viðskiptavini og þurfa því að hafa góða 
framkomu og þjónustulund. 

Verið að leita að starfsmönnum í sumarafleysingar með 
möguleika á lengri ráðningu. Unnið er eftir bónuskerfi 
sem gefur aukna tekjumöguleika. 

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurður Árnason í síma 
412 5100. 
Sendið umsóknir og fyrirspurnir á sigurdur@bmvalla.is 

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 
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Auglýst eftir náms- og starfsráðgjafa

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi og Framhaldsskólinn 
í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) auglýsa sameiginlega eftir 
náms- og starfsráðgjafa í fullt starf.  Starfsstöðin er í Nýhei-
mum á Höfn í Hornafirði.  

Starfssvið er starfs- og námsráðgjöf og verkefnisstjórn fyrir 
Fræðslunetið á Suðausturlandi og náms- og starfsráðgjöf í 
FAS.  Ráðningartími frá 1. ágúst 2014.  

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af eða þekkingu 
á framhaldsfræðslu og framhaldsskólum. Lögð er áhersla á 
frumkvæði í starfi, sjálfstæð vinnubrögð og framúrskarandi 
samskiptahæfni.

Umsóknarfrestur er til 19. maí nk.

Umsóknir um starfið með upplýsingum um menntun og fyrri 
störf, auk meðmæla berist Eyjólfi Guðmundssyni skólameis-
tara FAS (eyjo@fas.is) eða Ásmundi Sverrir Pálssyni fram-
kvæmdastjóra Fræðslunetsins (asmundur@fraedslunet.is)

Nýtt starf

Leikskólinn Sjáland leitar af leikskóla- 
kennurum og starfsfólki með aðra  
uppeldismenntun eða reynslu af starfi.

aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Viltu bætast 
í hópinn?

L ik kóli Sjál d l it fti

Ertu leikskólakennari? 
Og langar að verða 
deildarstjóri?

Ertu leikskólakennari? 
Laus er til umsóknar staða  

leikskólakennara.

Grímseyjarskóli

Lausar eru til umsóknar stöður grunn- og  
leikskólakennara við Grímseyjarskóla.

 
Grímseyjarskóli er samrekinn leik- og grunnskóli. Þar verða 
á næsta ári 11 nemendur á grunnskólastigi á aldrinum 6 – 14 
ára og 4 nemendur á aldrinum 1 – 5 ára. Nemendur í 9. og 
10. bekkjum fara í skóla í landi 

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

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

Umsóknarfrestur er til 8. maí 2014

Kjarnafæði óskar eftir nemum á 
samning í kjötiðn

Í dag eru fimm nemar í Kjarnafæði og við viljum bæta við þann 
hóp. Kjarnafæði er alhliða matvælafyrirtæki með 130 manns 
í vinnu og þar af nær 20 kjötiðnaðarmeistara og kjötiðnaðar-
menn sem framleiða flestar tegundir kjötvara.
Mikil áhersla er lögð á gæðamál og fagleg og vönduð vinnu-
brögð. Námið tekur fjögur ár, er kennt að hluta í Verkmennta-
skólanum á Akureyri og lýkur með sveinsprófi. 
Ef þú hefur áhuga á matvælum og vilt starfa í spennandi mat-
vælafyrirtæki, hafðu þá samband. Sérstaklega er bent á að 
starfið hentar báðum kynjum.
Umsóknum skal skilað á heimasíðu Kjarnafæðis,  
www.kjarnafaedi.is undir atvinnuumsókn og merkjast 
„Kjötnemar 2014“

Skóla- og frístundasvið

Ölduselsskóli - Umsjónarkennarar

Umsjónarkennara vantar næsta skólaár á yngsta  
og miðstig Ölduselsskóla. Æskilegt er að umsækjendur 
hafi reynslu af Byrjendalæsi og/eða Orð af orði.   
Hæfniskröfur:
• Kennarapróf 
• Færni í samskiptum 
• Faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Reynsla og áhugi á að starfa með börnum 
Nánari upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri 
borkur.vigthorsson@reykjavik.is og/eða í síma 6648366. 
Umsóknum skal skilað á vef Reykjavíkurborgar  
www.reykjavik.is/laus-storf#job 
 
