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DEILDARSTJÓRI 
VERKEFNASTÝRINGA

Við leitum að metnaðarfullum og öflugum liðsmanni 
í margþætt og krefjandi verkefni

STARFSSVIÐ:
• Stefnumótun við stjórnun fjárfestingaverkefna
• Umsjón með gerð og eftirfylgni fjárfestingaáætlana
• Framvindu/kostnaðareftirlit með fjárfestinga verkefnum
• Skýrslugerð, upplýsingagjöf og mannauðsmál

Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna, endurmenntun og starfsþróun, frábæran 
starfs anda og samstarfsfélaga. Starfinu fylgir góð 
starfsaðstaða í lifandi umhverfi þar sem metnaður  
og fagmennska er í fyrirrúmi.

Sótt er um á www.nordural.is til og með 27. október. 
Upplýsingar veita Einar F. Björnsson, framkvæmdastjóri 
Umhverfis- og verkfræðisviðs, og Valka Jónsdóttir 
starfsmannastjóri í síma 430 1000. Öllum umsóknum 
verður svarað og trúnaði heitið.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Meistaragráða í verkfræði eða sambærileg menntun 
• Reynsla af verkefnastjórnun, helst úr iðnaðarumhverfi
• Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Samstarfshæfileikar, öryggisvitund og ábyrgðarkennd

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa rúmlega fimm hundruð manns með fjöl breytta 
menntun og bakgrunn. Árleg framleiðslugeta er um 280 þúsund tonn af hágæða áli. Norðurál er í eigu Century Aluminum.

Störf í upplýsingatækni hjá VR

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 27. október nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
starfsferilskrá. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

VR var stofnað árið 1891.

Tilgangur félagsins er að vinna 

að bættum kjörum og auknum 

réttindum félagsmanna sinna. 

VR býður fyrsta flokks vinnu- 

aðstöðu,  spennandi verkefni 

og tækifæri til símenntunar. 

Tölvukerfi VR sinnir þjónustu 

við 30.000 félagsmenn á 

hagkvæman og nútímalegan 

hátt. Félagið rekur netkerfi sem 

tengir starfsemina í Reykjavík, 

Akranesi, Vestmannaeyjum og 

Egilsstöðum.

      www.vr.is

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur Menntunar- og hæfniskröfur

Kerfisstjóri Tölvunarfræðingur

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Starfssvið

VR er leiðandi félag í jafnréttismálum og hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um.

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



| ATVINNA | 

Starfskraftur í hlutastarf
Lögmannsstofa, sem starfar á sviði hugverkaréttar 
(einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.), óskar eftir að ráða 
starfskraft í hlutastarf við skráningar og umsýslu mála.

Menntun og hæfniskröfur:
- Menntun og reynsla sem nýtist í starfi. Háskólamenntun  
  æskileg.
- Þekking og/eða reynsla af hugverkarétti kostur.
- Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta.
- Frumkvæði, sjálfstæði og skipulagshæfni.
- Færni í mannlegum samskiptum.

 
Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á netfangið 
hugverkarettur@gmail.com fyrir 26. október 2013.

Rafvörumarkaðurinn - Við Fellsmúla - 108 Reykjavík

Lágvöruverslun með rafmagnsvörur

Rafvörumarkaðurinn óskar eftir að ráða 
starfsmann til almennra verslunarstarfa.

Vinnutíminn er frá 09:00 til 18:00 virka daga, og 
ein helgi í hverjum mánuði. Um framtíðarstarf er
 að ræða. Leitum að heiðarlegum aðila með ríka 
þjónustulund. Æskilegt er að starfsmaðurinn sé 
með reynslu af verslunarstörfum og sé reyklaus.

Upplýsingar sendist á rvm@rvm.is fyrir 25. október.

Verslunarstarf

AKADEMÍSK STAÐA 
Í SÁLFRÆÐI 
sem jafnframt er forstöðumannsstaða meistaranáms

www.hr.is

Háskólinn í Reykjavík leitar að akademískum starfsmanni í fullt starf sem mun jafnframt veita nýju 
meistaranámi í klínískri sálfræði forstöðu. 

•  Umsækjendur skulu hafa doktorspróf í sálfræði, helst á sviði klínískrar sálfræði, og hafa reynslu af 
háskólakennslu. Umsækjendur skulu þar að auki vera virkir rannsakendur og hafa birt fræðigreinar 
á ritrýndum vettvangi.  Þeir skulu einnig hafa starfsreynslu í hagnýtingu sálfræðinnar. Æskilegt er 
að sá sem verður ráðinn uppfylli kröfur um hæfi til að gegna dósents- eða prófessorsstöðu að 
loknu formlegu matsferli. 

•  Leitað er að leiðtoga sem getur þróað það framúrskarandi rannsóknar- og kennslustarf sem unnið 
er á sálfræðisviði HR. Starfið veitir tækifæri til þess að hafa áhrif á framtíð klínískrar sálfræði á 
Íslandi sem starfsmaður háskóla með nýsköpun og frumkvöðlastarf að leiðarljósi.   

•  Forstöðumaður meistaranáms í sálfræði ber ábyrgð á rekstri námsbrautarinnar og er meðlimur 
gæðaráðs, námsstjórnar og ráðgjafarnefndar. Jafnframt mun viðkomandi sinna kennslu, aðallega í 
meistaranámi, sinna rannsóknum og leiðbeina nemendum í rannsóknarverkefnum. 

•  Frekari upplýsingar um sálfræðisvið HR má finna á hr.is/salfraedi og hr.is/salfraedi/msc. Þar að auki 
svara dr. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, forstöðumaður grunnnáms í sálfræði (bryndis@ru.is), og Jack 
James, prófessor við sálfræðisvið (jack@ru.is), fyrirspurnum um stöðuna.

Umsóknum skal skilað til Háskólans í Reykjavík á vefnum ru.is/lausstorf. Með umsókn skal fylgja 
ferilskrá, skrá yfir birt rannsóknarverk, lýsing á rannsóknarsviði einstaklings og framtíðarsýn í 
rannsóknum, upplýsingar um kennsluferil og um þrjá aðila sem veitt geta meðmæli. Eintak af allt 
að þremur áhrifamestu ritrýndum birtingum um sækjanda má einnig fylgja með. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2013. Áætlað er að nýtt meistaranám í sálfræði 
hefjist haustið 2014 og mun því nýr forstöðumaður námsins þurfa að hefja störf með góðum 
fyrirvara. 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir 
einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við 
Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, 
alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur háskólans eru um 3400 og starfa um 230 fastir 
starfsmenn við skólann auk fjölda stundakennara.

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK | Menntavegi 1 | 101 Reykjavík | Sími  599 6200
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Ferðaráðgjafi
Ferðaskrifstofan Touris ehf. óskar eftir að ráða 
ferðaráðgjafa í full starf. Touris er rótgróin 
ferðaskrifstofa, staðsett í Reykjavík sem býður 
upp á fjölbreytt úrval ferða um Ísland.

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Örn í síma 690-5276 eða á 
netfanginu: oli@tour.is.Umsóknir berist á netfangið  
oli@tour.is. Umsóknarfrestur er til og með 28. október.

Helstu verkefni:
•   Samskipti við erlenda ferðamenn.
•   Sala og skipulagning á ferðum um Ísland.
•   Gerð ferðagagna.
•   Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
•   Menntun á sviði ferðamála æskileg.
•   Þekking á íslenskri náttúru og menningu.
•   Mjög gott vald á talaðri og ritaðri ensku
•   Góð almenn tölvukunnátta og haldbær  
     þekking á Word, Excel og Outlook 
•   Framúrskarandi samskiptahæfni og  
     þjónustulund 
•   Nákvæm vinnubrögð.
•   Sjálfstæði og frumkvæði

LAUGARDAGUR  19. október 2013 3
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sérfræðingar í UT Rekstri
Laus eru til umsóknar störf sérfræðinga í rekstri upplýsingatæknikerfa hjá Landsbankanum. 
Meginhlutverk UT Reksturs er markviss uppbygging og rekstur á tölvukerfum Landsbankans 
til að tryggja öruggt aðgengi viðskiptavina og starfsmanna að kerfum og gögnum. Markmið 
UT Reksturs er að vera áfram leiðandi afl í upplýsingatækni sem gerir Landsbankanum kleift 
að vera í forystu á sínu sviði.

