
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

FRÆÐSLUSTJÓRI
Capacent Ráðningar

Capacent Ráðningar
Ármúla 13 // Hvannavöllum 14
Sími 540 1000

Staða fræðslustjóra á Akureyri er laus til umsóknar. Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem sýnt hefur árangur í störfum sínum.

Starfssvið:
Fræðslustjóri er deildarstjóri skóladeildar og hefur yfirumsjón með framkvæmd 
laga og samþykkta um fræðslumál, s.s. um rekstur leik-, grunn-, og tónlistarskóla 
á vegum Akureyrarbæjar og hefur forgöngu um mótun faglegrar skólastefnu. 
Fræðslustjóri er framkvæmdastjóri skólanefndar, undirbýr fundi hennar og fylgir 
ákvörðunum hennar eftir. Fræðslustjóri er næsti yfirmaður skólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Reynsla og þekking af stjórnun og rekstri 
• Góð þekking af málefnum grunn-, leik- og tónlistarskóla nauðsynleg
• Frumkvæði og samstarfsvilji
• Góðir skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf og leita nýrra leiða
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum

Akureyri er stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins og eru íbúar um 
18.000 talsins. Akureyri er mikill menningar- og skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland og iðar af mannlífi allan ársins hring. 
Fyrir utan hið eiginlega bæjarland Akureyrar í botni Eyjafjarðar eru eyjarnar Grímsey 
og Hrísey einnig innan vébanda sveitarfélagsins. Bæjarstjórn leggur áherslu á að 
veita íbúum bæjarfélagsins góða þjónustu á öllum sviðum og hlúa þannig að 
samfélagi sem er gott til búsetu.

Menntunarkröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Viðkomandi þarf að hafa sterka sýn á skólastefnu Akureyrarbæjar og vera tilbúinn til að leggja hana fram í viðtali. 
Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna starfi fræðslustjóra. 
Ráðið er til fimm ára með möguleika á framlengingu. Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið. Laun eru 
samkvæmt reglum um laun embættismanna Akureyrarbæjar.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst nk. ATH: Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur frá áður birtri auglýsingu.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. 
Frekari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
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 Yfirlæknir á legudeild geðdeildar  

Laus er til umsóknar 100 % staða yfirlæknis í geðlækningum 
við geðdeild  Sjúkrahússins á Akureyri og veitist staðan
frá 1. október 2014.

Verkefni og ábyrgð: Dagleg stjórnun og fagleg stefnumótun á 
legudeild geðdeildar, í samvinnu við forstöðulækni. Þjónusta 
við sjúklinga legudeildar, þátttaka í bráðaþjónustu, ennfrem- 
ur samvinna við aðrar deildir sjúkrahússins og stofnanir á 
Norður- og Austurlandi.  Stöðunni fylgja bakvaktir í geðlækn- 
ingum, þátttaka í kennslu heilbrigðisstétta, þjálfun aðstoðar- 
og deildarlækna auk þátttöku í rannsóknarvinnu. 

Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í 
geðlækningum. Auk fræðilegrar þekkingar og reynslu er lögð 
áhersla á hæfileika á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra 
vinnubragða. Við leitum að geðlækni með víðtæka menntun og 
reynslu í almennum geðlækningum ásamt reynslu við stjórnun.

Umsóknarfrestur er til og með 1. september 2014.

Sérfræðingur í geðlækningum

Laus er til umsóknar 100% staða sérfræðings í geðlækningum 
við geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri og veitist staðan frá  
1. september n.k. eða eftir samkomulagi.

Verkefni og ábyrgð: Þjónusta við sjúklinga legudeildar, þátt-
taka í bráðaþjónustu, ennfremur samvinna við aðrar deildir 
sjúkrahússins og stofnanir á Norður- og Austurlandi. Stöðunni 
fylgja bakvaktir í geðlækningum, þátttaka í kennslu heilbrigðis- 
stétta, þjálfun aðstoðar- og deildarlækna auk þátttöku í 
rannsóknarvinnu. 