Ölduselsskóli er heildstæður grunnskóli og eru nemendur skólans um  
470 talsins Einkunnarorð Ölduselsskóla eru færni, virðing og metnaður, 
þar sem lagt er upp með að starfsmenn og nemendur sýni metnað í námi 
og starfi, leitist við að bæta færni sína og beri virðingu fyrir sér, öðrum  og 
umhverfinu. 
 
Skólinn státar af öflugri kennslu í bóklegum og verklegum greinum.  
Mikil áhersla er lögð á samvinnu kennara með það að markmiði að halda 
úti öflugu skólastarfi án aðgreiningar. Skólinn starfar eftir eineltisáætlun 
Olweusar 

AÞ-Þrif leitar að einstaklingum í vinnu. 

Einungis íslensku- eða enskumælandi 
einstaklingar koma til greina. 

Ákjósanlegur aldur er 20–40 ára.
Gerðar eru kröfur um bílpróf 
og hreint sakavottorð.

Umsóknir sendist á  
bjarki@ath-thrif.is merkt „Atvinna“ 

ATVINNA

Skeiðarási 12
210 Garðabæ

Staða aðstoðarskólastjóra í Akurskóla er laus til umsóknar. 
Leitað er að einstaklingi með góða færni í mannlegum 
samskiptum og sem sýnt hefur mikinn metnað í störfum sínum.

AÐSTOÐARSKÓLASTJÓRI
AKURSKÓLA Í REYKJANESBÆ

Umsóknarfrestur er til 14. maí nk. Laun og starfskjör fara eftir 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna SÍ.

Sjá nánar um Akurskóla: www.akurskoli.is
Sækja skal um starfið á vef Reykjanesbæjar 
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknum skal fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg Róbertsdóttir, 
skólastjóri í síma 420-4550 eða 849-3822. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurn á netfangið 
sigurbjorg.robertsdottir@akurskoli.is

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi 

til kennslu í grunnskóla 
• Farsæll kennsluferill
• Stjórnunarnám æskilegt
• Reynsla af stjórnunarstörfum æskileg
• Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum 

og reynsla af miklu samstarfi við foreldra
• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og samstarfsvilji
• Metnaður til árangurs og vera reiðubúinn 

til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Þekking á þeirri hugmyndafræði sem höfð 

er að leiðarljósi í skólastarfi Akurskóla

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
• Vera staðgengill skólastjóra og taka 

virkan þátt í daglegri stjórn skólans
• Vinna að mótun og framkvæmd 

faglegrar stefnu skólans
• Vinna að skipulagi skólastarfs
• Hafa umsjón með vinnutilhögun 

starfsmanna
• Vinna markvisst að  því að ná fram þeim markmiðum 

sem sett eru fram í framtíðarsýn Reykjanesbæjar 
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FASTEIGNASALA TIL SÖLU!
Fasteignasalan er á höfuðborgarsvæðinu og hefur 

verið í rekstri í 10 ár.  Frábært tækifæri fyrir nokkra 
samhenta sölumenn, fasteignasala eða lögmenn.   

 
Áhugasamir hafi samband með tölvupósti  

á fasteignasala@yahoo.com.

Auglýsing um framboð  
við sveitarstjórnarkosningar í Hafnarfirði

Framboðsfrestur vegna sveitarstjórnarkosninga í Hafnarfirði 
sem fram eiga að fara laugardaginn 31.maí 2014 rennur út 
laugardaginn 10.maí nk.  

Yfirkjörstjórn mun þann dag hafa aðsetur í fundarsal  
bæjarráðs Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 2.hæð frá  
kl. 10:00 – 12:00 og veita framboðslistum viðtöku. Öll  
framboð skulu tilkynnt skriflega til yfirkjörstjórnar eigi  
síðar en kl. 12:00 á hádegi þann dag. 

