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Umsóknarfrestur er til og  
með 13. júlí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsókn skal fylgja ítarleg feril-
skrá ásamt kynningarbréfi þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

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

Bæjarstjóri 

Reykjanesbær er fimmta fjölmennasta sveitarfélagið á Íslandi, með rúmlega 
14.000 íbúa. Sveitarfélagið var stofnað 11. júní 1994 við sameiningu þriggja 
sveitarfélaga: Keflavíkurkaupstaðar, Njarðvíkurkaupstaðar og Hafnarhrepps. 

Reykjanesbær óskar að ráða bæjarstjóra. Nýr meirihluti varð til eftir síðustu sveitar-
stjórnarkosningar og hefur hann tekið ákvörðun um að auglýsa eftir bæjarstjóra.   

Starfssvið 
• Framkvæmdastjórn bæjarfélagsins og
   hagsmunagæsla þess
• Stjórn og ábyrgð á daglegum rekstri
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Náið samstarf við bæjarstjórn
• Samskipti við stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
• Þátttaka í uppbyggingu samfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á háskólastigi sem 
   nýtist í starfi 
• Þekking og reynsla af fjármálum, 
    stjórnun og rekstri
• Þekking og reynsla af 
    opinberri stjórnsýslu, einkum 
    sveitarfélaga er æskileg 

Persónulegir eiginleikar
• Leiðtogahæfni
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Áhugi á mótun og uppbyggingu 
    samfélagsins
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í 
    mannlegum samskiptum

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna- 
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar; landsvirkjun.is
Nánari upplýsingar veitir Brynjar Már Brynjólfsson  
á starfsmannasviði Landsvirkjunar (brynjar.mar.
brynjolfsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er  
til og með 13. júlí.

Landsvirkjun leitar að stöðvarverði fyrir aflstöðvar 
sínar á Þjórsársvæði til afleysinga í eitt ár frá og  
með hausti 2014. Starfið felur í sér eftirlit, viðhald 
og rekstur aflstöðva og annarra veitumannvirkja  
á svæðinu.

Menntunar- og hæfnikröfur:

>  Vélfræðimenntun.

>  Þekking á viðhaldi loft-, kæli-, vökva-  

 og rafkerfa.

>  Reynsla af gæða- og öryggisstjórnun.

>  Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð  

 og hæfni til að tileinka sér nýjungar.

>  Lipurð í mannlegum samskiptum og færni  

 til að ná tökum á starfi og starfsumhverfi.

Stöðvarvörður  
á Þjórsársvæði 

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

www.hagvangur.is
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Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

FJÖLBRAUTASKÓLINN Í GARÐABÆ
óskar eftir að ráða framhaldsskólakennara

(sbr. lög nr.87/2008) í afleysingar í ensku, íslensku  
og stærðfræði fyrir haustönn 2014 hið minnsta.

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ er framsækinn og öflugur framhaldsskóli 
og sækist efti kennurum sem sýna frumkvæði í starfi, hafa góða 

samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Nánari upplýsingar má finna á Starfatorgi eða hjá  Kristni Þorsteins-
syni skólameistara (kristinn@fg.is)  í síma 863 3071 og Elísabetu 

Siemsen aðstoðarskólameistara (elisabets@fg.is) í síma 899 2459.

Á dag- og göngudeild krabbameinslækninga Landspítala eru 
laus til umsóknar tvö störf deildarlækna til eins árs, en möguleiki 
er á ráðningu til lengri eða skemmri tíma. Starfshlutfall er 
100%. Önnur staðan veitist frá 1. september 2014, en hin frá 
áramótum eða eftir nánara samkomulagi. 

Starfið er unnið í náinni samvinnu við sérfræðilækna í 
krabbameinslækningum og felur í sér þverfaglega teymisvinnu 
með fjölmörgum öðrum sérgreinum læknisfræðinnar eins og 
skurðlækningum, lyflækningum, myndgreiningu og meinafræði. 
Einnig felur starfið í sér samvinnu við aðrar starfsstéttir á sviði 
krabbameinslækninga með þátttöku í fjölfaglegum teymum. 

Starfsumhverfið á dag- og göngudeild krabbameinslækninga 
er lærdómsmiðað. Áformað er að viðkomandi deildarlæknir fái 
skipulagða handleiðslu sérfræðings í krabbameinslækningum. 
Fagleg árvekni og endurskoðun klínískra leiðbeininga og 
verkferla er hluti af fagmennsku deildarinnar.

Starfið hentar vel fyrir lækna sem hafa hug á að leggja fyrir sig 
krabbameinslækningar en líka fyrir þá sem eru að íhuga aðrar 
sérgreinar. Verið er að þróa vinnulag sem felur í sér aukna 
samvinnu fjölmargra starfsstétta með það að markmiði að gera 
meðferð og þjónustu við einstaklinga sem greinst hafa með 
krabbamein og ættingja þeirra skilvirkari.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Færni í almennum læknisstörfum
» Þátttaka og þjálfun í greiningu og meðferð sjúklinga með

flókna langvinna sjúkdóma
» Þátttaka í samvinnu ólíkra sérgreina læknisfræðinnar
» Þátttaka í kennslu og vísindastarfi

Hæfnikröfur
» Íslenskt lækningaleyfi
» Reynsla í lyflækningum er góður kostur
» Góð færni í mannlegum samskiptum
» Öguð vinnubrögð
» Áhugi á að bæta sig í faglegu klínisku umhverfi

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.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 14. júlí 2014.
» Upplýsingar veita Berglind María Jóhannsdóttir, læknir,

netfang berglmj@landspitali.is, sími 543 1000 og Helgi
Sigurðsson, yfirlæknir, netfang helgisi@landspitali.is, sími
824 5406.

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

» Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu
berast Helga Sigurðssyni, yfirlækni, LSH Eiríksgötu 21, 101
Reykjavík.

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

KRABBAMEINSLÆKNINGAR
Deildarlæknar
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Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 

rafvirkja manni með 

RafvirkiRafvirkiKennarar óskast
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða kennara í ensku, 
íslensku og stærðfræði næsta skólaár. Um er að ræða 
hlutastörf. Áhugasamir sendi upplýsingar á netfangið 
ohj@hradbraut.is. 

Fjölskylduráðgjafi í Hlíðarskóla 

Hlíðarskóli, Skjaldarvík, 601 Akureyri, óskar eftir að ráða 
Fjölskylduráðgjafa í 100% starf frá og með 01. ágúst 2014.

Hlíðarskóli er sérskóli innan grunnskólakerfis Akureyrar. 
Hann er staðsettur í Skjaldarvík, 5 km norðan Akureyrar 
í yndislegu og gefandi umhverfi. Hlíðarskóli er fyrir börn 
í verulegum vanda og fjölskyldur þeirra, nemendur sem 
eiga við vanda að stríða sem gerir þeim erfitt að dafna, 
líða vel og stunda árangursríkt nám í almennum grunn-
skóla. Má þar nefna t.d. félags- og tilfinningaleg vanda-
mál, hegðunar- og aðlögunarvanda, samskiptavanda, 
vanda á einhverfurófinu, sértæka námserfiðleika og 
skerðingar af ýmsum toga

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2014

LNS Saga er ungt, framsækið, íslenskt verktakafyrirtæki, dótturfélag norska 
verktakafyrirtækisins Leonhard Nilsen & Sønner AS. Helstu verkefni LNS Saga               

gg g y gg y g

eru í Noregi og snúa m.a. að jarðgangnagerð, eftirvinnu gangnagerðar, gerð 
y gy g

hafnarmannvirkja auk vinnu við virkjanir og vegagerð. Starfsmenn LNS Saga eru 
g g j g g g g g g gg g j g g g g g g

um 150 talsins. Þeir eru með fjölbreyttan bakgrunn og menntun og staðsettir        
j j g g g gj j g g g g

í verkefnum víðsvegar um Noreg og á skrifstofu fyrirtækisins á Íslandi. 
j y g g g

LANDMÆLINGAMENN

LANDMÆLINGAMENNMEN
Vegna aukinna verkefna þá leitum við að mælinga-ð að m leikefna
mönnum til starfa. Um er að ræða framkvæmda-ramkað tarfa. Um 
mælingar sem tengjast núverandi og nýjum og nývem tengjast
verkefnum LNS Saga í Noregi.  regNS Saga í 

Menntunar og hæfniskröfur:og hæfnis
• Starfsreynsla á sviði landmælingaa á sviði la
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og af nákvæmniákvæ sjálf
• Byggingatæknifræðimenntun æskilegðime
• Hæfni í mannlegum samskiptumm sam
• Góð enskukunnátta og norsku-, dönsku-, og nor

eða sænskukunnátta æskileg ta æskileg

LNS SAGA LEITAR AÐ NÝJUM KRÖFTUGUM KRÖFTUAÐ NÝJUM
STARFSMÖNNUM TIL AÐ SLÁST Í HÓPINN. N. ÁST Í L AÐ 

Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Guðmundsdóttir ttir ð veitir Sigríður
á sigridur.gudmundsdottir@lns.is eða í síma 511 7040. ttir@lns.is eða í sím
Tekið er á móti umsóknum ásamt ferilskrá á m ásamt ferilskrá á
umsokn@lns.is til og með 6. júlí.jú
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Kennarar, leikskólakennarar, þroskaþjálfar og  
aðrir með sálfræði- eða uppeldismenntun athugið.

Sinnum heimaþjónusta leitar að vel menntuðum  
einstaklingi til að sinna 5 ára langveiku barni,  

alla virka daga. Reynsla af atferlisþjálfun kostur en  
ekki skilyrði. Unnið er að mestu leyti á heimili barnsins.

 
Umsóknum skal skilað á eyðublaði sem er á  
www.sinnum.is. Nánari upplýsingar fást hjá 

Eygló Ingadóttur hjúkrunarstjóra í síma 770-2225.

Bókasafn Hafnarfjarðar auglýsir lausa 100% stöðu 
Deildarstjóra upplýsingadeildar og viðburða.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.september 

Við leitum að bókasafns- og upplýsingafræðingi sem sýnir 
frumkvæði, er þjónustulundaður, tölvuglöggur, tilbúinn að 
vinna undir álagi og taka virkan þátt í þróun og uppbyggingu. 
 
Hæfniskröfur:
    •    Góð tungumálakunnátta.
    •   Áhugi á að stjórna viðburðum.
    •   Færni í upplýsingaleit og mannlegum samskiptum 
    •   Hæfni og reynsla í að tjá sig í ræðu og riti.
    •   Geta og metnaður til að vinna sjálfstætt.
    •   Færni í að vinna með öðrum.
 
Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum  
Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga (SBU). 