Hæfniskröfur: Umsækjandi skal hafa fullgild réttindi í geð-
lækningum. Við ráðningu verður lögð áhersla á faglega þekk- 
ingu auk hæfileika á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra 
vinnubragða.

Umsóknarfrestur um stöðuna er til og með 15. ágúst 2014.

Sjúkrahúsið á Akureyri er kennslusjúkrahús, sem veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu. Áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. 
Geðdeild Sjúkrahússins á Akureyri er eina geðdeildin utan höfuðborgarsvæðisins. Þar eru sex stöður lækna. Deildin þjónar aðallega íbúum Norður- og Austurlands 
18 ára og eldri. Deildin skiptist í legudeild og dag- og göngudeild með fjölbreyttum verkefnum. Góð samvinna er við aðrar sjúkrahússdeildir, heilsugæslustöðvar, 
félagsþjónustu sveitarfélaga,  geðsvið Landspítalans og stofnanir SÁÁ fyrir fíknisjúklinga.

Næsti yfirmaður er Sigmundur Sigfússon forstöðulæknir geðdeildar sem gefur  nánari upplýsingar um stöðuna í tölvupósti sigmundur@fsa.is ásamt staðgengli 
Sigmundar Árna Jóhannessyni í síma 4630100 og í tölvupósti arnijo@fsa.is  og Gróa B. Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri lyflækningasviðs í síma 4630100 og tölvupósti 
groaj@fsa.is. Starfskjör fara eftir kjarasamningi Fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Umsóknum skal skilað á umsóknareyðublaði Embættis landlæknis um læknisstöður, sem fæst á vef sjúkrahússins www.fsa.is til Þóru Ákadóttur starfsmannastjóra 
sjúkrahússins eða á netfang thora@fsa.is. Umsóknum skulu fylgja ítarlegar upplýsingar um nám og starfsferil ásamt upplýsingum um fræðilegar rannsóknir, rit- og 
kennslustörf og staðfest afrit af fylgigögnum.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Gildi Sjúkrahússins á Akureyri eru ÖRYGGI – SAMVINNA – FRAMSÆKNI. 
Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisstefnu sjúkrahússins, sem er reyklaus vinnustaður.

Okkur vantar kröftuga og skemmtilega
einstaklinga til starfa á kaffihúsum Kaffitárs 
í Reykjavík.
Störfin:
Kaffibarþjónar í fullt starf og helgarstörf.
 
Starfssvið:
Störfin felast í framreiðslu á kaffidrykkjum, 
veitingum og sölu á úrvalskaffi og 
kaffivörum.
 
Hæfniskröfur:
Við leitum að kraftmiklum, brosmildum
einstaklingum með áhuga á þjónustu og
sölu og brennandi ástríðu fyrir kaffi.
Starfsmenn munu fá starfsþjálfun og
kennslu í fagi kaffibarþjónsins.
 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja
um starfið á heimasíðu Kaffitárs, 
www.kaffitar.is. 
Umsóknarfrestur er til 8. ágúst. 
 
Frekari upplýsingar veitir
Lilja Pétursdóttir í síma 420-2722.

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. 
Við leggjum áherslu á gæði og ferskleika. Við erum 
skemmtileg, alúðleg, umhverfisvæn, litaglöð og líka röff 
og töff. Við setjum fólk í fyrirrúm og opnum hjarta okkar 
til að koma boðskap Kaffitárs til skila og tengjast 
viðskiptavinum okkar traustum böndum. Við kaupum kaffi 
án krókaleiða til að stuðla að því að við fáum besta kaffi 
sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt verð fyrir 
vöru sína.

@

Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir sölu-
fulltrúum í fullt starf. Um er að ræða sölu- og kynninga-
starf 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. Athugið tekjur eru árangurstengdar en 
tekjumöguleikar miklir!
Umsóknir skulu sendar á netfangið 
umsokn@sagaz.is fyrir 1. ágúst nk.