Helstu verkefni

 » Viðhald, rekstur og 
eftirlit með tölvukerfum 
Landsbankans

 » Umsjón og rekstur miðlægs 
Microsoft hugbúnaðar

Hæfniskröfur

 » Kerfisfræði eða önnur 
tölvumenntun

 » Góð kunnátta á Microsoft 
hugbúnaði (CRM, 
Sharepoint, o.s.frv.)

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

 » Þekking á Microsoft 
rekstrarumhverfi og 
netþjónum

 » Microsoft gráður  
eða þekking

Helstu verkefni

 » Þekking á hættum 
og vörnum í tölvu- 
öryggismálum

 » Rekstur og eftirlit með 
tölvuöryggiskerfum 
Landsbankans

Hæfniskröfur

 » Kerfisfræði eða önnur 
tölvumenntun

 » Mikill áhugi á tölvu- 
öryggismálum

 » Þekking á RSA er kostur 

Nánari upplýsingar  veita Ægir Þórðarson, deildarstjóri UT Reksturs í síma 410 7016 og Berglind Ingvarsdóttir hjá Mannauði  
í síma 410 7914. Umsókn merkt “Sérfræðingar í UT Rekstri” fyllist út á vef bankans. Óskað er sérstaklega eftir upptalningu  
á Microsoft þekkingu í umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.

Microsoft sérfræðingur Öryggissérfræðingur

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar 
út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til  
og með 3. nóvember nk.  

PFS hvetur konur jafnt sem karla til 
að sækja um störf hjá stofnuninni.

Umsókn um starfið þarf að 
fylgja ítarleg starfsferilskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er 
grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi 
í starfið. Krafist er sakavottorðs.

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

Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti og 
póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti og tengd 
mál. Hjá PFS starfa 23 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og 
lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánari upplýsingar á www.pfs.is

Póst- og fjarskiptastofnun óskar að ráða í stöðu forstöðumanns rekstrardeildar. Forstöðumaður mun sitja í 
framkvæmdastjórn og heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Starfið felur í sér áskoranir þar sem stofnunin hefur 
sett sér metnaðarfull markmið um að bæta skilvirkni og árangur í þjónustu við innri sem ytri viðskiptavini m.a. 
með beitingu verkferla og upplýsingakerfa.

Meginverkefni rekstrardeildar eru; Fjármál, rekstur og skrifstofuhald, mannauður, gæðamál og gæðaferlar, 
kynningarmál og almannatengsl, upplýsingatækni, upplýsingakerfi og innra öryggi.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða í viðskiptafræði, rekstrarverkfræði eða sambærilegu nauðsynleg
• Reynsla eða diplómanám í mannauðsstjórnun nauðsynleg
• Reynsla af rekstrar- og fjármálastjórnun æskileg
 • Leiðtogahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi
 • Álagsþol og skipulag í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði í ræðu og riti

Starfssvið forstöðumanns
• Stjórnun og daglegur rekstur 
• Fjármálastjórnun
 • Mannauðsmál
 • Áætlanir
• Kostnaðareftirlit 
• Innri upplýsingakerfi

Forstöðumaður rekstrardeildar  

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

www.hagvangur.is
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Við leitum að 
forystugarpi sem  
kann að klæða sig vel

Hæfniskröfur: 

• Brennandi áhugi á útivist og hreyfingu.

• Reynsla af verslunarstjórnun  
og sölumennsku.

• Menntun í verslunarstjórnun eða 
önnur menntun við hæfi er kostur.

• Góð almenn tölvukunnátta.

• Mjög góð enskukunnátta. Kunnátta  
í Norðurlandamáli og þýsku er kostur.

• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni 
og frumkvæði.

• Þjónustulund og jákvætt viðmót.

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar.

66°NORÐUR leitar að drífandi  
verslunarstjóra í verslun okkar við Faxafen.
Starfið felst í daglegri stjórnun verslunarinnar, samskiptum og þjónustu við 
viðskiptavini, ábyrgð á sölu- og þjónustumarkmiðum, mönnun vakta og ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 28. október 
nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir 
að sækja um starfið á vef Ráðum,  
www.radum.is. Með umsókn skal fylg ja 
starfsferilskrá.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Hildur Erla Björgvinsdóttir,  
hildur@radum.is í síma 519 6770. 

Störf á heimili fyrir fólk með fötlun
Ás styrktarfélag

Þroskaþjálfar, félagsliðar, sjúkraliðar og stuðningsfulltrúar 
óskast til starfa á heimili við Kópavogsbraut. Umsækjendur 
þurfa að vera 20 ára eða eldri. 
 
Um er að ræða vaktavinnu, morgunvaktir, kvöldvaktir,  
helgarvaktir og/eða næturvaktir. Stöðurnar eru lausar frá  
1. nóvember eða eftir nánara samkomulagi. Umsóknir þurfa 
að berast fyrir 25.október. Hlutverk starfsfólks í búsetu er 
fyrst og fremst fólgið í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi og 
efla sjálfstæði þeirra.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Áss  
styrktarfélags í síma 4140500 á virkum dögum milli kl. 09.00  
og 15.00. Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má finna 
á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, einnig má skila 
umsóknum á netfangið erna@styrktarfelag.is  

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Vegna spennandi verkefna framundan vill VSB  
Verkfræðistofa ehf.  ráða verkfræðing eða tæknifræðing  
til starfa nú þegar.

Starfið felst í hönnun lagna- og loftræsikerfa.   
Starfsreynsla  og þekking á AutoCAD er nauðsynleg  
og æskileg í MagiCAD og Revit.

Leitað er að einstaklingi þar sem fagmennska og  
metnaður er í fyrirrúmi við lausn verkefna.

Umsókn og fyrirspurnir skulu sendar á netfangið 
gudrung@vsb.is  merkt „Umsókn“ fyrir 1. nóvember 2013

Verkfræðingar – tæknifræðingar

Verkfræðistofa ehf er að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.  
Fyrirtækið starfar við hönnun burðarvirkja, lagna- og 
loftræsikerfa, rafkerfa og lýsinga, byggðatækni, eftirlit, 
framkvæmdaráðgjöf, mælingar ofl.   Á VSB er rekið öflugt 
starfsmannafélag sem heldur uppi kröftugu félagslífi.  Frekari 
upplýsingar um VSB má finna á heimasíðu www.vsb.is
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Sveitarfélagið Ölfus auglýsir 
starf hafnarstjóra Þorlákshafnar 
laust til umsóknar. Leitað er 
að víðsýnum og reynslumiklum 
stjórnanda sem hefur áhuga 
og þekkingu á samgöngu- og 
sjávarútvegsmálum. 

Helstu verkefni:

 Framkvæmd á samþykktum 
hafnarstjórnar.

 Ábyrgð á fjárreiðum hafnar-
sjóðs, gerð og eftirfylgni 
fjárhagsáætlunar fyrir 
Þorlákshöfn.

 Þátttaka í stefnumörkun 
Þorlákshafnar, skýrslugerð 
um málefni hafnarinnar 
og öll markaðssetning tengd 
höfninni. 

 Yfirumsjón með 
starfsmanna málum 
hafnarinnar.

 Umsjón með viðhaldi og 
viðgerðum.

Hafnarstjóri er starfsmaður 
hafnarstjórnar, er hafnsögumaður 
og jafnframt leiðsögumaður við 
Suðurströndina. Auk ofangreindra 
verkefna gengur hann í öll störf 
hafnarinnar ef með þarf, þar með 
talið að vera á bakvakt og sinna 
útköllum vegna brýnna verkefna 
sem upp kunna að koma. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 Skipstjórnarpróf.
 Önnur viðurkennd menntun 

sem nýtist í starfi.
 Reynsla af stjórnun og 

rekstri er nauðsynleg.
 Góð almenn tölvukunnátta.
 Góð tungumálakunnátta – 

íslenska, enska og eitt 
Norðurlandamál.