Nánari upplýsingar veitir Anna Sigríður Einarsdóttir,  
forstöðumaður Bókasafns Hafnarfjarðar, í síma 585 5690  
eða á asein@hafnarfjordur.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist 
til Bókasafns Hafnarfjarðar, Strandgötu 1, 220 Hafnarfjörður 
eigi síðar en 10. júlí 2014. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til 
að sækja um.

Hamborgarafabrikkan á Akureyri leitar að metnaðarfullum 
og duglegum eldhússtarfsmönnum og þjónum. 

Ef þú ert heiðarlegur einstaklingur með jákvætt viðhorf til lífsins 
hvetjum við þig til að sækja um. 

Umsóknir ásamt mynd sendast á atvinna@fabrikkan.is merkt 
„Fabrikkan á Akureyri - þjónn” eða „Fabrikkan á Akureyri - eldhús”

Hamborgarafabrikkan
Hótel Kea Akureyri

Eldhússtarfsmenn 
og þjónar 
- hlutastarf

Áhugasamir sendi upplýsingar, nafn  
og símanúmer til box@frett.is  

merkt Pípari-2806

Píparar eða menn vanir pípulögnum  
óskast til starfa sem fyrst.

Vísir hf óskar eftir að ráða  
vélstjóra og Baadermann  
í frystihúð sitt í Grindavík 
Nánari upplýsingar gefur Ingólfur  
í síma 856-5754 
www.visirhf.is.

Okkur vantar hressan hárgreiðslusvein til starfa.

Einnig möguleiki á stólaleigu. upplýsingar í síma 
565-5530 eða 699-0979

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem  
konur hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

Umsóknir sendist á netfangið hallur@lyfja.is 
Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson, 
starfsmannastjóri, í síma 530-3800 eða hallur@lyfja.is

Um er að ræða spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan 
lyfjafræðing. Í boði er krefjandi starf, skemmtilegur vinnustaður 
og gott vinnuumhverfi.

Starfs- og ábyrgðarsvið: Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk 
þess sem hann veitir viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Hæfniskröfur: Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi. 
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð. 

Umsóknarfrestur er til 13. júlí 2014. Farið verður  
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Lyfjafræðingur óskast  
til starfa við Pollinn

www.lyfja.is

Lyfja hf. leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum 

lyfjafræðingi til starfa í verslun Lyfju á Ísafirði. 
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Starf verslunarstjóra nýrrar verslunar
Við leitum að öflugum verslunarstjóra fyrir nýja lífstílsverslun með áherslu á heilsu og lífsgæði.
Skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri í starfi eru skilyrði fyrir ráðningu.

Starfssvið og ábyrgð

Eiginleikar og hæfniskröfur

atvinna@eirberg.is

Eirberg ehf. eirberg.is



Stur lugata 8 |  101 Reykjavík |  S ími:  570 1900 |  www.decode. is

Íslensk erfðagreining leitar að hæfu og metnaðarfullu fólki í eftirfarandi störf:

Verkefnastjóri
í stærðfræði-, tölfræði- og úrvinnsludeild

í stærðfræði-, tölfræði- og úrvinnsludeild

Hlutverk:
Við leitum að öflugri og ábyrgri manneskju til þess að:

leiða hóp tölfræðinga og annarra sem vinna að úrvinnslu og 
túlkun erfðafræðigagna 

greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á greiningarferlum
innleiða og bæta skrá klínískra gagna

Menntunar- og hæfniskröfur:
Ph.D. gráða í stærðfræði, tölvunarfræðum, 

tölfræði, verkfræði eða skyldum greinum
Nokkurra ára reynslu á viðkomandi sviði
Reynsla af notkun gagnaveita tengdum erfðafræðivísindum eða 

læknisfræði (t.d. UCSC genome browser, OMIM genome browser)
Menntun eða reynsla á sviðum læknisfræði, erfðafræði eða tengdra 

greina er kostur.
Mjög góð færni í skriflegum samskiptum á ensku
Sterkir leiðtogahæfileikar, þarf að geta byggt upp öfluga liðsheild
Geta og áhugi fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
Mjög góð enskukunnátta nauðsynleg

Sérfræðingur

Hlutverk:
Við leitum að áhugasömum einstaklingi til þess að:

greina og túlka raðgreiningargögn frá sjúklingum
nota, prófa og aðstoða við uppbyggingu á greiningarferlum
innleiða og bæta skrá klínískra gagna

Menntunar- og hæfniskröfur:
B.Sc. eða M.S. gráða í stærðfræði, tölfræði, tölvunar-

fræðum, verkfræði eða skyldum greinum
Geta og vilji til þess að vinna í hóp
Geta og áhugi  fyrir að vinna í þverfaglegu umhverfi
Góð almenn tölvukunnátta og afburða tölvulæsi
Skipulögð og öguð vinnubrögð
Góð færni í samskiptum á ensku

með sérþekkingu í stærðfræði
Forritari

Hlutverk:
Við leitum að áhugasömum forritara til þess að:

styrkja Bioinformatics (lífupplýsingafræði) hópinn okkar
taka þátt í þróun og rekstur kerfis sem vinnur úr gögnum 

fyrirtækisins
hafa umsjón með vinnslu gagnanna sem fer að stærstum 

hluta fram á tölvuklasa (cluster) og fellur í flokk Big Data og 
high-throughput computing (HTC)

þáttaka í þróun verkfæra sem gera öðrum sérfræðingum 
og vísindamönnum fyrirtækisins kleift að rata um gögnin 
og gera nýjar uppgötvanir í erfðafræði

Menntunar- og hæfniskröfur:
B.Sc. í stærðfræði, tölvunarfræði, lífupplýsingafræði, 

verkfræði eða skyldum greinum 
Reynsla í Python, Java eða  C/C++
Reynsla af Linux umhverfi
Öguð vinnubrögð 
Reynsla af eða áhugi á Big Data, HTC, úrvinnslu 

vísindagagna eða erfðafræði er kostur.

Íslensk erfðagreining er staðsett í Sturlugötu 8, 101 Reykjavík. 

Umsóknir óskast fylltar út á www.decode.is fyrir lok dags 6. júlí 2014 
með ferilskrám og stuttu kynningarbréfi í viðhengi.  

Frekari upplýsingar veitir:
Guðrún Inga Blandon, netfang: gudrun.blandon@decode.is

Íslensk erfðagreining er í fararbroddi rannsókna á 

erfðum algengra sjúkdóma. Fyrirtækið býður 

starfsmönnum upp á mikla möguleika á starfsþróun og 

símenntun í alþjóðlegu starfsumhverfi sem einkennist 

af nýsköpun, hugmyndavinnu og góðum starfsanda. 

störf í boði
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VERKFRÆÐINGUR Á HÖNNUNARDEILD 
ÚTIBÚ HÖNNUNARDEILDAR Á AKUREYRI
Vegagerðin auglýsir eftir verkfræðingi á hönnunardeild með starfsstöð á Akureyri. Um er að ræða 
fullt starf, við hönnun umferðarmannvirkja. Á hönnunardeild vinna um 17 manns við ýmis hönnunar-, 
þróunar- og rannsóknarverkefni, sem tengjast umferðarmannvirkjum.

Starfssvið
Vinna við hönnun vega, verkefnastjórn hönnunar, verkefni tengd viðhaldi vega auk þátttöku í rannsóknarverkefnum  
tengdum umferðarmannvirkjum. 
Menntunar- og hæfniskröfur
    •  Byggingar- eða umhverfisverkfræðingur M.Sc.
    •  Þekking á teikni- og hönnunarforritum
    •  Góð íslenskukunnátta
    •  Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli
    •  Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
    •  Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu
    •  Frumkvæði og faglegur metnaður
    •  Skipulögð og öguð vinnubrögð í starfi
    •  Hæfni í mannlegum samskiptum

Starfið hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu Vegagerðarinnar eru konur með tilskyldar  
menntunar- og hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 14.  júlí  2013. Umsóknir berist mannauðsstjóra á netfang olof.d.thorarensen@vegagerdin.is.  
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þær menntunar- og hæfniskröfur sem gerðar eru 
þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Kristjánsson forstöðumaður  
hönnunardeildar (kristjan.kristjansson@vegagerdin.is) og Ólöf Dagný Thorarensen mannauðsstjóri 
(olof.d.thorarensen@vegagerdin.is) í síma 522 1000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Vegagerðin er opinber stofnun, sem heyrir undir innanríkisráðuneytið. Hjá Vegagerðinni starfa um 300 manns, með fjölbreytta menntun og starfsreynslu, að mjög  
fjölbreytilegum verkefnum. Um þriðjungur starfar í Reykjavík og Hafnafirði en aðrir víðs vegar um landið. Vegagerðin hefur ítarlega starfsmannastefnu og öflugt  
starfsmannafélag. Vegagerðin er í góðum faglegum samskiptum við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum. Hlutverk Vegagerðarinnar er að þróa og sjá um vegakerfið  
á sem hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi.Meginmarkmið Vegagerðarinnar eru: Greiðar samgöngur 
með góðri þjónustu.Hagkvæm uppbygging og rekstur vegakerfisins.Umferðaröryggi sé á við það sem best gerist. Góð sambúð vegar og umferðar við umhverfi  
og íbúa.Vel skipulögð og skilvirk starfsemi.Ánægt, hæft og gott starfsfólk. 

Náms- og starfsráðgjafi óskastafi óNáms- og sta
FaFarsrskókólilinnnn - m miðiðststöðöð s símímenenntntun óskar efeftitirr aðað r ráðáðaa titill sísínn nánámsms- ogog s statarfrfsrsráðáðgjgjafafa,a, t tilil a aðð miðstöð símenntunar á Norðurlandi vestra óskar eftir a
sisinnnnaa veverkrkefefnanaststjójój rnrn, titill tvtvegeggjg a ára S ð l nd veeststrararn, , til tvegggjgja ára. Starfssvæði náms- o starfsrá fa er allt Norðurland vestra.arfssvæði náms- og starfsráðgjafa er allt Norðurlan

Umsóknarfrestur er til 
föstudagsins 11. júlí 2014.

Upplýsingar um starfið gefur Bryndís 
Þráinsdóttir, framkvæmdastjóri, 
í síma 894-6012 og á bryndis@farskolinn.is.