Miklir tekjumöguleikar fyrir duglegt fólk

Grunnskólinn á Hólmavík 

Við Grunn- og tónskólann á Hólmavík eru lausar stöður 
tónlistarkennara skólaárið 2014-2015

• Meðal kennslugreina við tónskólann er píanó, blásturshljóðfæri, gítar, bassagítar og söngur. Einnig kennsla í forskólahópi.

Um er að ræða kennslu á grunn- og miðstigi. Leitað er eftir einstaklingum með góða skipulagshæfileika og mikla hæfni í 
mannlegum samskiptum. Starfið er fjölþætt, færni á fleiri en eitt hljóðfæri er mikilvægur eiginleiki og reynsla af tónlistarkennslu 
er æskileg. Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 8. ágúst 2014.

Nánari upplýsingar veitir:
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir skólastjóri í síma 6963196, netfang skolastjori@strandabyggd.is 

Umsóknir með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina ásamt upplýsingum um meðmælendur sendist Hrafnhildi Guðbjörnsdóttur  
á skolastjori@strandabyggd.is eða Grunnskólinn á Hólmavík, Skólabraut 20-22, 510 Hólmavík.

Grunnskólinn á Hólmavík er samrekinn grunn- og tónskóli með um 70 nemendum í 1.–10. bekk þar sem lögð er áhersla  
á einstaklingsmiðað nám og samvinnu. Skólinn er Grænfánaskóli og er áhersla lögð á umhverfismennt og útinám. 
Við skólann starfar 20 manna samhentur hópur. Félagsmiðstöð ungmenna hefur aðstöðu í skólanum. 
Í Strandabyggð búa tæplega 520 manns þar af 380 manns í þéttbýliskjarnanum Hólmavík. Á staðnum er öll almenn þjónusta, 
góður leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir alla aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru 
til staðar og náttúrufegurð mikil. Hólmavík er í einungis 233 km fjarlægð frá Reykjavík, sem er um 3 tíma akstur.
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Starfsmaður í bókunardeild
101 hótel auglýsir eftir starfsmanni í bókunardeild hótelsins

Helstu verkefni:
• Umsjón með bókunum hótelsins
• Stuðningur við gestamóttöku
• Önnur verkefni

Hæfniskröfur
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu s.s. ferðaskrifstofu 
 eða flugfélagi er mikill kostur
• Góð tölvukunnátta er mikilvæg 
 (þekking á bókunarkerfinu Navision er kostur)
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 
 er skilyrði, þriðja mál er kostur
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Metnaður og vilji til góðra verka
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf og skipulagshæfileikar 

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá  
á job@101hotel.is merkt „101 Hótel bókunardeild“

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2014

Neptune ehf óskar 
eftir vélstjórum

Neptune ehf. gerir út og rekur þrjú 
rannsóknarskip.

Til starfa óskast vélstjórar í fullt starf en skipin eru í vinnu 
erlendis og er því enskukunnátta skilyrði.  

Til að starfa um borð þarf viðkomandi að vera með  
alþjóðleg atvinnuréttindi frá Samgöngustofu samkvæmt 
STCW staðli.    

Umsóknir og beiðni um frekari upplýsingar sendist á  
netfangið: starf@neptune.is

NETTÓ GRANDA
Vegna aukinna umsvifa óskar Nettó Granda eftir nýju fólki  
í starfsmannahópinn. 

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGU STARFSFÓLKI TIL LIÐS  
VIÐ OKKUR Í EFTIRFARANDI STÖRF

Um er að ræða bæði 100% störf og hlutastörf

grandi@netto.is
 

í síma 773-3007

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst nk.

Kræsingar & kostakjör

www.netto.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar auglýsir eftir úttektarfulltrúa til starfa hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík á 
skrifstofu skipulags, bygginga og borgarhönnunar. 
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík sér meðal annars um að sinna eftirliti með byggingarframkvæmdum innan borgarlandsins, 
frágangi þeirra og umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, skilmála, byggingarreglugerð, lög og staðla sem því tengjast.