Yfirkjörstjórn mun á sama stað halda fund með umboðs- 
mönnum framboðslista sunnudaginn 11. maí kl. 17:00  
til þess að úrskurða um framboð og listabókstafi.

Yfirkjörstjórn vekur athygli á ákvæðum 3.gr.laga nr.5/1998 
um kosningar til sveitarstjórnar og VI. kafla  sömu laga um 
framboð og umboðsmenn. Nánari upplýsingar og leið- 
beiningar má nálgast á kosningavef innanríkisráðuneytis 
www.kosning.is

Hafnarfirði 29.apríl 2014
Yfirkjörstjórn Hafnarfjarðar

Jóna Ósk Guðjónsdóttir
Þórdís Bjarnadóttir

Hallgrímur Hallgrímsson

Laus er til umsóknar 100% staða grunnskólakennara við 
Grunnskólann á Drangsnesi frá 1. ágúst 2014. Í skólanum 
er lögð rík áhersla á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda sem allir eru einstakir og ómissandi. Þar starfa að 
jafnaði tveir kennarar, skólastjóri og 10-15 nemendur. 

Við leitum að kennara sem 
hefur réttindi til kennslu 
á grunnskólastigi og 
hefur brennandi áhuga á 
skólaþróun og framsæknu 
skólastarfi

Drangsnes er um 70 manna þéttbýliskjarni í Kaldrananeshreppi á Ströndum.  
Á Drangsnesi er kaupfélag, sundlaug, aðstaða til heilsuræktar, dásamlegir 
heitir pottar í fjöruborðinu, leikskóli og ómetanleg náttúrufegurð og friður.  
Í boði er ódýrt húsnæði nálægt vinnustað.

Endilega hafðu samband við Björn Kristjánsson 
skólastjóra í síma 451 3436 / 8645854 eða  
sendu póst á skoli@drangsnes.is fyrir 10. maí. 

AÐALFUNDUR
Barnaheill - Save the Children  

á Íslandi halda aðalfund  
þriðjudaginn  13. maí 2014  

kl. 17:00 á skrifstofu samtakanna  
að Suðurlandsbraut 24. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.
 

Félagsmenn eru hvat tir t il að mæta.
 

Stjórn Barnaheilla - Save the Children á Íslandi

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Aflakór 15
Kópavogur
Parhús með auka íbúð.

Stærð: 261,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2008

Fasteignamat: 58.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 61.900.000
Húsið er 261,4 fm þar af er bílskúr 43,4 fm. Húsið er fullbúið bæði að utan sem innan. Bílskúrinn er
rúmgóður með 2 stórum gluggum.Góð aukaíbúð er í húsinu.Eign með mikla möguleika.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitirGunnar Sverrir í síma 862-2001 gunnar@remax.is eða Ástþór
Reynir í síma 899-6753 arg@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16:00 til 16:30 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali
Opið virka daga frá kl. 9-17

Jón Rafn Valdimarsson
Lögg. fasteignasali

S: 695-5520
jonrafn@valholl.is

Einbýli með útsýni yfir vatn
Fjársterkur aðili leitar að fallegu einbýli eða 
sumarhúsi (200 fm eða stærri) á eða í grennd við 
höfuðborgarsvæðið með útsýni yfir vatn en ekki  
er verra ef um vatnsbakkalóð er að ræða.

Utan höfuðborgarsvæðisins er það helst 
vesturland (Kjós, Skorradalur o.fl.) sem kemur 
til greina, innan við klst akstur.

Fullum trúnaði heitið.

Lei
fur

Daði

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is

Mjög góð fjögurra herbergja 100 fm íbúð með tveimur   
svefnherbergjum  og tveimur stofum á þessum vinsæla stað 
við Sundlaugaveg 28 ásamt bílskúr. Góður sameiginlegur 
garður. Íbúðin er öll í besta standi og nýbúið að yfirfara allt  
og mála. Góð íbúð á besta stað í bænum.  
Íbúðin leigist í eitt ár í senn.   Verð : 220.000.- pr mán. 
Allar nánari upplýsingar á dadi@101.is  eða í síma 511-3101.