MeMMeððall ve krk fefna eru:
aklinga og úti á vinNáNáms- og stta frfsráðáð jgjöföf t tilil eiin tst kaklilinga og úútiti áá viinnu tstöð• Náms- úti á vinnustöðumnnustöðum

ærninfæunnffæfærnrniii•• MaMatt áá raraununfæ
sjónn oog kSkkipipululagagniningng, umumsjsjónón• Ski og kennsla á námskeiðum Farskólansjón og k• Skipulagn

il fellur hverjju sinniastjórn sem til fellur hverju• Almenn verkefnastjórn sem t

MeMeMeMennnntutunanar-r  og enntunar- og hæfniskröfur eru:
andi hafi lokið námi í náms- og starfsráðgjöf• Það er skilyrði að viðkomandi handi hafi lokið námi í náms- og starfsráðgjöf

m kik lilillll kkoko tststurur• K• Kennsluréttindi er mikill 
kking á atvinnulífi á Norðurlandi vestra• Góð þekð þekking á 

Frumkvæði, metði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum• Frumk
• Jákvæðni, sveigjanleiki og nleiki og lipurð í samskiptum
• Gott vald á íslensku í ræðu og ritiiti

Bifreiðarstjóri óskast
Óskum eftir að ráða bifreiðarstjóra með rútupróf á næturvaktir. Starfið 
felur í sér ýmsan akstur, þrif og þjónustu við farþega.  
Góð tungumálakunnátta æskileg

Allar nánari upplýsingar veitir Hjörtur Unnarsson í síma 660 1334 og 
umsóknir sendist á hjortur@grayline.is 

Gray Line Iceland er alhliða ferðaþjónustufyrirtæki og ferðaskrifstofa í örum vexti. Fyrirtækið 
kappkostar að veita góða og persónulega þjónustu við ferðamenn á Íslandi. Við leitum að drífandi 
einstaklingum sem vilja verða hluti af skemmtilegum hóp í góðu starfsumhverfi.  

Varmárskóli:
• Umsjónarkennari á miðstig. 
• Þroskaþjálfi. 
• Stuðningsfulltrúar. 
• Starfsfólk í frístundasel. 

Lágafellsskóli:
• Deildarstjóri í stjórnendateymi.
• Umsjónarkennarar á yngsta stig.
• Tónmenntakennari á yngsta stig.
• Sérkennari.
• Stuðningsfulltrúar.
• Skólaliði.
• Þroskaþjálfar.
• Bókasafnsfræðingur á skólabókasafn.

Krikaskóli:
• Grunnskólakennari. 
• Þroskaþjálfi eða leikskólasérkennari. 
• Deildarstjóri í leikskóla.

Allar nánari upplýsingar um laus störf hjá Mosfellsbæ 
á www.mos.is/lausstorf.

Áhugaverð störfÁ
hjá Mosfellsbæ

Kaupfélag Steingrímsfjarðar auglýsir laust til umsóknar 
starf verslunarstjóra í verslun félagsins á Norðurfirði 
frá 1. september 2014. Verslunarstjóri ber ábyrgð á og 
stýrir daglegum rekstri verslunarinnar.   
Helstu verkefni:
     •  Innkaup
     •  Vörumóttaka
     •  Sala og póstafgreiðsla
     •  Dagleg stjórnun
     •  Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
Hæfni og þekking:
     •  Menntun sem nýtist í starfi.
     •  Reynsla af verslunarstörfum æskileg.
     •  Góð almenn tölvukunnátta.
     •  Frumkvæði, nákvæmni og góð skipulagshæfni
     •  Rík þjónustulund og góð samskiptahæfni
Frekari upplýsingar gefur kaupfélagsstjóri í síma  
455 3100 eða á netfanginu jon@ksholm.is. 
Umsóknum, ásamt ferilskrá, skal skila á skrifstofu   
Kaupfélags Steingrímsfjarðar, Höfðatúni 4, 510 
Hólmavík.

Umsóknarfrestur er til og með 7. júlí næstkomandi.

Embassy clerk (Adm)
The Embassy of Japan seeks a capable, 
responsible, and flexible clerk
Basic conditions for application
• Good skills in administrative works and 
 car-driving
• Good command of language (Icelandic and   
 English) and computer
• Contract renewal every 2 years

CV should be sent to the following address 
until 2 July. 

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel. 510-8600, Fax. 510-8605
e-mail. japan@rk.mofa.go.jp
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Upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. júlí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsókn fylgi ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf þar sem gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar 
og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. 

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

Sérfræðingur  

LÍFSVERK lífeyrissjóður er 14. stærsti lífeyrissjóður landsins með 51,3 milljarða í hreina eign í árslok 2013.
Sjóðurinn var stofnaður árið 1954 og rekur samtryggingar- og séreignardeild. LÍFSVERK var fyrsti
lífeyrissjóðurinn sem tók upp beint sjóðfélagalýðræði, sá fyrsti til að aldurstengja réttindaávinning og
sá fyrsti sem stóð að rafrænu stjórnarkjöri. Sjá nánar á www.lifsverk.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Greining og mat fjárfestingakosta
• Kaup og sala verðbréfa
• Samskipti við markaðsaðila 
• Skýrslugjöf og eftirfylgni fjárfestinga 
• Þátttaka í mótun fjárfestingarstefnu

Menntunar- og hæfniskröfur
• B.Sc próf í viðskipta-, hag- eða
   verkfræði eða öðrum raungreinum
• Framhaldsmenntun og/eða próf í 
   verðbréfaviðskiptum æskileg 
• Góð reynsla af fjármálamarkaði 
• Góð greiningarhæfni 

Eiginleikar
• Traust og öguð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður í starfi 
• Samstarfsvilji og starfsgleði  
• Sveigjanleiki  

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Sigurjón Þórðarson
sigurjon@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 13. júlí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar.

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

Bæjarstjóri

Hafnarfjörður er þriðji stærsti bær landsins með um 27.600 íbúa. Hafnarfjörður er framsækið
sveitarfélag sem byggir á fjölskylduvænu umhverfi, fyrirmyndarþjónustu og öflugu atvinnulífi.

Starfssvið
• Starfar samkvæmt samþykktum Hafnarfjarðarbæjar, sem birtar eru á 
  vef bæjarfélagsins, www.hafnarfjordur.is
• Hefur yfirumsjón með starfsemi bæjarfélagsins og annast framkvæmd 
   þeirra ákvarðana sem bæjarstjórn og bæjarráð taka
• Skipuleggur og undirbýr dagskrár funda, situr fundi bæjarstjórnar, 
   bæjarráðs og annarra ráða og nefnda eftir atvikum
• Er framkvæmdastjóri og æðsti yfirmaður starfsfólks sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og farsæl reynsla af stjórnun, stefnumótun 
  og rekstri 
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
• Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Sigurjón Þórðarson
sigurjon@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 7. júlí nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is

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

Skólastjóri

Í sveitarfélaginu Garði búa rúmlega 1.400 íbúar. Sveitarfélagið er á nyrsta odda Reykjaness. Í Garði er blómlegt 
tómstunda-, íþrótta- og menningarlíf. Lögð er áhersla á að allir aldurshópar íbúanna fái notið sín í fjölbreyttu 
félagslífi. Góð aðstaða er til íþróttaiðkunar í vel búinni íþróttamiðstöð. Nánari upplýsingar um Garð er að finna á 
vefsíðunni www.svgardur.is

Um 200 nemendur stunda nám við Gerðaskóla og býr skólinn við mjög góðan aðbúnað og aðstöðu.  
Einkunnarorð skólasamfélagsins í Garði eru: Árangur, virðing, gleði, leikur, sköpun og ábyrgð.

Staða skólastjóra við Grunnskólann í Garði er laus til umsóknar. Ráðið er í stöðuna  
til eins árs frá og með 1. ágúst 2014.

Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn til að viðhalda og byggja upp öflugt 
skólasamfélag af metnaði og dugnaði með virðingu og ánægju að leiðarljósi.

Markmið og verkefni
• Stjórnun og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum 
   og rekstri skólans
• Fagleg forysta
• Stuðla að framþróun skólastarfsins
• Ráðningar og mannauðsstjórnun
• Þekking og góður vilji til að leiða samstarf skólasamfélagsins
   út frá skólastefnu sveitarfélagsins og gagnvart samstarfs-
    verkefnum/samningum sem skólinn á við aðrar stofnanir 

Menntun, færni og eiginleikar
• Grunnskólakennaramenntun og önnur
    reynsla skv. lögum nr. 87/2008, 12. gr.
• Menntun í stjórnun menntastofnana æskileg
• Reynsla af skipulagi og stjórnun kostur
• Mjög góð færni í samskiptum og góð meðmæli þar um
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Hvetjandi og góð fyrirmynd
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VILT ÞÚ SPENNANDI OG LÍFLEGT
STARF Í FERÐAÞJÓNUSTU?

Stöðvarstjóri

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur: 

Umsóknir sendist á atvinna@alp.is 
merkt ”Stöðvarstjóri”.
Umsóknarfrestur er til 6. júlí 2014.

Bílaleigur Avis og Budget leita að kraftmiklum og drífandi stjórnanda til að stýra 
leigustöðvum félagsins í Reykjavík. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf 

Microsoft sérfræðingur
Ert þú með MSCE vottun og mikla reynslu og þekkingu á 

á við fjölbreytt og spennandi verkefni? Þá gæti starf Microsoft 

Allar nánari upplýsingar um starf og 

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Færsla og gerð bókhalds
 • Afstemmingar
 • Samskipti við viðskiptavini og birgja
 • Aðstoð við uppgjör

Hæfnikröfur:
 • Reynsla og þekking af  sambærilegu starfi.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Samstarfs- og samskiptahæfni
 • Jákvæðni og rík þjónustulund

Starfsmaður í fjárhagsdeild Vélasölunnar 
Vélasalan óskar eftir starfsmanni í fjárhagsdeild sína.  (80% starfshlutfall)

Vélasalan er öflugt þjónustufyrirtæki í sjávarútvegi sem sérhæfir sig í innflutningi og sölu á vélum og búnaði í fiskiskip 
og báta og flestu sem því tilheyrir.  

Nánari upplýsingar veitir Ingvaldur Gústafsson, ingvaldur@velasalan.is
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.   
Umsóknir skulu sendar á ingvaldur@velasalan.is

Bifvélavirki 
óskast

Óskum eftir að ráða bifvélavirkja með réttindi eða sambæri-
lega menntun og staðgóða almenna þekkingu á rafkerfum.

Upplýsingar í síma 420 6610 og 842 6615

Ævo þjónusta ehf
Njarðarbraut 17

NjarðvíkREYKJANESBÆ

Ísafjarðarbær

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til 
umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa. Nánari 
upplýsingar um starfið eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

www.isafjordur.is

- með þér alla leið -  

Vegna góðrar verkefnastöðu óskum við eftir  
umsóknum um stöðu sölumanns.  Hæfnisskilyrði  
eru meðal annars eftirfarandi:  
    •   Hæfni í mannlegum samskiptum
    •   Sterkt tengslanet
    •   Metnaður í starfi
    •   Vinnusemi, sjálfstæði í störfum  
         og skipulagshæfni
    •    Löggilding er mikill kostur. 
Hvetjum konur sem karla til að sækja um.  
Í boði er starf með árangurstengdum tekjum  
á vinnustað í fremstu röð í fasteignasölu. 
Umsóknarfrestur er til 16. júlí 2014 
og óskast umsóknir sendast á oskar@miklaborg.is

Fasteignasalan Miklaborg  
auglýsir eftir sölumanni!  