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

Menntunar- og hæfniskröfur

sambærilegum tæknigreinum á háskólastigi.
Framhaldsmenntun er æskileg. 

verkumsjón er æskileg.

fjölbreytt og krefjandi verkefni.

metnaður í starfi.

s.s. Word, Excel, Outlook. 

Úttektarfulltrúi hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík 

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Helstu verkefni og ábyrgð

við samþykkt gögn, lög, reglugerðir og staðla.  

byggingarfulltrúa.

samskiptum við framkvæmda- og ábyrgðaraðila.

og framkvæmdir.
 

Um er að ræða framtíðarstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör 
eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst 2014

www.reykjavik.is undir „ Laus störf” –  
Úttektarfulltrúi hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Óskar Torfi Þorvaldsson, yfirverkfræðingur byggingarfulltrúa, 
oskar.torfi.thorvaldsson@reykjavik.is.
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Kranamaður óskast til starfa
Sveinbjörn Sigurðsson hf byggingaverktaki óskar eftir að 

ráð vanann kranamann til starfa.
Áhugasamir hafi samband við Jónas Jónmundsson  

verkefnisstjóra: 660 2407.

Útboð
Raflagnir

Icelandair Hótel Reykjavík Marina  – Stækkun 

J.E. Skjanni byggingaverktakar ehf. 
óska eftir tilboðum í raflagnir, í verkið

 Icelandair Hótel Reykjavík Marina - Stækkun.  
Verkið skal vinnast á tímabilinu ágúst 2014 – maí 2015.

Útboðsgögn verða tilbúin til afhendingar frá og með 
þriðjudeginum 29. júlí.  Tengiliður Sævar Þorbjörnsson, 

sími 692 9867 og netfang saevar@skjanni.com  

Tilboð verða opnuð mánudaginn 18. ágúst, kl. 14:00 
hjá J.E. Skjanna byggingaverktökum ehf. 

Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Kruðerí Kaffitárs leitar að jákvæðum, 
þjónustuljúfum og kröftugum einstaklingum  
með frumkvæði og metnað, sem hafa áhuga á 
matargerð.

STÖRF Í BOÐI
FÓLK Í SMURBRAUÐSGERÐ 
Leitum að röskum einstaklingum sem hafa reynslu 
og/eða áhuga á faginu. Um er að ræða vaktavinnu.
AÐSTOÐARFÓLK Í ELDHÚS OG BAKARÍ 
Starfið felur í sér samlokugerð, aðstoð við bakstur 
og önnur tilfallandi störf. Um er að ræða bæði 
vaktavinnu í fullu starfi og helgarstörf.
KAFFIBARÞJÓNAR
Starfið felur í sér framreiðslu á úrvals veitingum 
og kaffidrykkjum. Um er að ræða fullt starf og 
helgarvinnu.
UPPVASKARI OG RÆSTITÆKNIR
Starfið felur í sér uppvask ásamt almennum 
þrifum. Um er að ræða helgarstarf.
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst 2014.
Vinsamlegast sendið ferilskrá og upplýsingar 
um meðmælendur á andrea@kruderi.is.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Andrea 
Eiríksdóttir framkvæmdastjóri í síma 420 2741.

Kruðerí Kaffitárs er nýtt matvælafyrirtæki og bakarí 
á Nýbýlavegi í Kópavogi. Í fyrirtækinu starfa um 20 
manns. Áherslur fyrirtækisins er bragðgóður matur 
gerður frá grunni fyrir kaffihús Kaffitárs og aðra 
sælkera. Rekjanleiki og vöruúrval í takt við hollari lífstíl 
skiptir okkur líka máli.

Kruðerí Kaffitárs 
leitar að liðsfélögum

Umsjónarmaður fasteigna  
hjá Knattspyrnufélaginu Val

Knattspyrnufélagið Valur leitar að vel skipulögðum einstak-
lingi til að vera umsjónarmaður fasteigna í Vodafonehöllinni 
og tengdum mannvirkum á Hlíðarendasvæðinu.
Um er að ræða 60% starf.