 Frumkvæði, metnaður og 
sjálfstæði í vinnubrögðum.

 Rík þjónustulund og lipurð 
í samskiptum.

Ráðum ehf.
Þóroddsstöðum
Skógarhlíð 22
105 Reykjavík
519 6770
www.radum.is

Hafnarstjóri Þorlákshafnar

Sveitarfélagið Ölfus er framsækið 
sveitarfélag þar sem lögð er rík áhersla 
á góðan starfsanda á vinnustað. 
Um 2000 íbúar eru í sveitarfélaginu og 
fjölbreytt þjónusta er í boði. Þorlákshöfn 
er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins, 
í aðeins rúmlega 40 km aksturs fjarlægð 
frá Reykjavík.

Umsóknarfrestur er til og með 3. nóvember næstkomandi. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Ráðum, www.radum.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Hildur Erla Björgvinsdóttir, hildur@radum.is í síma 519 6770. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni umsækjanda í starfið.

Kennara vantar til starfa við Blönduskóla. 

Um er að ræða 100% afleysingastöðu í vetur; almenna 
kennslu á mið- og unglingastigi, m.a.  kennsla sam-
félagsgreina og upplýsingatækni og umsjón í 8. bekk.

Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til að kenna í 
grunnskóla. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af 
starfi í grunnskóla með einstaklingsmiðaðar áherslur. 

Góð tölvukunnátta, góðir skipulags-, samskipta- og 
samvinnuhæfileikar eru skilyrði. 

Frekari upplýsingar gefa skólastjórnendur; Þórhalla  
Guðbjartsdóttir skólastjóri  og Magdalena Berglind 
Björnsdóttir (blonduskoli@blonduskoli.is)  
í síma 452-4147. 

Umsóknarfrestur er til 23. október nk. og skal umsókn 
skilað með ferilskrá á netfang skólans. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Blönduósbær
Grunnskólakennarar

Starf forstöðukonu Dyngjunnar er laust til umsóknar.  
Dyngjan er áfangaheimili fyrir konur sem lokið hafa áfengis- 
og vímuefnameðferð.  Forstöðukona ber ábyrgð á faglegu 
starfi og daglegum rekstri Dyngjunnar. 

Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á áfengis- og vímuefna-
fíkn. Ráðið verður í stöðuna frá 1. janúar 2014.   

Umsóknir sendist til Dyngjunnar, Snekkjuvogi 21, 
104 Reykjavík fyrir 1. nóvember 2013.

Ert þú
framúrskarandi?

Eiginleikarnir sem við leitum að eru:

Frumkvæði – þú finnur rétta svarið með því að spyrja réttra spurninga
Metnaður – þú tekur hlutina alla leið
Samskipti – þér líkar við fólk og leggur þitt af mörkum til hópsins
Heildarsýn – þú sérð stóru myndina og hugsar í lausnum

Fyrirtækjasvið Creditinfo leitar að tveimur viðskiptastjórum og 
einum viðmótssérfræðingi. Við erum skemmtilegur og metnaðarfullur 
hópur sérfræðinga sem leggur sig fram um að veita viðskiptavinum 
sínum framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf í því skyni að stuðla að 
öryggi í viðskiptum.

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í traustri miðlun fjárhags- og fjölmiðlapplýsinga. Við 
starfrækjum einn stærsta gagnabanka landsins og leggjum áherslu á ráðgjöf og 
samsetningu gagna í því skyni að efla öryggi og notkun upplýsinga í viðskiptum og 
markaðsstarfi.

Creditinfo var stofnað á Íslandi árið 1997. Við erum í dag hluti af Creditinfo Group 
sem er með 250 starfsmenn í 16 löndum, þar af 60 snillinga á Íslandi.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Snorri starfsmannastjóri
í síma 550 9600 eða um tölvupóst, snorri@creditinfo.is.

Umsóknir um starfið ásamt ferilskrá þurfa að berast fyrir 26. október
á netfangið atvinna@creditinfo.is.

Viðskiptastjórar
Við leggjum áherslu á ráðgjöf með það að markmiði að nýta upplýsingar sem best 
í viðskiptum. Viðskiptastjórar eiga í miklum samskiptum við viðskiptavini, þurfa að 
geta sett sig inn í vinnuferla þeirra og fundið lausnir. Viðskiptastjórar þurfa líka að 
vera talnaglöggir og geta greint notkunarmynstur í því skyni að hjálpa viðskiptavinum 
okkar að ná enn betri árangri. 

Menntunar- og hæfniskröfur

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

Reynsla úr atvinnulífinu, t.d. bankastarfsemi

Áhugi á og reynsla af sölu

Viðmótssérfræðingur
Við miðlum stærstum hluta upplýsinga frá okkur gegnum veflausnir og vantar framúr-
skarandi góðan og viðmótsþýðan viðmótssérfræðing sem tekur notendamiðaða 
hönnun alvarlega. Um er að ræða miðlun upplýsinga til ákvarðantöku í atvinnulífinu og 
því er mikilvægt að réttar upplýsingar birtist notandanum eins og honum hentar best. 
Viðmótssérfræðingur mun stýra vefjum Creditinfo, þ.m.t. þremur þjónustuvefjum og 
ytri vef.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi, t.d. sálfræði, tölvunarfræði eða bókasafnsfræði

Reynsla af notendamiðaðri hönnun og vefstjórnun

Hæfileiki til að skilja bæði viðskiptin og tæknina sem gera okkur kleift að uppfylla 
   þarfir viðskiptavina
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Óskum eftir starfsmanni við viðhald og uppsetningu  
á kæli og frystikerfum.Starfsemin fellst að mestum  
hluta við iðnaðarkerfi í frystihúsum og frystitogurum.
Leitum að manni með vélstjóra og eða vélvirkjamenntun. 
Innsýn í rafmagn er kostur. 

Góðir tekjumöguleikar fyrir mann sem getur unnið  
sjálfstætt. Krafa er gerð um gott vald á Íslensku.   
Reyklaus vinnustaður

Vinsamlega sendið upplýsingar á póstfangið  
frystikerfi@frystikerfi.is Eða í síma 577-1444  fyrir 28. október

Vélstjóri / Vélvirki

Ungmennafélagið Afturelding  
óskar eftir að ráða verkefnastjóra 
 til félagsins.

Starfssvið verkefnastjóra er m.a:
 •   Afgreiðsla á ýmsum rekstrarlegum    
         hlutum t.d. reikningagerð og innheimta.
 •   Yfirumsjón með skráningu á iðkendum   
      Aftureldingar.
 •   Sér um skýrslugerð og samantektir vegna   
     stöðu fjárhagsáætlana og rekstraruppgjörs  
 •   Önnur tilfallandi verkefni á skrifstofu. 
 
Menntun:
 •  Krafist er menntunar á háskólastigi sem nýtist             
     í starfi,t.d..viðskiptafræði og/eða sambærilegrar  
     menntunar eða yfirgripsmikillar                  
     reynslu af rekstri með góðu fjármálalæsi. 
 
Krafist er:
 •  Góðrar þekkingar á fjármálum og bókhaldi. 
 •  Þekkingar eða áhuga á íþróttahreyfingunni.
 •  Reynslu af félagsmálum. 
 •  Hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
johann@afturelding.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. október.

Framkvæmdastjóri  
Knattspyrnufélagsins Þróttar
Knattspyrnufélagið Þróttur óskar eftir að ráða öflugan  
framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur félagsins.