569 7000      Lágmúli 4   www.miklaborg.is

Lostæti leitar eftir dugmiklum matreiðslumanni í starfsstöð 
sína í eldhúsi Lostætis á Akureyri. Lostæti er rótgróið, 
metnaðarfullt og farsælt matreiðslufyrirtæki, eitt stærsta 
sinnar tegundar á landsbyggðinni.

Skemmtilegur vinnustaður sem býður upp á góðan vinnutíma.

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með  13. júlí. 
Umsóknarform og nánari upplýsingar um 
fyrirtækið er að finna á www.lostaeti.is/atvinna
Fyrirspurnum svarar Valmundur Pétur Árnason 
framkvæmdastjóri, valli@lostaeti.is  

Lostæti / Veislu- og veitingaþjónusta 
www.lostaeti.is 
lostaeti@lostaeti.is 
s: 455 3700

 Fagmenntun er skilyrði og meistararéttindi kostur

Hefur þú          fyrir matargerð?ástríðu
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Bifreiðastjóri
Við leitum að starfsmönnum til útkeyrslu á 
vörum fyrirtækisins innan höfuðborgars-
væðisins. Um er að ræða tvö störf, annað 
tímabundið þar sem skilyrðið er meirapróf 
og hitt framtíðarstarf en þar sem meirapróf 
er ekki skilyrði.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegum störfum
• Skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum 

Við leitum að starfsfólki í eftirtalin störf. 

Bifreiðastjóri - Lagermaður 
Lagermaður 
Við leitum að starfsmönnum á lager fyrirtækisins að Tunguhálsi 11 
til almennra lagerstarfa.   

Hæfniskröfur:
• Lyftarapróf kostur
• Reynsla af sambærilegum 
störfum
• Grunnþekking á tölvum 
• Skipulögð vinnubrögð 
• Stundvísi og heiðarleiki
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Starfslýsing: 
• Almenn lagervinna
• Pantanir og móttaka pantana
• Tiltekt á pöntunum
• Lagertalningar

Umsóknir þurfa að berast til starfsmannastjóra á tölvupóstfangið 
helga@isam.is eða bréfleiðis til ÍSAM ehf., Tunguhálsi 11, 
110 Reykjavík merkt „starfsmannastjóri“ fyrir 19. júlí 2014.

Upplýsingar
ÍSAM er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og 
framleiðslufyrirtæki landsins á neytendamarkaði. 
ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, Frón og 
Kexsmiðjuna. Hjá ÍSAM starfa yfir 300 manns. helga@isam.is522 2700

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Fjölbreytt störf á tæknisviði
Öryggismiðstöðin auglýsir eftir kraftmiklum einstaklingum í spennandi og fjölbreytt störf á tæknisviði.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á netfangið atvinna@oryggi.is, merkt „Tæknisvið“. 
Umsóknarfrestur er til 6. júlí 2014. 

Starfið felst í uppsetningu og þjónustu við öryggiskerfi, s.s. innbrotaviðvörunarkerfi, brunaviðvörunarkerfi, 
slökkvikerfi, aðgangsstýringarkerfi og myndavélakerfi.
 
Hæfniskröfur:

er æskilegt

Starfsmenn á tæknisviði

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
Vakin er athygli á því að allt starfsfólk Öryggismiðstöðvarinnar þarf að skila inn sakavottorði.

Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 1995 og býður upp á lausnir í öryggis- og 
velferðarmálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Öryggismiðstöðin hefur á síðustu 

Gildi fyrirtækisins eru forysta, umhyggja og traust.
20132010

FYRIRMYNDAR
FYRIRTÆKI

562 2700      bankastræti 9      101 reykjavík      www.bestun.is 

BIRTINGARÁÐGJAFAR 
Á BETRI STOFU

Hefur þú góða þekkingu á markaðsfræðum? Hefur þú menntun og reynslu af 

vinnu við nýmiðla og aðra miðla? Við leitum að öflugu fólki til að vinna við 

framúrskarandi birtingaráðgjöf; skemmtilegum starfsfélögum með góðan 

skilning á tölfræði, markahópagreiningu og þekkingu á helstu forritum þar að 

lútandi. Hafðu samband sem fyrst því við göngum hratt frá málum.

Netfangið er: atvinna@bestun.is

Auglýst eftir áhugasömum matreiðslumanni/matráði í 
dagvinnustarf til að elda fyrir nemendur og starfsfólk, 

leik- og grunnskóla í Þorlákshöfn.

Í leikskólanum Bergheimum eru um 80 nemendur og í 
grunnskólanum eru 230 nemendur. Eldhúsið er glæsilegt 
í nýrri viðbyggingu leikskólans og fullbúið nýjum tækjum. 
Báðir skólarnir eru lifandi og skemmtilegir vinnustaðir 
sem  vinna skv. skólastefnu Ölfuss með einkunnarorðiðn: 
„Vinátta, Virðing, Velgengni“ og grænfánastefnu sem gerir 
þá kröfu að hráefni og nýting matvæla sé í samræmi við 
stefnuna.

Í Sveitarfélaginu Ölfusi búa um 1900 manns í þéttbýli og 
dreifbýli. Í Þorlákshöfn er aðstaða eins og hún gerist best; 
góðir skólar, öflugt og fjölbreytt félagslíf og glæsileg  
íþróttamiðstöð. 

Gert er ráð fyrir að viðkomandi getið hafið störf haustið 2014 
eða eigi síðar en um áramótin 2014 - 2015.

Umsóknarfrestur er til 11. júlí n.k. og skal umsóknum 
skilað á skrifstofu Sveitarfélagsins Ölfuss,  

Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn
Hæfniskröfur:

• Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
• Þarf að geta unnið matseðla með 
 næringarútreikningum
• Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg
• Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Snyrtimennska áskilin

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Matreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri mötuneytis, þar 
 með talið innkaupum og vinnuskipulagi þeirra sem  
 starfa í mötuneyti á hverjum tíma.
• Verkefnin eru fjölbreytt en auk þess að matreiða 
 hádegismat hefur matreiðslumaður umsjón með 
 morgun- og síðdegiskaffi.
• Matreiðslumaður er oft virkur þátttakandi í ýmsum 
 öðrum viðburðum þar sem matur og kaffi koma við 
 sögu t.d. fundum og öðrum starfstengdum viðburðum. 
• Vinnutími er að jafnaði frá kl. 08-16 alla virka daga.

Laun Matreiðslumanns /matráðsgreidd eru skv. kjara- 
samningi Matvís sjá: http://www.matvis.is/ 

Frekari upplýsingar um starfið gefa Ásgerður Eiríksdóttir 
leikskólastjóri asgerdur@olfus.is og Halldór Sigurðsson 
skólastjóri  halldor@olfus.is 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari í leikskólann Dal

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

· Stærðfræðikennari í Salaskóla

· Leiðbeinandi í handavinnu fyrir eldri borgara

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  á www.kopavogur.is
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Vélgæsla

Tæknimenntað fólk í Tæknideild

Tæknideild sinnir fjölbreyttum störfum sem snúa að endurnýjun, rekstri og viðhaldi framleiðslu-
tækja og fasteigna Vífilfells.  Við leitum nú að öflugum tæknimanni með reynslu á sviði vélstjórnar 
eða sambærilegu til eflingar núverandi teymi tæknilegra sérfræðinga. Æskilegt er að viðkomandi 
hafi menntun 

Vaktstjóri

legu til eflingar núverandi teymi tæknilegra sérfræðinga. Æskilegt er að viðkomandi 
á sviði vélfræði eða tæknifræði. Reynsla af viðhaldi og rekstri vélbúnaðar er skilyrði.

óri

365 óskar eftir góðu fólki
Viltu slást í hóp öflugustu blaðamanna landsins?  
Okkur vantar blaðamann í dægurmála- og menningardeild fréttastofunnar á vef- og prentmiðla.  
Í boði er áhugaverð vinna á skemmtilegum vinnustað í stöðugri sókn.

Umsækjandi þarf:
• að hafa góða þekkingu á íslensku samfélagi og brennandi áhuga á málefnum líðandi stundar 
• að hafa gott vald á íslenskri tungu
• að vera fær í mannlegum samskiptum
• að geta unnið undir álagi
Reynsla af fréttamennsku er æskileg en ekki skilyrði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Mikael Torfason, ritstjóri, á netfanginu: mikael@365.is  

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí.

Aðstoðarleikskólastjóri  
Kerhólsskóla 

Aðstoðarleikskólastjóri óskast til starfa við leikskóladeild 
Kerhólsskóla í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á útiveru og hreyfingu og 
að nýta náttúruna til útináms og listsköpunar. Kerhólsskóli 
hefur nú fengið grænfánann í annað sinn. 
Leik- og grunnskóladeildir Kerhólsskóla flytja í haust undir 
sama þak í nýjum og glæsilegum húsakynnum.  
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
Vinna með skólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans  
og skipulagningu leikskólastarfsins.Hefur umsjón með  
stefnumótun og áætlanagerð leikskóladeildar í samvinnu 
með skólastjóra.  Tekur þátt í þróunarvinnu og faglegri 
samvinnu leik- og grunnskóladeilda.
Samskipti og samvinna við foreldra. 
Er faglegur leiðtogi leikskólastarfsins.  
Hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun, viðbótarmenntun í stjórnun    
 eða kennslureynsla á leikskólastigi æskileg 
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum, frumkvæði í starfi 
 og faglegur metnaður. 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Stundvísi. 

Þroskaþjálfi
Einnig er auglýst eftir þroskaþjálfa í 100% starf við  
leik- og grunnskóladeild.