Helstu verkefni eru m.a.:
• Umsjón og afgreiðsla verlsunar að Hlíðarenda
• Panta vörur og annast samskipti við birgja
• Yfirferð og eftirlit með þrifum á húsnæði
• Skipulagning á vöktum og starfsemi að Hlíðarenda

Menntun og reynsla:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið námi á framhaldsskólastigi
• Starfreynsla úr verslunar-og veitingarekstri æskileg

Umsóknarfrestur er til og með 1. ágúst.

Umsóknir sendist á valur@valur.is

Gerðaskóli í Sveitarfélaginu 
Garði auglýsir

Kennara vantar til kennslu yngri barna  
og sérkennslu Í Gerðaskóla. 

Einnig vantar starfsmann í síðdegisgæslu  
yngri barna í um 40-50% starf.

Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar  
í símum 422-7020 og 777-9464.

Umsóknir og fyrisrpurnir má senda í netföngin:  
jonogm@gerdaskoli.is og sk.jonsson@gmail.com

Verkamenn óskast til starfa. 
Mikill vinna í boði fyrir duglega menn.

Upplýsingar veitir Sigurjón í síma 693-7326.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Starfsmaður í dagþjálfun fyrir minnissjúka

· Starfsmaður í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk

· Íþróttakennari í Hörðuvallaskóla

· Sérkennari í leikskólann Álfatún

· Deildarstjóri í leikskólann Austurkór

· Deildarstjóri í leikskólann Urðarhól

· Leikskólastjóri í leikskólann Grænatún

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

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskóla

Áslandsskóli (664-5501 leifur@aslandsskoli.is)
  Kennsla á yngsta stigi
Hraunvallaskóli (664 5872 lars@hraunvallaskoli.is)
 Kennsla á yngsta stigi
 Kennsla á miðstigi
 Þroskaþjálfi
 Stuðningsfulltrúi
 Skólaliði
Lækjarskóli (664 5877 haraldur@laekjarskoli.is)
 Kennsla á yngsta stigi

Allar upplýsingar gefa skólastjórar viðkomandi skóla. 
Sjá nánar á  heimasíðum skólanna.

Umsóknarfrestur er framlengdur til 31. júlí 2014.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í geðlækningum Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201407/582
Yfirlæknir á legudeild geðdeildar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201407/581
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Keflavík 201407/580
Skrifstofustarf Sýslumaðurinn á Blönduósi Blönduós 201407/579
Heimilislæknir Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Húsavík 201407/578
Hjúkrunarfræðingur LSH, Öldrunarlækningadeild Reykjavík 201407/577
Lögreglumaður Lögreglustjórnin á Snæfellsnesi Grundarfjörður 201407/576
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Snæfellsnesi Ólafsvík 201407/575
Flokksstjóri Vegagerðin Borgarnes 201407/574
Bókari Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201407/573
Matreiðslumaður í eldhús LSH, Framleiðslueldhús Reykjavík 201407/572

Lágafellsskóli 
Við leitum að starfsmönnum í eftirfarandi störf:

• Umsjónarkennara á yngsta stig
• Umsjónarkennara á miðstig
• Þroskaþjálfum

Allar nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
www.mos.is/lausstorf

Frystiklefi
Ísfélag Vestmannaeyja hf Vestmannaeyjum, óskar eftir 
tilboði í frystiklefa og flokkunar stöð ásamt þjónustu-
rýmum samtals ca. 4000 m², sem fyrirtækið ætlar að 
byggja í Vestmannaeyjum.

Tilboðið felur í sér jarðvegs og steypuvinnu, framleiðslu 
og reisningu á burðarvirki og klæðningum fyrir útveggi, 
innveggi, þaki, hurðum og gluggum.

Áætlað upphaf verks er 1. september 2014 og skal 
verkinu að fullu lokið 30. apríl 2015.