TIL LEIGU
Sundlaugavegur 28 með bílskúr.

LÖGG.  
FASTEIGNASALI

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

Stofnað 
1983

Sími 520 7500

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir 
Ölfusána. Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og fleira. Fullbúin eign í sérflokki. Verðtilboð. 

Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón s. 893 2233.

Ártún – Selfoss  - Einstök staðsetning og útsýni

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Guðlaugur I.
Guðlaugsson,
sölumaður

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Glæsilegar og nútímalegar íbúðir á góðum stað
90 vandaðar og vel hannaðar íbúðir í Mánatúni 
7-17 í 5 stigagöngum. Húsin eru hönnuð af Kanon
arkitektum og vekja athygli fyrir gott skipulag og 
nútímalegt útlit. Allur frágangur er sérlega vandaður.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þó eru
flísar á baðherbergi og í þvottahúsi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi
og baðherbergi, fataskápar í forstofu og svefn-
herbergjum.
Allar íbúðir eru með sér stæði í bílageymslu.
Fyrstu íbúðirnar verða afhendar um mánaðar-
mótin sept. – okt. 2014.

Dæmi:
133,2 fm íbúð á 2. hææð

Verð: 46.700.000

Ný hús í miðri borg
Mánatún 7–17

Nánari upplýsingar á eignamidlun.is og hjá sölumönnum: 

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
gsm: 864 5464
gudlaugur@
eignamidlun.is

Kjartan
Hallgeirsson
gsm: 824 9093
kjartan@
eignamidlun.is

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
gsm: 824 9098
hilmar@
eignamidlun.is

Reynir 
Björnsson
gsm: 895 8321
reynir@
eignamidlun.is



Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

- MÖGULEIKI ER Á ALLT AÐ 90% LÁNI VEGNA KAUPA - 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4.MAÍ 
KL.15:30-16:00

- Bjartar og vel skipulagðar 114 fm 4ra herb. Íbúðir á glæsilegum 
útsýnisstað.

- Íbúðir eru afhentar fullbúnar með innréttingum og gólfefnum.
- Sérinngangur og suður-svalir / suður-garður með íbúðum.
- Afhending íbúða: MAÍ – DES 2014.

- Verð frá kr: 35.9.- millj.

-

h b Íbúð á l l m

90% fjármögnun

AUSTURKÓR 15 - 33, KÓPAVOGI
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OPIÐ HÚS

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali

Landmark leiðir þig heim!þ g

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4 MAÍ FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 
AÐ DREKAVÖLLUM 40 HAFNARFIRÐI.          Benedikt sýnir eignirnar. 661 7788nar. 661 7788

• Vandaðar innréttingar og gólfefni.
• Ekkert til sparað.
• Á efrihæðum er lofthæð verulega aukin yfir borðstofu og stofu.
• Arkitekt að húsinu er Gunnar Páll Kristinsson
• Byggingaraðili er Heiðarverk ehf

Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett 
innst í botnlangagötu. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum.

VVEERRIIÐÐ VVEELLKKOOOMMIINN ÍÍÍÍ OOPIÐ HÚÚÚÚSS SSUNNUDAGGINN 4 MAÍÍÍÍ FRÁÁÁÁ KL 16 000

DREKAVELLIR 40
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4. MAÍ 
FRÁ KL 16:00 TIL 16:30 

Landmar

OPIÐ HÚS AÐEINS 6 ÍBÚÐIR Í HÚSINU 

AÐEINS ÞRJÁR  

EIGNIR EFTIR.   