Ráðið verður í störfin frá 15. ágúst nk., eða eftir  
samkomulagi. Möguleiki á húsnæði. Umsóknarfrestur  
er til 15. júlí, umsækjendur skili inn starfsferilsskrá og 
 tilgreini umsagnaraðila. Upplýsingar gefur Sigmar Ólafsson  
skólastjóri í síma482-2617, 863-0463 eða  Heimasíða skólans 
 www.kerholsskoli.is

Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

 Laus störf 
Leikskóli Seltjarnarness 
(5959-280/290 soffia@nesid.is) 
 
     •  Deildarstjóra vantar til starfa með yngri  
         börnum skólans. 
     •  Þroskaþjálfi, fullt starf. 
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar  
eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga. 
Sjá nánari upplýsingar á heimsíðu Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is
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. It’s all we do.DynamicsAX
northAX

AXnorth · Kaupvangur 6, 700 Egilsstaðir · info@axnorth.com · www.axnorth.com

Hæfniskröfur:AXnorth leitar
að sérfræðingi í

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliði LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201406/511
Aðalvarðstjórar Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201406/510
Líftölfræðingur LSH, vísindadeild Reykjavík 201406/509
Lögreglumenn Sýslumaðurinn í Borgarnesi Borgarnes 201406/508
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Selfossi Selfoss 201406/507
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201406/506
Nýdoktor Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201406/505
Doktorsnemi Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201406/504
Doktorsnemi í vélaverkfræði Háskóli Íslands Reykjavík 201406/503
Lektor í ísl. bókmenntum fyrri alda Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201406/502
Dósent í menningarsögu Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201406/501
Sérfræðingur í jarðfræði/jarðeðlisfr. Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201406/500
Aðjúnkt í lífeðlisfræði Háskóli Íslands, heilbr.vísindasvið Reykjavík 201406/499
Stuðningsfulltrúi Menntaskólinn í Kópavogi Kópavogur 201406/498
Reiðkennari Háskólinn á Hólum Sauðárkrókur 201406/497
Umsjónarmaður dreifnáms Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Hólmavík 201406/496
Sérfræðilæknir LSH, bráðalækningar Reykjavík 201406/495
Ritari LSH, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201406/494
Hjúkrunarfræðingar LSH, smitsjúkdómadeild A7 Reykjavík 201406/493
Lyfjafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/492
Sálfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201406/491
Deildarlæknar LSH, lyflækningar krabbameina Reykjavík 201406/490
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201406/489
Framhaldsskólakennari Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201406/488
Verkfræðingur  Vegagerðin, hönnunardeild Akureyri 201406/487
Sérfræðingur í öldrunarlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201406/486
Formaður kærunefndar útl.mála Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201406/485

Starfsmaður óskast  
á hjólbarðaverkstæði og smurstöð

Reynsla æskileg  
Um framtíðarstarf er að ræða

Umsóknir berist á  
ellidekk@gmail.com 

Leikskólinn Barnaból Skagaströnd
Leikskólakennarar óskast frá ágúst 2014. Barnaból er 
tveggja deilda leikskóli með um 35 nemendum. Starfað er 
skv. kenningum John Dewey og Howards Gardner undir 
kjörorðinu  „ 

UmUmsósóknknararfrfresestuturr erer t tilil 1 18.8. J Júlú í 2014.
Móttaka umsókna og upplýsingar á skrifstofu
sveitarfélagsins Túnbraut 1-3 og í sími 455 2700 og hjá 
ÞóÞórurunnnnii BeBernrnódó usdóttur  leikskólastjóra  gsm 860 2592.

UmUmsósóknknarareyeyðuðublblað er á heimsíðu Barnabóls
á á w wwwww.l. eikskolinn.is/barnabol

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum Hafnarfjarðar

Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari

Álfasteinn (555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari 

Hlíðarberg (579 4300 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Þroskaþjálfi

Hlíðarendi (555 1440 hlidarendi@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari

Hraunvallaskóli ( 590 2881sigrunk@hraunvallaskoli.is)
• Deildarstjóri
• Leikskólakennari
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Brekkuhvammur (5654493 brekkuhvammur@hafnarfjordur.is )
• Leikskólakennari

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
• Leikskólakennari
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi

Tjarnarás (565 9710 tjarnarás@hafnarfjordur.is)
• Leikskólasérkennari
• Sérkennari/þroskaþjálfi
• Aðstoð í eldhús

Vesturkot (565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
• Deildarstjóri, afleysing
• Leikskólakennari

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla. 
Umsækjendum er bent á heimasíður skólanna til að kynna 
sér stefnur og starfsemina nánar.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til 8. júlí 2014. 

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði. sími: 511 1144
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www.kronan.is

ng:tarfslýsinSSStSttaaarrfrffsssllýýýsssiinn
• ÞÞÞÞjójóónnunuusststataa vvviððð viðskkkikipptpptataavvivinnnivvv
• VVVeerrkksksstjtjójóórrnnuuunn ogooo þjjjájjájjáállffuunnn arfsfólksasssttaa
• ÁÁÁbbybyryrgrggððð ooogg sjónmuumummm mmmemeeððð rmunumrffjfjáárárr
• VVeVeerraa gillgsststataaððgðggeenenngg ve tjórateerersrssluluunnnaarrsssts í

ffjajaarrvveeeruruu hhaaannsss

ímiVinn ::nutínnnuuutttít
Vinnutttíímmmiii íííí þesssssuumummm mversllllluunnunumummmvv er kkll. 7-160700707 aaaaðaððrðraraa hvorrrraraa vvivikkukuu ooggg kkkl.. 1111122--22212 hinaaaaaa a.vvivikkkuununanaa..
Einnig eeererr unniðuuuu ðjuþþþrriðiððjðj hvvvvveererjrjaaa helgggii kkkl.l. 07-1777700

frestuUmsók uuurrknarfkknknanaarfrff eererr til 066666.. íjjúúúlílí 20111444

iskr ur:Hæ röfrröööföfufuuuæfniææffnfnnnii
• æð Sjáálfstæáállfsfssttææ oggggg ipulöööööggðððssskskiki gðvinnu gbbbrröögöggvvvvv
• unnát Tölv ttattttaaavukuvvuuukkuuu lttiltilll að allleeyysyssaaa daggglleeggg

iverrkefnirkkekeeffnnni í Ou ok,uuuttllooooooo Exxxcxcceell ogoo onNaaaavvivissisi
• Góððððiðirr amsk arhæfilleeiikkaakaaakkkikipptptatahahsassasa og nustu dulunduululuunndnddnþþjþjóónónn

La saaaaaraarrruuuuuussusssssLLLLLLL errrrrurruuuuueeeeee tillllllll um rmsóknmmmmsmsmssssssósósóóóóókkkknknnnnaaaaauuuuuu s ðurstöðssssstssttötööööðöððððð
ak rastjóóóóóóóóórrórrrktkktktktststsssssvavvvvvavavaa íííí Kr nuunniuuuunununnnnnnnnnnnniiirónrróróóóóónnKK lds fðashöfsssshshhhhööööööföfBBBBBBííllíllíll

gooooogog unniKró nnnnnnnnnnuóóóónóónnnnuuuKKKKKKrKrrr M sbbbbbbæbææææææææMosMMMMMMMMoMoooosossssfsffefeeeellllllsls

– óskar eftir þér!

okrow.wwwwwwwww kwwwwww . nnkr nwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww...kkkkkrkrroooooooroonnnnaon n.ann ssnaaaananan.nan....n iiisssssssssssissississ

Vaktstjóri

:Vinnutíími:íímmmmii:::
Vinnutími kll.l.l. 15-007077-- aðððððrraa hvoraaahhh ukuvviikkuuu og kkkkkll.. 5-225115555 hhhhihinnanaa vikunnnnaa.a. niEEEininnnniniggg eeerr ðuunuunnnnniðiððð aðrrraaa ahhvhvveereerjerrjaaa helgihhh
frá kl. 07-15555 aaeeðeððaa kl. 1 215-2211555--22222222

rUmsóknarfrresturereesststutuu er ttttiil 6.0000666 júlí 42014222001114

Sótt er um störfin á www.kronan.is

Sttarfslýsing:ttaaarrfrrfsfsssllýýsýsssiinnnggg::
• ÞÞÞÞjójóónónunuusststaaa vviviððð iptavviviinninniniðvvviðiððsskskikii
• Veeeererkkskststjtjóóórrnnuuunn ogoogogg álfunþþjájááá lkslsssststaarrffssfsfófóóll
• Ábbbbyyryrgrggððð ooogg msuumummsmssjjóónnn meðmmmm umuffjffjáárármrmmmuunnnuuu

röfuHæfnis uuurr:r::skrsskskkkrrrr
• Sjálfstææææððð ggooogogg skip gðpppupuullööggöggg brögðvin ððððððnubnnnnnnuuubb
• ta Tölvukunnnáttnnnnnnáátááttáttt til aaðaðð eysaleeleee egdagleddadaagglle

verkefni íí tlookkkk,,utOOOOuutut celEEExcxccxc oooggg avisiooooonnaNNNaaa
• Góðir iptah eikarsam rrrrhhhæææfæfifileelemskimmmmsmmsskkiki gooogg lundþjónu luuuusussttuullþþþ

LausuuuuuususssssLLLLLL eeeeeererrr tilllll umsókkkkkknknnnnaaaaaarrrrmsmmmmsssssuuuuu aðððððaðaaaaasssststtaataaa
stjó avakt óóóóóórórraraaraktstktttststsssstst íííí nu niKró unnuunnnnnnónrróóóóóóónónnnnKKKKK yra autabraaaababbbbrbbrbrrarraraaayHHHHHHvHHvvvavaaaalaleleeeeyeyyyyyyy

Teledyne Gavia ehf. specializes in the manufacturing of Autonomous Underwa-
ter Vehicles. Teledyne Gavia is owned by the US company Teledyne Technolo-
gies; for more information visit our website at www.gavia.is

Teledyne Gavia is seeking a Field Support Engineer who will provide both internal 
and external customer support for Gavia Autonomous Underwater Vehicles

Please send a current CV to sreynisson@teledyne.com on or before 21st of April.

Position:
• Conduct Acceptance tests for Gavia vehicles, both in Iceland
   and abroad
• Provide technical support to Gavia users 
• Provide on-site operational support to customers
• Conduct Gavia training courses

Education and qualification:
• Degree in Engineering or equivalent
• Excellent technical knowledge
• Excellent communication skills
• Experience working at sea or marine equipment preferred
• Ability to travel up to 50%
• Must be able to work in a fast paced and international  
   environment.
• Excellent computer skills

Please send a current CV to asteingrimsson@teledyne.com on or before 13th of July.

www.teledynegavia.com 

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Álftanesskóli
 • þroskaþjálfi
 
Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

    LAGER/ÚTKEYRSLA
Heildverslun á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að 
ráða traustan og duglegan starfsmann í fullt starf. 
Vinnutími er  kl: 08.30 – 17.00 alla virka daga. 
Um er að ræða snyrtilega smávöru. 
Reyklaus vinnu-staður.

Við leitum að einstaklingi sem er:
• nákvæmur 
• heiðarlegur 
• stundvís 
• hraustur 

og hefur:
• frumkvæði
• þjónustulund
• tölvukunnáttu

Vinsamlegast skilið inn umsókn á box@frett.is 
fyrir fimmtudag 3. júlí nk. merkt:  ,,Lager-2806”.