Útboðsgögn verða afhent á Teiknistofu Páls Zóphónías-
sonar ehf , Kirkjuvegi 23, Vestmannaeyjum, frá og með 
þriðjudeginum 22. júlí 2014. Tilboð merkt „Frystiklefi“ 
skal skila á Skrifstofu Ísfélags Vestmannaeyja hf, 
Strandvegi 28, 900 Vestmannaeyjum eigi síðar en 
mánudaginn 11. ágúst 2014 kl. 14.00 og verða opnuð þar 
í viðurvist þeirra bjóðenda, sem þess óska.

Geysir Bistro - Aðalstræti 2 

Erum að leita af starfsfólki í fullt starf í sal og einnig í auka-
vinnu í sal og eldhúsi. 
Ekki yngri en 18 ára. 

Upplýsingar veita Anna og Ilse í Síma: 517 4300.

Stærð : 334fm
Herbergi : 7
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 62.400.000

www.domusnova.is www.domusnova.is

Ein af glæsilegustu íbúðum borgarinnar staðsett í fallegu fjölbýli með lyftu.
Einstakleg vönduð eign á frábærum stað í bryggjuhverfinu
Einstakt útsýni til allra átta sem hægt er að njóta á þrennum svölum eignarinnar.
Stutt er til útivistar og fallegra gönguleiða.
Stór tvöfaldur bílskúr. 334fm og 7 herbergja.

domusnova.is

Básbryggja 51 Verð 105.900.000

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Stærð : 123fm
Herbergi : 4
Byggingarár : 2010
Fasteignamat : 29.700.000

Frábær eign fyrir eldri borgara (55+) á annari hæð að Boðaþingi 10 kópavogi.
Um er að ræða 3ja herbergja nýlega íbúð í snyrtilegu og vönduðu fjölbýli með lyftu.
Þjónustumiðstöðinn Boðinn er staðsettur í næsta húsi en þangað má sækja fjölbreytta þjónustu 
eins og sund, mötuneyti, hárgreiðslustofu ofl.

Opið hús Sunnudaginn 27.Júlí kl 16:00-16:30

domusnova.is

Boðaþing 10 Kópavogi Verð 36.900.000

Víðir Kristjánsson
Sölufulltrúi
vidir@domusnova.is
Sími : 854-2226

Einar Hannesson
HDL.Löggiltur
fasteignasali

Litla Gröf-sumarhús í Borgarfirði

OPIÐ HÚS

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

Til gott ódýrt sumarhús ca. 50 fm á grónum og fallegum stað í 
Norðurárdal í Borgarfirði. Húsið er nokkuð upprunalegt og þarfnast 
einhverrar lagfæringar. Leigulóð. Til afhendingar strax.  
Verð aðeins 5.9 millj. Guðmundur s: 899-7200 sýnir á milli kl. 12-14, 
laugardaginn 26. júlí. Hringið til að fá leiðarlýsingu. Skilti merkt 
Stakfell við Þjóðveg 1, afleggjari: Valbjarnarvellir.

OPIÐ
 H

ÚS
Sunnulækjarskóli

Við Sunnulækjarskóla á Selfossi  
eru lausar stöður umsjónarkennara með  

1. bekk og kennarastaða í hönnun og smíði
Umsækjandi þarf að hafa kennsluréttindi, góða skipu-
lagshæfileika og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.  
Reynsla af teymisvinnu og áhugi á þróunarstarfi eru 
mikilvægir eiginleikar. 

Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta 
kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu 
kennara, ábyrgð nemenda og góða samvinnu allra sem 
að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru sam-
kvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is 
 
Umsóknarfrestur er til 5. ágúst 2014. 
Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og umsagnaraðilum sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is eða Sunnulækjarskóli, 
Norðurhólum 1, 800 Selfoss. 

Skólastjóri

Save the Children á Íslandi
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Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson
Sölufulltrúi

Allar nánari upplýsingar
veitir Sverrir í síma: 661-7000Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  // domusnova.is 

Getum enn útvegað eftirfarandi rými:
60 - 1.500 fm húsnæði fyrir verslanir, veitingastaði, snyrtistofur, skrifstofur o.fl.
150 -1.000 fm með allt að 4 m lofthæð fyrir léttan iðnað, verkstæði og lager.