S f f ð f f@

Starfsvið:
• Daglegur rekstur Þróttar
• Fjármála- og starfsmannastjórnun
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Samningagerð og samskipti við samstarfsaðila
• Undirbúningur og framkvæmd fjáraflana og viðburða
• Samskipti við félagsmenn, iðkendur og foreldra
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af rekstri, t.d. íþróttafélags
• Góðir skipulags- og stjórnunar-hæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Reynsla af félagsstörfum æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð og hæfileiki til að vinna með öðrum
• Drifkraftur og frumkvæði

Lyf og heilsa leitar að lyfjatæknum eða sérmenntuðu starfsfólki til þjónustu 
í apótekum félagsins á höfuðborgarsvæðinu.

www.lyfogheilsa.is

- Ráðgjöf til viðskiptavina

- Almenn þjónusta og sala

- Vörupantanir

- Reynsla af starfi í apóteki eða   

  menntun á heilbrigðissviði er kostur

- Söluhæfileikar

- Mikil þjónustulund og jákvæðni

Lyf og heilsa leitar að lyfjafræðingum til starfa í apótekum félagsins 
á Akureyri, Selfossi og á höfuðborgarsvæðinu.
Mikilvægt er að viðkomandi sé ábyrgur, nákvæmur og heiðarlegur.

- Lyfjaafgreiðsla

- Vöru- og lyfjapantanir

- Ráðgjöf til viðskiptavina

- Almenn þjónusta og sala

- Mikil hæfni í mannlegum samskiptum

- Þriggja ára reynsla af starfi í apóteki   

  er kostur

- Góð tölvukunnátta

- Mikil þjónustulund

ÞJÓNUSTA Í APÓTEKI
OG LYFJAFRÆÐINGUR
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Skeifunni 11  | Sími 515 1100

www.rekstrarland.is

Sala 
og ráðgjöf

Rekstrarland leitar að manneskju til sölustarfa í 
verslun fyrirtækisins, Skeifunni 11. Í starfinu felst 
m.a. ráðgjöf til viðskiptavina í notkun á hinum ýmsu 
heilbrigðisvörum og brjóstagjafavörum.

Rekstrarland býður fjölbreytt úrval af heilbrigðis-  
og hreinlætisvörum og almennum rekstrarvörum.

Vinnutími er 9-18 virka daga  
og 10-16 annan hvorn laugardag.

Helstu verkefni
  Sala, þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfni og þekking
  Stúdentspróf, verslunarfagnám. 

    eða sambærileg menntun.
  Almenn tölvuþekking.
  Áhersla er lögð á ríka þjónustulund, stundvísi , 

   snyrtimennsku og hæfni í mannlegum samskiptum.
  Reynsla af verslunarstörfum æskileg.

Skilyrði er að umsækjendur hafi hreint  
sakavottorð og séu reyklausir.

Vinsamlegast sendið umsóknir merktar „Rekstrarland“  
ásamt ferilskrá í tölvu pósti á netfangið rbg@olis.is  
fyrir 27. október.
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Vistor leitar að drífandi og duglegum sölufulltrúum

Helstu verkefni:

� Sala og markaðssetning lyfja, sölukynningar og fræðslufundir fyrir
heilbrigðisstarfsfólk og aðra hagsmunaaðila í samræmi við markmið og
áætlanir birgja og deildarinnar

� Þátttaka í þjálfun og ráðstefnum erlendis

Hæfni og eiginleikar:

� Framúrskarandi samskiptahæfileikar og ánægja af samstarfi við fólk
� Háskólamenntun af heilbrigðissviði
� Framhaldsmenntun á sviði viðskipta, hagfræði eða lýðheilsufræða æskileg
� Reynsla af sölu- og markaðsmálum
� Góðir greiningar- og skipulagshæfileikar
� Mjög góð kunnátta í ensku og kunnátta í Norðurlandamáli æskileg
� Góð almenn tölvukunnátta
� Skilja, styðja og hegða sér í samræmi við markmið og gildi samstæðunnar

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar
á lyfjum á Íslandi.Við erum samstarfsaðili fjölmargra
alþjóðlegra lyfjafyrirtækja.

Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir mannauðsstjóri vilborg@veritas.is eða
í síma 824 7136. Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2013. Sótt er um starfið í
gegnum heimasíðu Vistor www.vistor.is og eru umsækjendur beðnir um að láta ferilskrár
fylgja með. Einstaklingar sem eiga inni almenna umsókn um starf, vinsamlega staðfesti
áhuga sinn á þessu starfi með tölvupósti.Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál
og öllum verður svarað.

Við fjölgum í liðinu

Gildi Vistor eru áreiðanleiki, hreinskiptni og framsækni

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Hjúkrunarheimilið Ísafold
 • hjúkrunardeildarstjóri
 • hjúkrunarfræðingur, hlutastarf

Hofsstaðaskóli
 • matráður 

Leikskólinn Sunnuhvoll
 • leikskólakennari  í 80% starf

Nánari upplýsingar á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

· Leikskólakennari á leikskólann Marbakka

· Leikskólakennari á leikskólann Sólhvörf

· Náttúrufræðingur á Náttúrufræðistofu   
 Kópavogs

· Skólaliði í Lindaskóla

Nánari upplýsingar er að finna á vef 
Kópavogsbæjar

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

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið 
Kópavogs 
auglýsir

Leikskólinn Austurkór er nýr sex deilda leikskóli í 
Kórahverfinu í Kópavogi sem opnar á vorönn 2014. 
Leitað er eftir áhugasömum leikskólakennurum 
og matráði, sem eru tilbúnir til að taka þátt 
í uppbyggingu í nýjum leikskóla og móta 
leikskólastarf frá grunni. Hér er um spennandi og 
krefjandi verkefni að ræða fyrir metnaðarfullt fólk.

Óskað er eftir:
Aðstoðarleikskólastjóra
Deildarstjórum 
Matráði

Allar nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef 
bæjarins  www.kopavogur.is
Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2013.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja 
um starfið.

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

PLUSMINUS OPTIC

Smáralind

www.plusminus. is

Samstarfskona óskast
nánari upplýsingar ...

Sirry s: 898 1711 |  plusminus@plusminus.is

sími: 511 1144
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Laus störf hjá Hraðlestinni

Veitinga- og take away staðurinn Hraðlestin óskar eftir góðu 
starfsfólki í fulla vinnu sem og hlutastörf. Óskað er eftir starfs-
fólki í afgreiðslu eða til að starfa í eldhúsi, dag- og kvöldvaktir.

Hraðlestin er staðsett á Hverfisgötu, Lækjargötu, Kringlunni 
og í Hlíðarsmára. Áhugasamir eru beðnir um að senda óskir 
um starf ásamt ferilskrá á hradlestin@hradlestin.is

www.hradlestin.is - S. 578-3838  
 facebook.com/hradlestin

Í Rangárþingi eystra búa um 1735 íbúar í einstaklega fallegu  
umhverfi. Stjórnsýsla sveitarfélagsins er staðsett á Hvolsvelli. 
Veitt er góð þjónusta við íbúa sveitafélagsins. 
Þar er góður leikskóli, framsækinn grunnskóli og íþrótta- og 
tómstundastarf er öflugt.

 
Leikskólinn Örk er 4 deilda leikskóli  þar sem  starfa 92  börn  
og 28 kennarar og starfsmenn. 
Uppeldisstefna Arkarinnar byggir á hugmyndafræði  
hugsmíðahyggju.Hugmyndafræðin felur í sér að  börnin séu 
leitandi og gagnrýnin og tileinki sér þekkingu og skilning með 
ígrundun, lausnaleit, rökhugsun og að þau læri að nýta sér það 
í leik og starfi og taka ígrundaðar ákvarðanir sem byggðar eru á 
þekkingu þeirra og gildismat. 
 
Menntun:  
Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi.

Hæfni: 
Kennarar og starfsmenn leikskólans þurfa að búa yfir  færni  
í mannlegum samskipum, sýna frumkvæði,  sjálfstæði og hafa 
metnað fyrir starfi sínu og vera tilbúnir að vinna að uppeldi og 
menntun barna á leikskólaaldri  í samræmi við námsskrá og  
í nánu samstarfi við stjórnendur leikskólans.  
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félags leikskólakennara. 
 