Stjórnnnn Héraðssaaaaammmmmbbbbands Vestfjarða (HSV)
auglýsiiiirrrrr eeeeeffffftir framkvæææææmmmmmdddddastjóra.
HSV er með starfssvæðiðððiði íí ííí Í ÍÍÍsafjarðarbæ og Súðúðúðúðúðavavavavvíkurhreppi
og hefur 1111188888 viviviviirkr  aðildarfélög inininnnnananananan sinna vébanda.  S ambandið 
vinnur nááið með ððð svsvsvsvveieieiee tat rfélögunum tt tttvevvv imur að uppbbbyggingu 
íþróttamáááála á svæðinu ásásásásásamamamamt því að vinnaaaa mmmmmeðeðeeðeð a aðiildarfélögugugugum 
að framgananananangigggg  einstakra íþróttagrgrgrgrgreieieieieinnanann .

Framkvæmmmmdastjóririririri e r ststststs arararaa fsmaður stjórnaaaraa  HSV og ber r r r ábyrrgð 
á dagleguuumuu  rekststsstriririri   ásamt samamamamamskskskskkippppptum vivivivivið ð sveitarfélöggg, aðilddddar-
félög og aaaðra hhhahh gsmunaaaaaðaððaðila innananaanan n nn n íþróttahreyfingarrrrini nar.

Helstu verkekekekefni:
     •   Umsssssjójójójóón n mmemmm ð rekstri HSSHSSSV ásamtttt t áætllllunargerð.
     •   Eftirrrrfylgninii mmmmmeðeðeeðeð f ffffrarararamkmkmkmm væmdddd Í  Íþrþrþrþrþ óóóótó taskkkkkóla HSV.
     •   Sammmskipti við ÍÍÍÍsaaafjfjfjf arararara ðarbæææ æ og eftirfyfyfyfylgni með 
          frammmmmkvæmd samninga vvvviðiðiðiðið b bbb bæjæææjæ ararrrarféféféféfélagið.
     •   Samsksss ipti vvvvið aðildarfélög HSSSVV.VVV
     •   Samsksskskskipti viðiðiðiðð U U U UUMFMFMFMFMFÍ, ÍSÍ og sérsamböböböönd.
     •   Samskkkkkipipipipti við stjtjtjtjóróóó n HSHSHSHSHSV.V.VVV

Stttaaraa fsmaðurinn ssssemeemem við eruumm mmm að leita aððð ðð þarf:
     •   H áskólagráðu seseseseem nýtist ííííí ssssstatt rfi.
     •   RRRReynslu af rekstri.
     •   AAððð ð elska íþróttir.
      •   Að vvevv ra skipulagður.
     •    Að geeeeta komið fyrir sig orði í íí rærærærær ðu oog riti.
     ••••   Að verrarra jákvæður og með ríka þjþjþjjónóóónónuuustulund.
     •••   Að veraaaa tölvufær og geta unnið í helllstu skrifstofufoooro ritum
        á samt þvvívív  að hafa grunnþekkingu í að vinna með ð ð hhheimasíðurrrr...

Með ummmmsókn skkkuk lu eftirfarandi gögggng  fylgja:
     •   Affrfrf it af prófóffófskírteinum.
     •   Meeeðe mæli eðaððð  umsagnir um fyrrrirrr  störf umsækjanda.a...

Æskilegt eer að viððððkomandi geti hafiððð ð störf 1. ággúgg st.
Stjórn HSVVVV áskilurrr sér rétt til að hafnaaaa öllum ummsm óknum.

Umsóknir sssskulu beere ast á netfangið 
hsv@hsv.isss eða í ppppósthólf 90 - 400 Ísaaaafjörður.

UUmUU sóóóóknarfrestur er till og með 1511 . júlí.
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Óskum eftir að ráða rafeindavirkja eða tæknimenntaðan 
aðila í vinnu við að þjónusta siglingar- og fiskileitartæki og 
annan tengdan búnað.
Brúin ehf starfar í þjónustu við sjávarútveg og er með 
starfstöð á Akureyri. Óskað er eftir vönum aðila sem getur 
unnið sjálfstætt og í teymi með öðrum.

Nánari upplýsingar veitir Finnur í netfangið finnur@bruin.is
Umsóknir skulu sendar á netfangið finnur@bruin.is fyrir 14.
júlí 2014 eða í pósti á: Brúin ehf. Baldursnesi 4, 603 Akureyri.

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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ÚTBOÐ
Útboð 15674 

Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óska  
eftir tilboðum í verkið: 

Keflavíkurflugvöllur, Flugvélastæði  
og tengivegur, „Pad 55 og 57“  

Jarðvinna og yfirborðsfrágangur 
1. áfangi 

Verkið felst í að gera tengiveg milli flughlaðs og flugvéla-
stæða (að stæði 55) og stækkun á flugvélastæðunum  
(55 og 57). Auk jarðvinnu og malbikunar þarf að leggja 
ídráttarrör fyrir kapla, leggja jarðstrengi, koma fyrir  
tengibrunnum í skurði og setja upp götulýsingu. Steypa 
þarf undirstöður fyrir tvö ljósamöstur, rennu í malbikskant 
og plötu yfir olíulagnir og koma fyrir undirstöðum fyrir 
akbrautarljós. 

Helstu magntölur eru: 
Burðarlög        4850 m3 
Malbik                1850 tonn 
Steypa                110 m3 
Skurðir                1200 m 
Brunnar                15 stk 
Verkinu skal vera að fullu lokið 15. október 2014. 
Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem eru að-
gengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is.  Tilboð verða 
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska 8. júlí 2014 
kl. 11:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík. 

ÚTBOÐ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í eftirfarandi verk:

TunguvegurTT
Kvíslartunga – Vogatunga
Verkið felst í að leggja nýjan Tunguveg frá Kvíslartungu að
Vogatungu
alls um 0,7 km. Tunguvegur verður 7 m breiður með 6 m 
breiða akbraut. Til hliðar við
Tunguveg á að leggja 3 m breiðan hjóla- og göngustíg.

Skeiðholt
Hringtorg við Þverholt
Verkið felst í að gera hringtorg á gatnamótum Skeiðholts og
Þverholts ásamt að ganga frá tengingum við
hringtorgið.
Helstu magntölur eru:

• Uppgröftur 26.800 m3
• Fylling 25.500 m3
• Malbikun 10.800 m2

Athugið að um eitt verk er að ræða á tveimur stöðum en 
öllum framkvæmdum skal vera að fullu lokið 1. Júlí 2015.
Útboðsgögn verða afhent á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar 
Þverholti 2, 2. hæð, frá og með mánudeginum 30. Júní næst-
komandi.
Tilboð verða opnuð á sama stað að viðstöddum þeim
tilboðsgjöfum sem þess óska þann 12. Ágúst 2014 kl. 11:00.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ
Breyting og stækkun skólalóðar við Æðarhöfða 

Umhverfissvið Mosfellsbæjar óskar eftir tilboðum í 
breytingu og stækkun skóla - og leikskólalóðar við 
Æðarhöfða. 

Í breytingunum felst m.a:
• Fullnaðarfrágangur á yfirborði 
• Flutningur og niðursetning leiktækja og girðinga 
• Gerð beða og plöntun trjáa og runna 
• Gerð drumbaleiktækja
• Leggja vinnuslóða umhverfis leiksvæði

Frágangi á nærsvæði  skal vera lokið 20. ágúst 2014 
og verkinu í heild sinni eigi síðar en 1. október 2014.

Útboðsgögn á geisladiski, verða afhent í afgreiðslu bæjar-
skrifstofu Mosfellsbæjar, Þverholti 2, frá og með mánudeg-
inum 30. júní 2014.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en þriðju-
daginn 15. júlí 2014, kl. 14.00, þar sem þau verða opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar
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verður haldinn mánudaginn 14. júlí kl. 20:00,
í viðgerðaraðstöðu fyrir gamlar vélar

í fjósinu á Blikastöðum - 271 Mosfellsbæ. 
Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

Rangárþing ytra

Forval vegna skipulags og umhverfishönnunar  
við Landmannalaugar

Sveitarfélagið Rangárþing ytra efnir til forvals fyrir hug-
myndasamkeppni um skipulag og hönnun Landmanna-
laugasvæðisins í samvinnu við Umhverfisstofnun og Félag 
íslenskra landslagsarkitekta. 

  Á svæðinu er m.a. gert ráð fyrir:
• Aðstöðu Umhverfisstofnunar ásamt gisti, 
 veitingaþjónustu ofl.
• Tjaldsvæði ofl.
• Aðkomusvæði, bílastæði og rútustæði
• Endurbættu stígakerfi 
• Endurbættri aðstöðu tengd náttúrulaug ofl.

Valdir verða  3 - 4 hópar  til þátttöku í samkeppninni og  
mun hver um sig  fá greitt fyrir tillögur sínar að ákveðinni 
upphæð.  Skil í samkeppni verða  um miðjan nóvember.  

Nánari upplýsingar um skil á forvalsgögnum,  framkvæmd 
og val á þátttakendum er að finna á vef sveitarfélagsins 
(www.ry.is),  Félags íslenskra landslagsarkitekta (www.fila.is) 
og Hönnunarmiðstöð Íslands (www.honnunarmidstod.is).   
Skil á forvalsgögnum er fyrir kl. 16.00 þann 10. júlí 2014.  

Skipulags- og byggingarfulltrúi Rangárþings ytra

Glæsileg 107,5 fm. 3ja herb. íbúð á 1. hæð með stæði í bílageymslu.  
Íbúðin  að 17. Júnítorgi 3 í Garðabæ, húsi ætlað fólki 50 ára og eldri. 
Vandaðar innréttingar, fataskápar og hurðir úr eik.  
Kristín sýnir íbúðina í dag, laugardag, á milli 15:00 og 15:30 
Uppl. í síma 893-4248. 

17. Júnítorg 3, íbúð 0105
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

50 ára og eldri

Opið hús í dag á milli 15:00 og 15:30

OPIÐ HÚS

Fjölskylduráðgjafi í Hlíðarskóla 

Hlíðarskóli, Skjaldarvík, 601 Akureyri, óskar eftir að ráða 
Fjölskylduráðgjafa í 100% starf frá og með 01. ágúst 2014.