í örtt vvaaxxaannddi ííbúðar, þjónustu og verslunaarrrkkkkjarnnaa!!

TTTTrryyyggggggðððuu þþþééérrr ppppllllláááássssss -- HHHHHrrriiiiinnnnngggdddddduu núúnnaa ooggggg bbbbbóóókkkaaaaaððððuuuu ffrrííaa skkkooðððuunn
hjjá Sveerrri í ssíímmaa 666611--77000000..

LUNDUR
FASTEIGNAFÉLAG

Á Svæðinu eru:
• 
• 55555 vvvveeeeiiiittttiiiinnnnngggaaasssttttaaaððððððiirr
• 11111 vvveerrssllaaannniir
• 2222 þjónusssttuuffyyyyrrrriiiirrrtttæækkkkii

oog fleiri að bbætast við!

EEEEEEEEEEEiiiiiiiinnnnnnnnssstttöööökkk ssssttaaððsseettnniinngg, nnæægg bbííllasttæððii ooggggg gggggggggrrrreeeeeeeiiiiiððððððð  aaaaaaaaðððððððððððððkkkkkkooommmmmaaaa 
íííííííí öörrrrtttt vvvvaaaaxxxxaaaannnddddii íííbbúúúúððaarr,, þþjjóónnustu og verslllllluuunnnnnnnnaaaaaarrrrrkkkkkjjjaaarrrnnnnnaa!!!!

LLLLuuuuuuuunnnnndddddduuuuuuuurrr - VVVVVeeeerrsslllluuuunnnnaaaaarr ooooggggggg þþþþþjjóónnnnuuuussttuukkjjaarrnniigg þj jj

ÁÁ Svæðinu erruu::
• 5500000 íííbbúúúúðððiiiirrrr

Vantar þig húsnæði 
fyrir þinn rekstur?

Nýbýlavegur
Auðbrekka
Dalbrekka



BÍLAR &
FARARTÆKI

Suzuki Hayabusa 1300 árg 2008 ek 17 
þús km. Two Brothers púst og fleira 
Hrikalega flott hjól. Ásett verð 2150 
Rnr 125229 gsm 7836365

Kawasaki Ninja ZZR600 árg 2003 
ek 23 þús km. Hjól í toppstandi 
Ásett verð 650 þús Rnr 125083 gsm 
7836365

Harley Davidson Fatboy Screaming 
Eagle árg 2005 ek 9 þús. Umboðshjól 
Ásett verð 2900 þús Rnr 124784 gsm 
7836365

hjól.is
Sími: 577 4565

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

www.hjol.is

NÝJIR DODGE DURANGO 
CITADEL 4X4

Með öllum aukahlutum, V8 Hemi, 
360hö, 7 manna, Sjón er sögu 
ríkari, Rosalega flottir bílar, Aðeins 
2 eftirársbílar í boði, Verð áður 
11.490þkr, Tilboðsverð 9.990þkr, Eru 
í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.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

MMC Lancer glxi/sedan. Árgerð 2001, 
ekinn 190 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 390.000. Möguleiki á 100% visa 
raðgreiðslum Rnr.100858.

SUZUKI Xl7 plus/touring/ltd. Árgerð 
2002, ekinn 138 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.100807

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar. 
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir, 
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

2007 SSK SPARIBAUKUR 
GOTT VERÐ. !!!!

VW Polo árg 2007 ek aðeins 94.þ km 
ný tímareim ný smurður ný dekk bíll 
í toppstandi ásett verð 1.290.þ stgr 
tilboð óskast. Uppl. 896-5290

EINS OG NÝR GOTT VERÐ.
Til sölu Lexus is 250 árg 10/2006 
ek 130.þ ssk. km topp viðhald ný 
málaður og nýjar felgur ásett verð 
2.690.þ skoða skipti uppl 896-5290

Toyota 4Runner ‚94 til sölu. Þarfnast 
smá grindarviðgerðar. Selst ódýrt. 
Uppl. í s. 8995084.