ALLAR Á EFRI HÆÐ

TILBÚNAR TIL 

AFHENDINGAR

100% þjónusta = árangur*
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Landmark leiðir þig heim! þ g – Þú hringir við seljum!g j

Sími 512 4900 
landmark.is

Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

SÓLVALLAGATA 63 – 101 RVK
Einstaklega glæsilegt 233,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum með bílskúr við 
Sólvallagötu 63 í Reykjavík. Húsið hefur fengið gott viðhald og verið mikið 
endurbætt á vandaðan hátt á undanförnum árum.
V. 100 millj.

GULAÞING 6 – 203 KÓP
- Vel skipulögð 105.8 fm 3ja herb.íbúð á jarðhæð
- Sérinngangur, verönd og afgirtur garður
- Vandaðar innréttingar og gólfefni
- FÆST AFHENT FLJÓTT
V. 31.9.- millj. 

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON
sölufulltrúi. Sími 690 1472

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5. MAÍ  KL. 17:00 – 17:30.

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 4. MAÍ 15:00-15:30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

JÖTUNSALIR 2 – 201 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUD. 4. MAÍ KL. 16.00 – 16.30
- Falleg 4ra herb, 124,1 fm íbúð auk bílageymslu
- Afar snyrtilegt og vel viðhaldið lyftuhús
- Laus við kaupsamning

V. 37,6millj.

HÖRÐALAND 16. 108. RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUD. 4. MAI 2014 KL 16-16:30
- Vel skipulögð 52 FM - 2ja herb. íbúð á jarðhæð. 
- Ný gólfefni, innréttinga og tæki í eldhúsi.
- Parket og flísar á gólfum,
- Sér afnotaréttur að suður garði.
- Góð fyrstu kaup 
- V.21,9  MILLJ

STÓRHOLT 47.  105. RVK.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4. MAI 2014 KL 17-17:30
- Stór glæsilegt 107,5 FM 4ra - 5 herbergja íbúð á 2. 
- Fallegar vandaðar innréttingar.
- Parket og flísar á gólfum,
- Stórar suður svalir. - Bílskúrsréttur.
- Þetta er eign fyrir vandláta. 
- V.36,9  MILLJ

KIÐJABERG – HEILSÁRSHÚS

LAUST TIL AFHENDINGAR
- Þrílyft 220 fm heilsárshús
- Lóð er 14.800 fm
- Laust til afhendingar fljótlega
- Vandaðar innréttingar
V. 39.9.- millj

AUSTURKÓR 53 -  203 KÓP

HAGSTÆTT VERÐ
- 180 fm raðhús á einni hæð.
- 3 eða 4 svefnherbergi stór stofa.
- Húsin eru afhent rúmlega fokheld að innan og

fullbúin að utan.
- Möguleiki á að fá húsin lengra komin
Endahús V.  37.4 millj.

ÞVERHOLT 24 – 105 RVK

Einstaklega falleg 124,8 fm. 5-6 herb. íbúð á 5. hæð 
(efstuhæð) ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 3 
rúmgóð svefnherbergi.  Aðstaða fyrir þvottavél og 
þurrkara innan íbúðar.  Frábært útsýni yfir borgina.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
V. 44,9 millj. 

LÆKJARBAKKI - 800 SELF.

- 242.3 fm með innbyggðum 45.5 fm bílskúr.
- Fjögur svefnherbergi, gott skipulag á einni hæð.
- Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð gólfefni úr eik.
- Vel staðsett á bökkum Ölfusár.

V. 49millj.

KLAPPARSTÍGUR - 101 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Stórglæsileg hönnunaríbúð með útsýni.
- Vönduð gólfefni og innréttingar.
- íbúðin hefur verið endurnýjuð að öllu leyti.
- Sölumaður sýnir eftir pöntunum.
V. 61.5millj.

STAÐARBAKKI 2 – 109 RVK

Opið hús mánudaginn 5. maí frá 17.30 – 18.00
- Snyrtilegt 162,5 fm raðhúsi með bílskúr.
- Eignin er á tveim hæðum.
- Eigendur skoða skipti í hverfinu.
- Stutt í alla þjónustu.
V.39.9.- millj.