Hægt er að sækja um á heimasíðu leikskólans  
http://www.leikskolinn.is/ork  
undir flipanum  - Um leikskólann – Starfsumsóknir   
 
Nánari upplýsingar um starfið  veitir  
Heiða Björg Scheving  leikskólastjóri í síma 488 4270  
eða með tölvupósti á leikskoli@hvolsvollur.is
 
Ef ekki fást leikskólakennarar til starfa er körlum  
jafnt sem konum, sem áhuga hafa á  að starfa með börnum  
hvött til að sækja um störf

Eftir leikskólakennara í 100% stöðu 
og 50% stöðu eftir hádegi.

Leikskólinn Örk á  
Hvolsvelli auglýsir      

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsmann. 
Um er að ræða 100% starf í matvörudeild Hagkaups á Eiðistorgi.

Allar nánari upplýsingar veitir Enric Teitsson verslunarstjóri á  
staðnum eða í síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent  
póst á nesverslunarstjori@hagkaup.is

•  Við leitum að fólki til starfa sem hefur áhuga á að vaxa og  
    dafna með okkur. 
•  Hagkaup leggur mikla áherslu á þjónustulund, áreiðanleika 
    og frumkvæði. 
•  Við hvetjum fólk á öllum aldri til að sækja um.

HAGKAUP 
EIÐISTORGI

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður íslenskum heimilum 
breitt úrval af vörum til daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem 
fatnaði, húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 850 manns 
í 500 stöðugildum.
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Umsjónarmaður fasteigna

 

Hæfni- og menntunarkröfur:

Krafist er iðnmenntunar, tölvukunnáttu, þjónustu-
lipurðar og hæfni í mannlegum samskiptum. 

Skilyrði er að viðkomandi hafi bílpróf og geti unnið 
um kvöld og helgar eftir ákveðnu vinnutímaskipulagi. 

Viðkomandi þarf að vera duglegur, skapgóður 
og tilbúinn til að takast á við margvísleg verkefni. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af notkun 
öryggis- og hússtjórnarkerfa og hafi vald á ensku 
og einu Norðurlandamáli. 

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember.  
Nánari upplýsingar um starfið á 
www.hi.is/laus_storf og www. starfatorg.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Vilhjálmur Pálmason, deildarstjóri hjá 
rekstri fasteigna, í síma 525 4365 / 894 2114.

Laust er til umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna á háskólasvæðinu.
Umsjónarmaðurinn verður einn 15 umsjónarmanna Háskóla Íslands. Starfið felst í alhliða umsjón húsnæðis, 
þ.m.t. umsjón með hússtjórnarkerfum, öryggismálum og ræstingu. Viðkomandi sinnir einnig mikilvægu 
þjónustu- og upplýsingahlutverki við notendur húsanna.

Deildarstjóri 
Sjónvarpskjarna
Rekstur sjónvarpskerfa Vodafone er spennandi og ört vaxandi 
hluti af starfsemi okkar. Deildarstjóri Sjónvarpskjarna sér um 
daglegan rekstur auk þess að stýra þróun og uppbyggingu 

stjórnandi og með brennandi áhuga á sjónvarpstækni og 
framþróun hennar. 

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur er að 
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Flokkstjóri með  
trésmíðaréttindi óskast

Eykt ehf óskar eftir áreiðanlegum flokkstjóra með 
reynslu af  kerfismótum til starfa sem fyrst vegna  
vaxandi verkefna fyrirtækisins. 

Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar.  eykt@eykt.is
undir „Atvinna“  fyrir 24. október næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Pétur Einarsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma  822-4437

Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400
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Áslandsskóli ( leifur@aslandsskoli.is  s. 585 4600)
 - Íþróttakennari
 - Skólaliði
Öldutúnsskóli (valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is s. 664-5898) 
 - Umsjónakennari á yngsta stigi 
Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla. Sjá  
 
nánari upplýsingar á heimasíðu skólanna.

     
Umsóknarfrestur er til og með 1.nóvember 2013.
 Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem 
konur hvattir til að sækja um starfið.

 
Fræðslustjórinn í Hafnarfirði.

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í grunnskólum

  

Svarið býr í náttúrunni
REYKJANESBÆAKUREYRISELFOSSISMÁRATORGIKRINGLUNNILÁGMÚLALAUGAVEGI

SALA OG AFGREIÐSLA
LEITUM AÐ SJÁLFSTÆÐUM OG METNAÐARFULLUM 
STARFSMANNI Í 50–80% STARF Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

STARFSSVIÐ OG HELSTU VERKEFNI:
Aðstoðar viðskiptavini við val á vörum í verslun.
Aðstoðar umsjónarmann við pantanir  
og samskipti við birgja.
Aðstoðar umsjónarmann við áfyllingu  
og uppstillingu á vörum í verslun.

HÆFNISKRÖFUR
Mikill áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum.
Miklir söluhæfileikar og rík þjónustulund.
Góð tölvukunnátta.
Geta til að vinna undir álagi.
Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði.

Nánari upplýsingar veita Anna Svava Traustadóttir, 
verslunarstjóri og  Hallur Guðjónsson, starfsmannastjóri.  

Áhugasamir sendi umsóknir á netfangið hallur@heilsuhusid.is

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 27. OKTÓBER NK.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Jötunn Vélar er framsækið fyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu á vélum og búnaði tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. 
Fyrirtækið hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja 
sem fyrirtækið er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer og McHale. Auk þess er varahlutaþjónusta við önnur 
vörumerki ört vaxandi. Má þar nefna New Holland, Zetor, Case, Steyr, Fendt, Terex, JCB, Ford. Jötunn Vélar eru með starfssöðvar á Selfossi 
og Akureyri og mun Reykjavík bætast í hópinn innan skamms. Hjá fyrirtækinu starfa 27 manns.

Hæfniskröfur:

Þann 1. nóvember nk. munu Jötunn Vélar ehf. taka við sem umboðsaðili Toro á Íslandi. Í tilefni 
þess munu Jötunn Vélar opna starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu á næstunni. Toro er leiðandi   
á heimsvísu í framleiðslu á tækjum og búnaði fyrir golfvelli og græn svæði. Fyrirtækið var stofnað 
árið 1914 og er stærsti framleiðandi á sínu sviði í heiminum. Aðalstöðvar Toro eru í Bandaríkjunum.

Óskum eftir að ráða starfsmann í varahluta- og viðgerðarþjónustu
með aðsetur í Reykjavík.

Starfssvið:

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.

Reykjavík

LEIKSKÓLASTJÓRI
Leikskólinn Tjarnarskógur á Egilsstöðum auglýsir eftir 
skólastjóra. Á  Tjarnarskógi  eru  um 170 börn á 8 deildum 
og tveimur starfsstöðvum, Tjarnarlandi og Skógarlandi. 
Tjarnarskógur horfir til fjölgreindarkenninga Gardners í 
sínum starfsaðferðum.  Gildi skólans eru Gleði, Virðing, 
Samvinna og Fagmennska.
 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn 
til að taka þátt í að stjórna og leiða gott faglegt starf í 
lýðræðislegu skólaumhverfi. Frumkvæði, góðir  
skipulagshæfileikar og  samstarfsvilji eru mikilvægir 
eiginleikar. Í Tjarnarskógi  leggjum við áherslu á  
samvinnu, nýtingu mannauðs og skapandi lausnaleit. 
Jákvæðni og lipurð í samskiptum eru eiginleikar  
sem við metum mikils. 
 
Hæfniskröfur byggja á 10. gr. laga um menntun og  
ráðningu  kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008. Reynsla 
af stjórnunarstörfum er mikilvægur kostur og fram-
haldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg. Laun skv. 
kjarasamningi Félags stjórnenda í leikskólum og  
launanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
 
Upplýsingar veita Guðný Anna Þóreyjardóttir,  
leikskólastjóri, í símum 4700650/4700660 eða á netfanginu 
gudnyanna@egilsstadir.is eða Helga Guðmundsdóttir, 
fræðslufulltrúi, í síma 4700700 eða á netfanginu  
helga@egilsstadir.is.
 