Til sölu Jeep Grand Cherokee Laredo 
3,7 Metan bíll árgerð 2005. Ekinn 
154.000. Ásett verð 1.730.000. Uppl. í 
Síma 6963995.

M-Benz ML420 CDI 10/2008 ekinn 
127. Þ. km., 8 cyl. dísel, 306 hö., 
sjálfskiptur lúxusbíll hlaðinn búnaði. 
Einn egandi, topp viðhald. Verð 6990 
þús. S. 6990019 og 6951962

Mercedes Benz E 280, 4 matic, árgerð 
07. Ekinn aðeins 104.000 km. Mikill 
aukabúnaður. Frábær akstursbíll og 
mjög góður í snjó og hálku.- Öskjubíll. 
Verð 4.750.000. Skipti á ódýrari koma 
til greina. Uppl. í síma: 894 0920

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.

Nýskoðaður Toyota Hilux 1995 - 
Bensín, ekinn 298þ. Frábær bíll, nýir 
diskar að framan, á nýlegum 33” 
dekkjum, nýtt pústkerfi. Verð 350.000 
kr. S:863 3057.

Dekurbíll- Hyundai Getz árg.‘08, 5 gíra. 
Aðeins ek. 48 þ. Km. Lítur mjög vel út. 
Álfelgur og vetrard. á felgum fylgja. 
Einn eig.V. 1155 þ. Uppl. í S. 695 3521

Til sölu: MMC Pajero V6 GDI árg. 
‚03 ek. 200 þ. km. 35” br. Leður 
og aukabúnaður. Selst með bilaða 
sjálfskiptingu og þarfnast viðhalds. 
Verð:Tilboð Uppl. í S. 891 8643.

Til sölu VW Golf árg. 2000, ek. 165 
þ. km. Skoðaður 2015. Nýtt head, 
tímareim og hvarfakútur. Nýbúið að 
yfirfara bremsur. Verð 460 þ. Uppl. í S. 
891 6662.

M. Benz Sprinter 311 með kassa og 
lyftur. árg. 2006 ek. 176 þús. km, 6 gíra 
beinskiptur. Verð 3,2 milljón + vsk. 
Upplýsingar í síma 8921051.

Til sölu Avensis‘99, Ekinn 260ÞKM, 
Skoðaður ‚15, Beinsk. 2 eig. frá upph. 
Ásett 410þús. Tilb. óskast. Enginn 
skipti S:6976515

Til sölu Saab 9-3 árg.00. Nýtt púst 
og rafgeymir. Nýlega yfirfarnar 
bremsur ofl. Nýleg dekk og álfelgur. 
Verðhugmynd 450 þús. Sími 777-9464, 
netfang: sk.jonsson@gmail.com

Kia Sorento árg‘08 , ek.135 þkm. 
sjálfsk. Verð 2.9 millj. S. 822-3131.

Mitusbishi Outlander, árg.‘04, sjálfsk. 
dráttarbeisli. Keyrður 155 þús. 
Nýskoðaður. Verð 750 þús. Uppl. í 
8958709.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Toyota Landcruiser 120GX árg. ‚08 
Diesel sjálfskiptur, ek. 72þ, ný michelin 
dekk, verð 5.850 engin skipti. Uppl í 
s: 8984212.

Ódýrir” MMC Mitsubishi space star ‚00 
Ný kúpl. og tímar.ofl. V. 110þ. Legasy 
sk.‘15 V.200þ. S.8446609.

 0-250 þús.

Toyota Corolla station bíll ‚97, m. 
vetradekkjum verð: 190þ. sk. 2015 S. 
8964850.

 Bílar óskast

Óska eftir Yaris 2009 eða nýrri 
gegn góðum staðgreiðsluafslætti. s. 
6987888. kristinnjuliusson@gmail.com

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