HRINGBRAUT 68   -  220 HFJ.

Opið hús sun. 4 maí. frá kl 15:00 til 15:30
- 119 fm. 4 herbergja íbúð þar af 27,1 fm bílskúr.
- Mjög góður staður í Hafnarfirði. 
- Húsið er mjög vel við haldið.
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu. 
- Sjón er sögu ríkari.
V. 27,9 millj.

HELLUBRAUT 3   -  220 HFJ.

Opið hús mán. 5 maí. frá kl 18:00 til 18:30
- Um er að ræða mikið endurnýjað 179.1 fm einbýlis-
hús þar af 30,4 fm. bílskúr, á eignarlóð að Hellubraut 
3 í Hafnarfirði.  Einstaklega fallegt útsýni yfir höfnina 
á einum besta stað í Hafnarfirði.

V.  49,0 millj.

DALTÚN  8  -  200 KÓP.

Opið hús sun. 4 maí. frá kl 14:00 til 14:30
- Um er að ræða einstaklega vandað vel skipulagt 

235,6 fm. parhús þar af 33.7 fm. bílskúr með gryfju.
- Mjög góður staður í Kópavogi. Húsið er mjög vel 

við haldið, fallegur garður, sólskáli. 
- Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
V.  54,9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON
Sölufulltrúi. Sími 661 7788

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufylltrúi. Sími 892 1931

AÐEINS 1 HÚS EFTIR6 SELD 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930







BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 
2007, ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. tilboð 1250.000 kr 
Rnr.230954. Bílamarkaðurinn Sími 
567-1800 bilamarkadurinn.is

HONDA Hr-v. Árgerð 2004, ekinn 
32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.380.000. Rnr.106058. 
Bílamarkaðurinn Sími 567-1800 
bilamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 M.BENZ Ml 320 cdi Árgerð 2008, 
ekinn 58 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Sérlega snyrtilegur bíll. Verð 
6.990.000. Rnr.390459.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16
www.bilalif.is

Í SÉRFLOKKI !
M-Benz S 350 (056) (NEW) 03/2006 
ek 93 þ.km , 3.5 V6 273 HÖ glæsilegt 
eintak, hlaðinn búnaði , leður 19” 
felgur ofl verð 6.9 míl ákv 4,3 mil

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Skoda Octavia Ambiente Combi TDI 
4x4 árgerð 2012 Ekinn 54 þkm. Dísil 
sjálfskiptur Verð kr. 4.190.000

NÝR Hyundai I30 Wagon CRDI Blue 
Drive Dísil beinskiptur 6 gíra, frítt 
í stæði, mikill búnaður. Verð kr. 
3.690.000

KIA Sorento Classic árgerð 2012 Ekinn 
29 þkm. Dísil sjálfskiptur Verð kr. 
5.750.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

VW Passat comfort l./sedan turbo. 
Árgerð 2005, ekinn 115 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.250.000. 
Rnr.221786. Sími: 894-5332

HYUNDAI H-1. Árgerð 2008, 6 manna, 
ekinn 29 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.194498. Sími: 894-
5332

HYUNDAI I 30 wagon diesel. Árgerð 
2008, ekinn 102 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.221751. Sími: 
894-5332

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

AUDI A4 130 hö.. Árgerð 03/2003, 
ekinn 125 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Leður, sóllúga, 17” felgur og fl. Verð 
1.350.000.-Er á staðnum. Rnr.155901.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

NÝ A-LINER EXPEDITION
 ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur 
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur 
ofl, ATH aðeins 2 stk í boði á 
þessu frábæra verði, Verð aðeins 
2.490.000kr, Er í salnum hjá okkur,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.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

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2007, ekinn 175 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.790.000.- TILBOÐ 
3.990.000. Rnr.336308

TOYOTA Land cruiser 120 gx 33”. 
Árgerð 2006, ekinn 193 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.090.000.- TILBOÐ 
3.490.000. Rnr.371644.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG

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