Umsóknir um stöðuna skulu berast til Fljótsdalshéraðs, 
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir eða á netfangið  
helga@egilsstadir.is  í síðasta lagi 28. október nk. 
Umsókninni skal fylgja greinargott yfirlit yfir  störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau 
verkefni sem hann hefur unnið við og varpað geta ljósi á 
færni hans til að sinna stjórnunarstarfi.

Kerfisstjóri
Grindavíkurbær auglýsir starf kerfisstjóra Grindavíkurbæjar 
laust til umsóknar.

Helstu verkefni kerfisstjóra
• Annast daglegan rekstur net-, síma- og tölvukerfis  

Grindavíkurbæjar.
• Uppsetning á vél-, hug- og jaðarbúnaði.
• Umsjón með tölvum og öðrum vélbúnaði.
• Notendaumsýsla, stofnun og viðhald notenda.
• Eftirlit með hugbúnaði.
• Umsjón og eftirlit með fjárhagskerfum bæjarins.
• Umsjón með afritun og geymslu rafrænna gagna.
• Innkaup og ráðgjöf vegna vél- og hugbúnaðar fyrir stofnanir 

bæjarins.
• Ábyrgð á að tölvudeild sé innan fjárheimilda hverju sinni.
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við starfsmenn bæjarins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði upplýsingatækni, svo sem kerfisfræði,  

kerfisstjórnun eða sambærilegt. 
• MCSA, MCSE eða MCITP vottun æskileg. Haldbær reynsla af 

sambærilegu starfi við rekstur tölvukerfa.
• Góð net- og hugbúnaðarþekking og þekking á vélbúnaði. Góð 

þekking á helstu stýrikerfum.  Þekking á SQL server, Exchange 
server, Windows o.fl

Lögð er áhersla á frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, sveigjan-
leika sem og afbragðs  þjónustulund, og færni í mannlegum 
samskiptum. 

Kerfisstjóri hefur starfsaðstöðu á bæjarskrifstofu  
Grindavíkurbæjar. 
 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og Starfsmannafélags Suðurnesja og þarf  
umsækjandi helst að geta hafið störf 1. desember 2013. 

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta  
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla á 
fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í skóla og 
leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 170, en bærinn 
býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. Starfsmenn  
Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi gildi sem unnið er 
eftir í starfsemi bæjarins: jafnræði, jákvæðni, þekking,  
framsækni og traust. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. október nk.
Umsókn skal fylgja ferilskrá með upplýsingum um menntun og 
starfsferil. 
Umsóknum skal skila á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar merkt 
„Kerfisstjóri“ eða í netfangið jont@grindavik.is.
 
Nánari upplýsingar um starfið gefur kerfisstjóri Grindavíkurbæ-
jar, í síma 660-7326 eða í tölvupósti:  tolvudeildin@grindavik.is, 

Jón Þórisson
sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs
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SÉRKENNSLUSTJÓRI
Leikskólinn Hulduheimar auglýsir eftir sérkennslustjóra

Starfssvið: 
• Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólanum, 

annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra starfsmanna 
leikskólans. 

• Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð 
einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta sérkennslu. 

• Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sér- 
kennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf. 

• Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður 
felur honum 

• Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, 
lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við eiga,  
aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Árborgar.

• Vinnur að framkvæmd og þróun skólaþjónustunnar  
í samstarfi við leikskólastjóra og ráðgjafa.

Menntun, reynsla og hæfni: 
• Leikskólakennaramenntun 
• Framhaldsmenntun í sérkennslufræðum 
• Reynsla af starfi með börnum 
• Færni í samskiptum 
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður 
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
• Góð íslenskukunnátta 

Starfið hentar jafnt konum sem körlum

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2014 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag. 

Frekari upplýsingar veitir Eygló Aðalsteinsdóttir, leikskólastjóri, í síma 4803282 eða með netfangi: eyglo@arborg.is. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til Eyglóar Aðalsteinsdóttur leikskólastjóra fyrir 
15. nóvember. nk. Umsóknareyðublöð liggja frammi í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2, Selfossi og á heimasíðu Sveitarfélagsins 

Skólamatur ehf. auglýsir starf rekstrarstjóra laust til umsóknar. Rekstrarstjóri annast 

innkaup og birgðastjórnun ásamt daglegum rekstri og þróun fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk. Umsóknir skulu berast 

til mannauðsstjóra með tölvupósti á fanny@skolamatur.is ásamt ítarlegri 

ferilskrá og kynningarbréfi. 

Nánari upplýsingar veitir Fanný Axelsdóttir

Helstu verkefni rekstrarstjóra:

Vörupantanir

Framleiðsluáætlanir

Vörudreifing

Þróun á birgðakerfi

Umsjón eignaskráningar

Umsjón og viðhald á tækjum og búnaði

Þátttaka í stjórnun og þróun fyrirtækisins

Menntun

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Góð þekking og reynsla af birgðahaldi, rekstri og stjórnun

Þekking á áætlanagerð og innkaupakerfum

Færni í mannlegum samskiptum nauðsynleg

Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Hollt, gott og heimilislegtSkólamatur ehf. | Iðavellir 1 | 230 Reykjanesbær

Sími 420 2500          www.skolamatur.is

Rekstrarstjóri
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Bæjarlind - skrifstofuhúsnæði

Til leigu glæsilegt  232 fm skrifstofuhúsnæði í hjarta 
höfuðborgarinnar. Húsnæðið er á 2. hæð við Bæjarlind 
Kópavogi og skiptist í  nokkrar skrifstofur, fundarherbergi, 
opið rými, móttöku, eldhús og tvö salerni. Parketi og  
náttúrustein á  gólfi. 60 fm svalir. Leiga kr.1,600.- pr.fm.
Uppl. gefur Ísak í síma 822-5588 eða isak@tingholt.is 

Grétar Haraldsson 
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

Aðalheiður Karlsdóttir 
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali

OPIÐ HÚS sunnud. 20. okt. frá kl 15:00 – 15:30 
Stórglæsilegt og talsvert endurnýjað 201,5 fm endaraðhús 
sem hefur fengið gott viðhald. Glæsileg lóð með 70 fm palli 
út frá stofu til suðurs. Sérsmíðaðar innréttingar. Einstök 
staðsetning í Suðurhlíðum. Gegnheilt parket og náttúruflísar 
á gólfum. 3-4 svefnherbergi, fallegar stofur, 2 baðherbergi. 
Rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Verð: 69,5 millj.

Víðihlíð 41, 105 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Núpalind 8
Opið hús sunnudag á milli 16.00 og 16.30

Falleg 4 herb. íbúð á 5. hæð í fallegu fjölbýli. Samtal 127,9 fm. 
Góð eign á vinsælum stað í Lindahverfi Kópavogs.  
Fallegt útsýni og góð bílastæði. V. 37,9m. 
 
Nánari uppl. um eignina veitir Sigþór í síma 825-0070

 

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

Fjarðargötu 17, Hf.

Sími 520 2600
as@as.is

Glæsileg 200,1 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 29,2 fm 
innbyggðum bílskúr, samtals 229,3 fm á góðum stað í  
Akralandi. Húsin afhendast fullbúin að utan, máluð hvít og 
lóðir grófjafnaðar.  Að innan verða húsin fokheld en rafmagn 
og hiti komið inn. Verð á endahúsi 45,0 millj. 
Verð á miðjuhúsi 42,5 millj.
Eiríkur Svanur, löggiltur fasteignasali, 
 tekur á móti gestum, s. 862-3377

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-13:30

Eiríkur  
Svanur

lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS

BYGGAKUR 1-9  GARÐABÆ
í suðurhlíðum Arnarneshæðar

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Hámundarstaðir - Vopnafirði

236,7 m2 einbýlishús á ca. 3,6 hektara eignarlandi  
við Hámundarstaði 1 í Vopnafirði, ásamt útihúsum.