Hlíðarskóli er sérskóli innan grunnskólakerfis Akureyrar. 
Hann er staðsettur í Skjaldarvík, 5 km norðan Akureyrar 
í yndislegu og gefandi umhverfi. Hlíðarskóli er fyrir börn 
í verulegum vanda og fjölskyldur þeirra, nemendur sem 
eiga við vanda að stríða sem gerir þeim erfitt að dafna, 
líða vel og stunda árangursríkt nám í almennum grunn-
skóla. Má þar nefna t.d. félags- og tilfinningaleg vanda-
mál, hegðunar- og aðlögunarvanda, samskiptavanda, 
vanda á einhverfurófinu, sértæka námserfiðleika og 
skerðingar af ýmsum toga

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

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí 2014

Skólavörðustígur 1a, 50 fermetra verslunarhúsnæði á jarðhæð, er til 
leigu.

Vegna takmarkana (kvóta) sem skipulagssamþykktir um fjölbreyti-
leika reksturs í miðborginni kveða á um er rekstur spilakassa, 
veitingarekstur og sambærileg starfsemi ekki leyfð í þessu rými.

Húsnæðið verður til sýnis þriðjudaginn 1. júlí kl. 13 - 14.

Tilboðum um leiguverð ásamt upplýsingum um fyrirhugaða nýtingu 
hússins skal skila í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 

Nánari upplýsingar á vef Reykjavíkurborgar 
http://reykjavik.is/sala-og-leiga-eigna

Verslunarhúsnæði 
á Skólavörðustíg

Húsnæði til leigu

www.reykjavik.is/leiga

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

GOTT TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTUNNI EÐA  
FYRIR FÉLAGASAMTÖK FYRIR SÍNA SKJÓLSTÆÐINGA.
4 vel staðsett sumarhús,skráð gistihús með heitum potti, 
rafmagn og heitu vatni, hvert hús er ca 34 fm. 7 ha  
eignarland með tjald-og húsbílaaðstöðu, rafmagn  
og þjónustuhús á svæðinu.

HEIMILD FYRIR FLEIRI HÚS Á SVÆÐINU
Góðir tekjumöguleikar fyrir duglega aðila. Eigandinn getur 
skoðað eignaskipti á minni eða stærri fasteignum
  
 
allar nánari uppl veitir Kristberg í síma 892-1931

INDRIÐASTAÐIR ( DYRHOLT )  
SKORRADALSHREPP

28. júní 2014  LAUGARDAGUR14



Valhöll fasteignasala - S: 588-4477
Ingólfur Gissurarsson l.g.f.

Seljaland - 
Sölusýningar alla helgina og næstu daga
53 fm sumarhús í landi Seljalands vestan við Apavatn.  
Húsið er á 1850 fm eignarlandi.  Innbú fylgir með.   
Eigandi verður á staðnum næstu daga S: 868-4383.   
Kort m. staðsetningu má finna á Sumarhusasalan.is

Eignin skiptist í stofu með opnu eldhúsi m. skápainnréttingu 
og ísskáp sem fylgir. Tvö svefnherbergi með kojum og eitt 
hjónaherbergi.  Baðherbergi m. sturtu. Geymsluskúr sem  
innangengt er í frá palli.  Kalt vatn og rafmagn í húsi.  
Gróðurvaxin lóð. V. 9,9 milljónir.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Jón Rafn Valdimarsson
Löggiltur fasteignasali
s. 695-5520 / 588-4477

Til leigu ca 120 fm götuhæð.
Hentar vel sem hárgreiðslu- eða snyrtistofa

Guðjón s. 846-1511

Vegmúli 120 fm Götuhæð
Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Til le
igu

ÍRIS HALL - Löggiltur fasteignasali

GOTT TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTUNNI EÐA  
FYRIR FÉLAGASAMTÖK FYRIR SÍNA SKJÓLSTÆÐINGA.
4 vel staðsett sumarhús,skráð gistihús með heitum potti, 
rafmagn og heitu vatni, hvert hús er ca 34 fm. 7 ha  
eignarland með tjald-og húsbílaaðstöðu, rafmagn  
og þjónustuhús á svæðinu.

HEIMILD FYRIR FLEIRI HÚS Á SVÆÐINU
Góðir tekjumöguleikar fyrir duglega aðila. Eigandinn getur 
skoðað eignaskipti á minni eða stærri fasteignum
  
 
allar nánari uppl veitir Kristberg í síma 892-1931

INDRIÐASTAÐIR ( DYRHOLT )  
SKORRADALSHREPP

Til sölu 57m2 nýtt sumarhús ásamt útigeymslu.  
Húsið er fullbúið að utan, panelklætt að innan pípulögn 
þ.e.a.s neysluvatnslögn og lögn fyrir ofnum ásamt full 
búinni raflögn.Það sem vantar eru gólfefni,innréttingar, 
hreinlætistæki og hurðir.Húsið er staðsett að Eyravegi  
32 Selfossi og er tilbúið til fluttnings.

TIL SÖLU 

  Sími 6601166  Póstfang arvirkinn@arvirkinn.is

TILBOÐ ÓSKAST 

Glæsileg byggingarlóð á fallegum útsýnisstað  
á Seltjarnarnesi. Um er að ræða lóð undir  

einbýlishús á besta stað með frábæru sjávarútsýni. 

Lóðin er 861 fm. að stærð, staðsett í grónu hverfi og er til afhendingar 
strax.    Nánari upplýsingar veitir 
Þorlákur Ómar  gsm 820 2399 eða  stakfell@stakfell.is 

Byggingalóð

SKÚLATÚNI 2        105 RVK        stakfell@stakfell.is

STAKFELL .IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 1984

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

JÖRÐ TIL SÖLU

JÖRÐ TIL SÖLU Í AUSTUR LANDEYJUM 
 - SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN - 

STAKFELL.IS                535 1000            GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

FASTEIGNASALA
STOFNUÐ 19 8 4

LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR: Aðalheiður Karlsdóttir   I   Berta Bernburg   I   Grétar Haraldsson

Litla-Hildisey er afar hentug til hverskyns jarðyrkju og búskapar enda staðsett
á einu frjósamasta akuryrkjusvæði landsins. Jörðin er um 104 hektarar þar af
47 hektarar ræktuð tún. Frábær jörð til hrossaræktar og með góðum húsakosti. 
Verð: 69,5 M. 
Nánari upplýsingar veittar á Stakfelli í síma 535 1000 - stakfell@stakfell.is

Nýlegt, glæsilegt og vandað 514 fm skrifstofu- og atvinnuhúsnæði á götuhæð með mikilli lofthæð. Rýmið 
er innréttað á smekklegan hátt og skiptist í bjart og opið rými, starfsmannaaðstöðu með snyrtingum og 
skápum, sturtu og eldhúsi. Þá er einnig bakrými sem er opið að hluta ásamt þremur skrifstofum og fundar-
herbergi. Gott aðgengi og góð bílastæði. V. 100 m. 4278

Upplýsingar gefa:
Reynir Björnsson lögg.fasteignas. í síma 895 8321 
Viðar Böðvarsson lögg.fasteignas. í síma 694 1401

Klettháls 1 
Glæsilegt húsnæði

Laugavegur 170, sími 552 1400, fold@fold.is

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

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Góður húsakostur:  139.3 m2 íbúðarhús, 30 fm gestahús.   
32 hesta hesthús og reiðskemma. 
42,37 ha jörð vel gróin, tún og beitiland.  
Möguleiki á sumarhúsalóðum við Hrútsvatn.
Fallegt útsýni m.a. til Heklu og Eyjafjallajökuls. 
 
Verð 77 millj.  Sölumaður: Þóroddur s-868-4508

Jörðin Ásmúli í Ásahreppi  
Rangárvallasýslu



*** YFIRTAKANLEG LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI***
Eign sem býður upp á mikla möguleika.  Er tilvalið fyrir ferðaþjónustuna, eða bara að búa í því. Forstofa, 
stofa, eldhús, 2 baðherbergi , annað með sturtu, hitt með þvottaðstöðu. 3 svefnherbergi, svefnloft/vinnu-
aðstaða, geymsla og stór bílskúr. Húsinu fylgir stór lóð.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. JÚNÍ  FRÁ 14:00-15:00
Berugata  10
310 Borgarnes

Tegund:       Einbýlishús

Stærð: 212 m2

Svefnherbergi: 3

Verð:        25.900.000 

Sölufulltrúi  Inga s: 897-6717  
inga@husaskjol.is

Virkilega fallegur og vel hannaður 74,9 fm. sumarbústaður á Grímsnesinu.  Öll svefnherbergin eru í 
einum hluta og stofa og eldhús í öðrum hluta hússins. Ca. 60 fm. pallur með nýlegum (2013) 
rafmagnsnuddpotti. Góð leikaðstaða fyrir börnin með mini gólfi o.fl.er á svæðinu. Örstutt er í gólfvelli.  
Lóðin er 8000 fm. og er leigulóð. Eigandi verður á staðnum og tekur á móti áhugasömum.  
Hringið í síma 822-2965 til að láta opna rafmagnshlið.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. JÚNÍ  FRÁ 14:00-15:00
Hallkelshólar 76
Grímsnesi

Tegund:       Sumarhús

Stærð: 74,9   m2

Svefnherbergi: 3

Verð:        19.500.000 

Sölufulltrúi  Inga s: 897-6717  
inga@husaskjol.is

Bústaður í návígi við eina af náttúruperlum Íslands  „Geysi“. Fallegur golfvöllur í göngufæri. 
Draumastaður náttúruunandans og golfarans. Sólpallur og heitur pottur.  2 úti geymslur  á palli.
Sölufulltrúi verður á staðnum og tekur á móti áhugasömum. Ekið framhjá Hótel Geysi, nokkra metra 
meðfram golfvellinum síðan er beygt til hægri í gegn um golfvöllinn. Bústaðurinn er fyrsta húsið þegar 
ekið er niður frá golfvellinum.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. JÚNÍ  FRÁ 14:00-15:00
Eyjavegur 4
Bláskógarbyggð

Tegund:     Sumabústaður.

Stærð: 59,7  m2

S.Herbergi:       2 + svefnloft

Verð:        14.900.000 

Sölufulltrúi  Rósa M.s: 8937969 
rosamargret@husaskjol.is

reymir þig um að eignast hús í sveit en vera samt nálægt höfuðborginni, þá er þetta gullið tækifæri!!  
Fallegt einbýli á einni hæð á 1. hektara lóð til sölu í Hvalfjarðarsveit. Húsið er 172,7 fm ásamt 45 fm. 
bílskúr = 217,7 fm.   Eigandi verður á staðnum og tekur á móti áhugasömum. Ekið upp Leirársveitarveg (504) 
og beygt inn til vinstri á öðrum afleggjara frá gatnamótum.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 29. JÚNÍ  FRÁ 14:00-15:00
Bjarkarás  5
 Hvalfjarðarsveit

Tegund:       Einbýlishús

Stærð: 217,7  m2

Svefnherbergi: 4

Verð:        38.000.000

Sölufulltrúi  Inga s: 897-6717 
inga@husaskjol.is

Ásdís Ósk Valsdóttir
Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2601
asdis@husaskjol.is

Ingibjörg Agnes Jónsdóttir
Sölufulltrúi
897-6717 / 519-2602
inga@husaskjol.is

Rósa Margrét Sigursteinsdóttir
Sölufulltrúi
8937969 / 519-26078
rosamargret@husaskjol.is

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 863-0402, www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is, www.facebook.com/husaskjol

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 - 

SÖLUSÝNING SUNNUDAG  
29. JÚNÍ KL.17:00 –17:30

- 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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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

Guðrún Diljá
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

EYRARSKÓGUR 24 -  301 AKRANES
Vinsamlegast hringið í 898-8749 þegar komið er að öryggishliði
- Fallegt og vel við haldið 56 fm sumarhús.
- Ca 0,5 ha eignarlóð með marga möguleika.
- Aðeins um 45 mín akstur frá Reykjavík.
- Fallegt útsýni.
- V. 13,8 millj.

VALLARÁS 5, ÍB.302  – 110 RVK
- Vel skipulögð 2ja herb 56.5 fm
- Nýleg gólfefni á íbúð
- Suð-vestur svalir
- Góð fyrstu kaup.
- V. 17,5 millj. 

ENGIHJALLI 11 (1d) - 200 KÓPAVOGUR
- 4.herb íbúð, vönduð gólfefni og innréttingar.
- 99 fm og gott skipulag.
- Góðar svalir sem snúa í suður.
- Snyrtileg sameign og gott fjölbýli.
- V. 24,5 millj.

NESBALI – 170 SELTJARNARNES
- Glæsilegt ca. 300 fm einbýli
- Gott innra skipulag á einni hæð
- Tvöfaldur bílskúr, góð lofthæð
- Skjólgóður og gróin garður
- Verðlaunagarður
- Tilboð óskast.

STÓRIKRIKI 29 - 270 MOS
- Nýtt og glæsilegt 200 fm einbýli á einni hæð
- Suðurgarður – jaðarlóð – útsýni
- Afhent fullbúið án gólfefna, votrými flísalögð
- V. 59,5 millj.

AUÐARSTRÆTI 17 – 105 RVK
- Virkilega falleg 136,8 efri-sérhæð og ris ásamt 28,5 fm. bílskúr samtals 165,3 fm.
- Rishæð  er skráðir 22,9 fm. en gólfflötur ris er ca. 56,4 fm.  
- Vandaðar innréttingar og gólfefni.
- V. 49,9 millj.

Hafðu samband 
SIGURÐUR FANNARFF GUÐMUNDSSON
Sölufulltrúi. Sími 897 5930

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN
sölustjóri. Sími 770 0309

HÁTÚN 6 105. RVK.
- Falleg og vel skipulögð 68,8 FM - 2ja herbergja íbúð á 6.hæð. 
- Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð og gríðarlegu útsýni.
- Parket og flísar á gólfum, húsið byggt 2004 - 2005
- Húsvörður sem sér um að allt sé í standi.
- Eignin er laus við kaupsamning.
- V. 26,4  millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

TRÖLLAKÓR 13-15, ÍB.307 – 203 KÓP
- Rúmgóð 116 fm 3ja herbergja endíbúð
- Stæði í bílgeymslu og lyfta í húsi
- Rúmgóðar suður-svalir, fallegt útsýni
- GÆTI LOSNAÐ FLJÓTLEGA
- V. 34,9 millj. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.JÚNÍ KL.16-16:30

EIGNIN SÝND MÁNUDAGINN 30.JÚNÍ KL 18:00 OPIÐ HÚS LAUGARD. 28. JÚNÍ KL. 17 – 19 OG SUNNUD. 29. JÚNÍ KL. 13 – 15

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 29.JÚNÍ KL.15-15:30

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
SIGURÐUR SAMÚELSSON
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

Hafðu samband 
KRISTBERG SNJÓLFSSON
sölufulltrúi. Sími 892 1931

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Borg fasteignasala
Ármúla 7

108 Reykjavík
www.fastborg.is

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Sölumaður

 848 4806   

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson  
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Sölumaður

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Guðbjarni 
Eggertsson
Hrl.

 519 5500  

519 5500

Austurkór 63 – Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 97-103 fm. 
Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir 
- TIL AFHENDINGAR 1. SEPTEMBER 2014. 

Um er að ræða vandaðar og vel innréttaðar íbúðir í lyftuhúsi – 
hver íbúð með sér inngang af svölum.

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan gólfefni í stofu og herbergjum: 
Gott skipulag, allar íbúðirnar hafa 3 svefnherbergi og opið alrými 
fyrir stofu og eldhús, stórar svalir mót suðri / verönd fylgir íbúðum á 
jarðhæð.

Stutt er í alla þjónustu, leikskóli við Austurkór, grunnskóli og 
íþróttamiðstöð í næsta nágrenni, verslun og þjónusta.

NÝJAR ÍBÚÐIR
Glæsilegt útsýni

Verð frá 33.000.000 - 35.000.000 kr.
Herbergi: 4
Stærðir: 97 - 103 m2

SÖLUSÝNING
Mánudaginn 30.júni kl. 16:00 - 18:00

Söluaðili; Borg Fasteignasala  |  Arkitekt; KRark  |  Byggingaraðili; Dverghamrar

ÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóÞóórarararararararararaaraaaraa
FaFaFaFaFastststststtteieieieieiggngngngng asasasa allaalalalaliiiiii

 777 2882

ÚlÚlÚlÚÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚlÚllÚllÚlÚlÚlÚlÚ fafaffafafafffafffafafafafffafafaafaarrrrrrrrrr
FaFaFaFaFaFFaFaFFaaststststststtststteieieiiiieiieieigngngngngnng asasasasssassalalalalalalalala iiiiiii

 897 9030





BÍLAR &
FARARTÆKI

EKINN AÐEINS 74.Þ KM
 SUBARU LEGACY.Árg.‘07,ekinn 
AÐEINS 74.þ km,ný tímareim,einn 
eigandi,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð 
1.990.000. Rnr.390669.S:562-1717.

HJÓLHÝSI Á 590.000.-
PREDOM N126N.Árgerð 1989.Verð 
590.000. Rnr.104486. 100% lán 
mögulegt - er á staðnum. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16
www.bilalif.is

KIA Sportage v6. Árgerð 2005, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Tilboð 1.290.000 
Rnr.141671.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

2014 CAMP-LET 
TJALDVAGNAR

Sá fljótasi í uppsetningu af öllum, 
Tjaldast ásamt fortjaldi með einu 
handtaki. Erum að taka upp nýja 
sendingu. Kynningartilboð frá kr 
1.190.000

Comanche Montana Explorer 
og Copact tjaldvagnar, Fortjald, 
14 Álfelgur, Varadekk og festing, 
geymslufætur til að geyma vagninn 
upp á hlið, Verðið er 1.390.000, 
Geymslukassi með eldhúsi tilboð 
99þkr,

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

Hyundai i20 Classic - Nýir bílar 
Árgerðir 2014. Beinskiptir. 5 ára 
ábyrgð o.m.fl.. Frábært verð aðeins 
2.090.000kr. Raðnúmer 134169. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Kawasaki Mean Streak 2008 ek 4 
þús míl. Töskur, Supertrapp púst. 
Rnr194667 Tilboðsverð 1350 þús. gsm 
7836365

Harley Davidson Road King Classic 
2004 ek 35 þús km. Umboðshjól.Hjól 
hlaðið aukahlutum Rnr125113 Ásett 
verð 2890. gsm 7836365

Suzuki Hayabusa 2006 ek 7 þús mílur. 
Mjög flott hjól með mikið af gotteríi. 
Rnr 125020 Ásett verð 1550 þús. gsm 
7836365

Yamaha XJR 1300 2008 ek 8 þús km. 
Umboðshjól. Rnr124853 Tilboðsverð 
1250.gsm 7836365

hjól.is
Sími: 577 4565

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

www.hjol.is

A-liner árg 2002 fortjald,sólarsella, 
cd.sjónvarp,heitt vatn upphækkað, 
loftpúðar,vel með farið tilbúið í 
veiðina verð 1480 þús Raðn.121876

Ferðavagnamarkaður
Skútuvogur 6, 104 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi. 
Árgerð 2007, ekinn 136 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.690.000. 
Rnr.140046.

TOYOTA Rav4 gx. Árgerð 2008, ekinn 
62 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. Rnr.161132.

VW Caravelle 9 manna dísel. Árgerð 
2013, ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 6.990.000. Rnr.210374. 
Fjórhjóladrif.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TEC 460DB nýskráð 05/2005, útv./
geislasp, gashitari - Ný dekk. Alltaf 
geymt inni. Verð 2.190.000. Raðnr. 
252316 á www.BILO.is Virkilega fallegt 
og snyrtilegt hjólhýsi á staðnum hjá 
okkur!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Fiat P200 árg 2004 ekinn 26 þús. SEA 
hús.Mjög snyrtilegur bíll og vel með 
farinn. Rnr. 125115 Ásett verð 4980 
gsm 7836365

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð 
3.990.000. Rnr.118879. Er í salnum,

M.BENZ S s500. Árgerð 1999, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.119124. 100 % lán 
í boði

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Opel astra turbo. Árgerð 2007,ekinn 
79Þ.KM. Bensín,beinskiptur. 
Topplúga,dökkar rúður,dökkar felgur 
o.fl. verð 1.490.000.S.6633038.

Subaru Impreza 4x4, árg. 99, ek. 
246 þ, nýleg tímareim, ný skoðaður, 
vetrardekk á felgum fylgja með. 
Landsbyggðabíll með einum eiganda. 
V. 450þkr. Toppeintak. Uppl. í s. 897-
8087.

Toyota Yaris árg. ‚05 ek. 111þús í góðu 
ástandi. Verð 760.000.-Uppl. í s. 820 
7370 

Skoda Fabia árg.‘02. ek. 152 þkm. verð 
220 þús. s. 777-4426.

Til sölu Dodge Ram 2500, árgerð 2006 
ekinn 73000,míl einn sá fallegasti, 
Sími 892-2277

Audi quattro q7 Diesel. Glæsilegur, 
bíll í topp standi. Árg. ‚06 skoða ýmis 
skipti. Frábært verð 4,7. S:846 1919.

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Club Car Villager 2 LSV
Götuskráður rafmagnsbíll semagnsbíll semm
má einnig nota á golfvöfvöllum.

1.690.000,-
Verð frá

kvartmíla

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