Um er að ræða tveggja hæða einbýlishús, byggt árið 1952, 
ásamt nokkrum útihúsum. Fallegt útsýni er frá landinu út á 
Vopnafjörð. 

Verð: 5,9 milljónir.

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 • WWW.FASTMOS.IS

Einstaklega glæsileg íbúð á 16. hæð með einstöku útsýni, í nýju húsi 
við Vatnsstíg 16-18 í Skuggahverfinu í Reykjavík. Íbúðin er sérlega falleg 
og smekklega innréttuð með vönduðum innréttingum.  Sér stæði í 
bílageymslu og lyfta beint úr bílageymslu. 
V. 139,0 m.

Vatnsstígur 16-18 - 101 Reykjavík

Hrauntunga 22 - Hf. Glæsilegt einbýli 

Opið hús Sunnud frá kl. 14 - 15. 
Nýkomið í einskasölu glæsilegt  
einbýli með bílskúr samtals ca. 230 fm. Húsið er nánast all endurnýjað 
frá 2007. Glæsilegt eldhús, baðherbergi, stofa, borðstofa, arinn. 
 4 stór svefnherbergi ofl. Verðlaunagarður. Myndir á netinu.  
Verð 55 millj. 
Allar frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri s. 893-2233

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

OPIÐ HÚS

 

Opið hús í dag kl. 15- 16. 
Nýkomin  falleg 113,1 fm. 4ra herb. 1 hæð með sérinngang íbúð auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu í góðu nýlegu fjölbýli á þessum skemmti-
lega stað. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, þrjú herbergi, 
baðherbergi, þvottahús, geymslu og stæði í bílageymslu. Fallaegar 
innréttingar og gólfefni.  
Laus strax. Verð 31,9 millj. 
 
Eigandinn verður á staðnum. Gsm 8977155.

OPIÐ HÚS

Vindakór 9-11

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús sunnud. 20. okt frá kl: 16:30 til 17:00

Ennishvarf 15A - íbúð 02-01

Glæsileg 4ra herb. með bílskúr við Ennishvarf í Kópavogi.
Í einkasölu glæsilega 155,7 fm efri hæð í fjórbýli með fallegu útsýni 
yfir Elliðavatn.  Íbúðin skiptist í þrjú herbergi, tvö baðherbergi, þvotta-
hús, eldhús og stofur.  Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Stórar 
suður svalir. Bílskúr í bílskúralengju.  Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð 43,5 milj, 

Heiðar verður á staðnum og 
tekur á móti áhugasömum, 
s:693-3356 eða   
heidar@valholl.is.

OPIÐ HÚS
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SIGTÚN 21 - 105. RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21.10. MILLI KL 17-17:30
224,2 fm á tveim hæðum ásamt bílskúr. 
4. herb og 3 stofur. Möguleiki á að gera tvær íbúðir.
( Eignin þarfnast standsetningar )
V. 49,9 mill.  Áhv  47,5 millj frá LSR. 
Kristberg. s 892-193

FJÁRFESTINGAKOSTUR

TRANAVOGUR – 104 RVK

411,8 fm. Verslunarhúsnæði / Lagerhúsnæði.  
Eignin er í langtímaleigu í dag.  Leigutekjur 
480.000 kr. á mánuði.  Traustur Leiguaðili.
V. 49,9 millj.

Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS 
HÁAGERÐI 14 - RVÍK
SUNNUDAG 20.OKT KL.15:00 - 15:30

Sýnum sjarmerandi og vel skipulagt parhús á  
þessum vinsæla stað. 
Eign skiptist í: 3 svefnherb., 2 stofur, 2 baðherb., 
góður bílskúr og geymsla.
Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu.
Selst eingöngu á yfirtöku lána auk kostnaðar  
við sölu.

Sölufulltrúar á staðnum.

AUSTURKÓR 49 - 61   - 203 KÓP
Frábært verð!180 fm raðhús á einni hæð. 
Góð staðsetning á fallegum stað.Húsin eru afhent  
rúmlega fokheld að innan og fullbúin að utan.
Miðjuhús verð 35.900.000 kr.
Endahús verð 37.400.000 kr. 
Kristberg Snjólfsson s. 892 1931

GULAÞING - 203 KÓP.
OPIÐ HÚS - SUNNUDAGINN 20.OKT kl 16:00-16:30
Glæsilegt, nýtt parhús í þessu fallega hverfi. Þrjú svefn-
herbergi, með möguleika á því fjórða. Íbúðin er 179.5m2 
og sambyggður bílskúr er 24.6m2. Samtals 204.1m2.
V. 53.9millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

BAUGAKÓR - 203 KÓP
Glæsileg 5 herb. endaíbúð í litlu fjölbýli. Íbúðin er 140,4 
fm samtals.  Stæði í bílageymslu. 
Lyfta er í húsinu. Fjögur svefnherbergi. 
V. 39.9millj.
Sigurður Fannar s: 897-5930

VIÐARÁS – 110 RVK
Glæsilegt 142,5 fm endaraðhús á einni hæð, innbygg-
ður 30,3 fm. bílskúr.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Eignin er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
V. 41,5 millj.
Þórarinn s. 770-0309

MIÐLEITI 7 – 103 RVK
 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17.30 – 18.00
-Falleg 118,3 fm 4ra herb íbúð á 4.hæð
-Fjölbýli fyrir 55ára og eldri
-Stæði í bílageymslu og húsvörður
-Samkomusalur og æfingasalur
V.35.9.- millj.
Eggert s.690-1472

HVASSALEITI 12 – 103 RVK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13.00 – 13.30
 Falleg 4ra herbergja, 114,5 fm íbúð á efstu hæð í nýlega 
viðgerðu húsi í Hvassaleitinu í Reykjavík.  Mjög vel skip-
ulögð íbúð með útsýni.  Yfirtakanleg lán upp á ca 24,8 
millj. V. 28,9 millj. 
Sigurður lögg. fasteignasali s. 896-2312

DIGRANESVEGUR – 200 KÓP
Fallegt 213 fm einbýlishús á tveimur hæðum.  Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi á báðum hæðum.  
Þak endurnýjað fyrir tveimur árum. Hús viðgert að utan 
-  falleg lóð.
V. 48,9 millj.

ÁLFASKEIÐ - 220 HFJ.
Um er að ræða snyrtilega og vel skipulagða 3ja herb.  
íbúð á 3ju hæð í endurnýjuðu fjölbýli.
Rúmgóðar austur-svalir þaðan sem er fallegt útsýni. 
Bílskúr með eign.
V. 23.9.- millj. 
Sveinn Eyland s: 6900.820

AUSTURKÓR 94  - 203 KÓP.
PANTIÐ SKOÐUN. AÐEINS ÞRJÁR ÍBÚÐIR EFTIR MEÐ 
SÉRINNGANG. Jarðhæð 4 herb. 127,7 fm. V. 32,4 millj. 
2 hæð og 3 hæð. 4 herb. 138,6 fm V. 36,9 millj. 
TILBÚIÐ TIL SPÖSLUNAR.
-  Frábært fjöldskylduhverfi og stór garður / svalir
-  Stórbrotið útsýni
-  1 Bílskúr eftir.                      Benedikt s. 661 7788 

NÝHÖFN – 210 GBÆ
Einstaklega glæsilega ca. 160 fm 3ja/4ra herbergja íbúð 
með bílskúr í viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu við NÝHÖFN í 
Garðabæ. Einstakt útsýni. Mikil lofthæð. Stórar svalir.
V. 55,5 millj.
Magnús s. 897-8266

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

NÝTT VERÐ

OPIÐ HÚS

Landmark leiðir þig heim!  – Þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

 Elías Þór 
Grönvold
sölumaður

Sími 823 3885

 Benedikt
Ólafsson
sölufulltrúi

Sími 661 7788



| ATVINNA | 

Þernunes 
– Glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi

Einstaklega fallegt, vel staðsett og vandað 402 fm einbýli við Þernunes á 
norðanverðu Arnarnesinu. Húsið er staðsett innst í botnlanga.  Einstakt 
sjávar útsýni. Fyrir framan húsið er óbyggt friðað svæði. Húsið var að 
mestu endurnýjað 2012-2013, múrað að utan, þak yfirfarið og fl. Skipt var 
um neysluvatnslagnir, ofnalagnir og nánast alla ofna. Nýtt dren. Rafmagn 
endurnýjað að hluta,nýtt raflagnaefni. Garðurinn alveg endurnýjaður og 
jarðvegsskiptur. Að innan var húsið nánast allt endurnýjað, sérsmíðaðar 
innréttingar frá JP, mikil lofthæð, marmara borðplötur , vönduð tæki, 
stórar stofur. Aukaíbúð er í húsinu en lítið mál að sameina hana aðalhúsi.  
Verð 130 millj.

Kjartan Hallgeirsson lögg. 
Fs. sími 824 9093  
kjartan@eignamidlun.is

Hannes Steindórsson
Sími 699 5008
hannes@remax.is

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

www.husfang.is

Verð kr. 83.600.000 Verð kr. 67.000.000

Verð kr. 39.800.000
Verð kr. 37.900.000

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Löggiltur fasteignasali.
gretar@domusnova.is

Kæri fasteignaeigandi!  Viltu selja fasteign?   
Vegna mikillar sölu vantar 2ja til 4ja herb. 
íbúðir í hverfum 101, 105 og 107 Reykjavík, 
einnig 201 og 203 Kópavogi

Sími: 899 8546
Sölufulltrúi / Vélfræðingur

Hringdu núna 899 8546
Sveinn G. Guðmundsson

sveinn@domusnova.is
Grétar Hannesson Hdl., 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

LÍTIÐ EKINN
Honda CR-V Elegance Árgerð 
2008 Ekinn 57 þús, einn eigandi 
,toppviðhald Verð 3.450.000 Sími 551-
7171/864-9222 

Bernhard notaðir bílar
Bílakjarnanum, Eirhöfða 11,, 

110 Reykjavík
Sími: 551 7171
www.bernhard.is

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 38” 
breyttur 06/2004, ekinn 129 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptu, ofl. Verð 6.790.000. 
Raðnr.310896 - Jeppinn er í salnum!

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX 35” 
breyttur, árgerð 2003, ekinn 199 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.380.000. 
Raðnr.283337 - Jeppinn er á staðnum!

 TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 
04/2006, ekinn 123 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður ofl. Verð 4.840.000. 
Raðnr.283920 - Jeppinn er á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

MERCEDES BENZ Sprinter 318 cdi 
4x2. Árgerð 2007, ekinn 57 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.700.000. 
Rnr.140829.

HONDA Jazz comfort. Árgerð 2010, 
ekinn 45 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.050.000. Rnr.210198.

KIA Sorento ex luxury 197 hö. Árgerð 
2011, ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.390.000. Rnr.990536. 5 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES BENZ E 350 cdi 4matic 
. Árgerð 2010, ekinn 151 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.450.000,- Tilboð nú 
kr: 6.650.000. Rnr.160754.

SUZUKI Swift sport. Árgerð 2010, 
ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.190.000. Rnr.990397.

MERCEDES BENZ Viano cdi 2.2 
4matic. Árgerð 2007, ekinn 63 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.800.000. 
Rnr.140786.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

SPARIBAUKUR
VW GOLF TDI BLUE MOTION. Árg. 13, 
ek. 30 þ.km, dísel, beinsk. Meðaleyðsla 
3,8l/100km...Ásett 3.280 þús lán 
2.650 afb. 35þús...Rnr 106752.

GÓÐ KAUP
TOYOTA AURIS TERRA. Árg. 12, 
ek. 52 þ.km, bensín, beinsk. Eyðir 
5,5l/100km. Ásett 2.580 þús., áhv 
1.935þ/afb. 36þ...Rnr 106753.

BÍLL SEM ALDREI VILLIST
VW TIGUAN TDI 2,0. Árg.‘13, ek. 34 
þ.km, dísel, sjsk. Bakkmyndavél og ísl 
leiðsögukerfi. Ásett verð 5.870 þús...
Rnr 146930.

4WD EYÐSLUGRANNUR Í 
ÁBYRGÐ

KIA SPORTAGE EX 4WD. Árg.‘13, ek. 29 
þ.km, dísel, sjsk. Eyðsla 6,9l/100km og 
7 ára ábyrgð. Ásett verð 5.780 þús...
Rnr 146939.

GÓÐ KAUP
VW PASSAT COMFORT DÍSEL. Árg‘05 
ek 127 þ.km, dísel, beinsk. Eyðsla 
5,5/100km Ásett verð 1.690 þús...Rnr 
146884

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
www.bilaplan.is

SUZUKI Swift gl 4wd. Árgerð 2010, 
ekinn 68 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.860.000. Rnr.148624.

SKODA Octavia ambiente diesel. 
Árgerð 2012, ekinn 38 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.800.000. 
Rnr.112277.

LEXUS Rx400h. Árgerð 2008, ekinn 
73 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.112180.

 HYUNDAI I30 classic. Árgerð 2010, 
ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.176343. góð bílakaup.!

FORD Focus trend. Árgerð 2003, ekinn 
74 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.112276. 2eigendur. 100% visa og 
Euro lán til 36 mán

KIA Ceed lx 1.4 new diesel. Árgerð 
2012, ekinn 39 Þ.KM, dísel, 6 
gírar.v.dekk Verð 2.990.000.stgr 
Rnr.190038. eigum einnig til sjálfsk bíl

 LEXUS Rx350 exe. Árgerð 2007, ekinn 
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.890.000. Rnr.110707.

M.BENZ C c230 230 v6 (252). 
Árgerð 2006, ekinn 107 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.112031.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Toyota Prius hybrid. nýskr 7/2007, 
ekinn 15 Þ.KM, sjálfsk. Ásett Verð 
2.290.000. Rnr.133029.Bíllinn er á 
staðnum.Einn eigandi - algjör moli. 
Upplýsingar í 4808000 eða 6648000

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

TILBOÐSBÍLL
NISSAN X-trail. Árgerð 2008, ekinn 
120 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Verð 
3.890.000. Tilboðsverð 2.790.000. 
Rnr.110199.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.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 Terracan Dísel Common 
Rail. Árg 4/2002, ek 219 Þ.KM, dísel, 
sjálfsk, 150hö, 33”, Fínn bíll í topp 
standi, Tilboð 850þkr, 100% lán 
mögulegt, Rnr.192294. Er á staðnum,

TOYOTA Avensis s/d terra. Árg 8/2001, 
ek 227 Þ.KM, sjálfsk, Mjög gott eintak, 
lítur vel út og í topp standi, 100% 
smurbók, Ásett verð 590þkr, 100% lán 
mögulegt, Rnr.118791. Er á staðnum,

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Metan 
Off Road. Árg. 1/2012, ek. 18 Þ.KM, 
Mjög flottur, Einn með öllu, Fluttur 
inn nýr, Ásett verð aðeins 10.890.000. 
Rnr.117696. Er í salnum.

DODGE Ram Power Wagon 4x4. 
Árg 2007, ek 134 Þ.KM, 5,7 HEMI, 
40”, 100% læsingar, Spil, loftdæla, 
Webasto, 1 eigandi, Rosalega 
flott eintaki, Ásett verð 5.490þ.kr 
Rnr.118860. Er á staðnum.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

Kletthálsi 2 • 110 Rvk 
S. 586 1414 • www.stora.is

HÖFÐAHÖLLIN ehf Funahöfði 1, 110 RVK  S. 567 4840 

Nýskr. 04/2003,
ekinn aðeins 25
Þ.km, sjálfskiptur,
blæja og harður
toppur!
Verð 3.990.000.
Rnr.134169 á
www.bilo.is
Töffarinn er í
salnum

PORSCHE BOXSTER S

ÚTSALA 3.000.000 kr.  

til sölu

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


