Öflugur sölumaður heilbrigðisvara
Traustur starfsmaður með góða reynslu af sölu- og markaðsmálum óskast til starfa.
Við leitum að öflugum einstaklingi með skipulagshæfileika, frumkvæði og metnað til
að ná árangri í starfi.

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

Starfssvið
• Sérhæfð sala og ráðgjöf fyrir heilbrigðisstofnanir og fagfólk
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila
• Afgreiðsla í verslun
• Tilboðsgerð samkvæmt útboðslýsingum
• Gerð sölu- og markaðsáætlana

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun er æskileg
• Reynsla af sölumennsku
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
• Gott vald á íslensku og ensku
Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is
Umsóknarfrestur er til 14. desember og skal senda umsóknir á netfangið ahj@eirberg.is

Eirberg er innflutnings- og þjónustufyrirtæki fyrir heilbrigðisstofnanir, fagfólk og almenning sem hefur að markmiði að efla
heilsu og auka lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að
hagræði og vinnuvernd.

Staða bankastjóra
Arion banka hf.
er laus til umsóknar
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Eirberg

Hafðu samband
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Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga til að veita Arion banka forystu
með framsækni og árangur að leiðarljósi.
Helstu verkefni og ábyrgð:
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Menntunar- og hæfniskröfur:
 3ª_[V ~ ZN[[YRTbZ `NZ`XV]abZ

 C~aªX `aW_[b[N__Rf[`YN \T S_bZXcªV

 5s`XYNZR[[ab[ `RZ [aV`a ~ `aN_SV

 @XV]bYNT`Sª_[V \T T_RV[V[TN_UªS[V

 4 RXXV[T s ~`YR[`X_V \T NY WYRT_V
SWs_ZsYN`aN_S`RZV

 4\aa cNYQ s ~`YR[`Xb \T R[`Xb

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2009.
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Framkvæmdastjóri óskast fyrir
Landvernd
Um er að ræða hálft starf frá áramótum til að byrja með.
Nánari upplýsingar á www.landvernd.is

Álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð er
eitt af þeim fullkomnustu í heiminum og
mikið hefur verið lagt upp úr því að búa
til góðan og öruggan vinnustað.
Starfsmenn vinna saman í teymum og
hafa stöðugar umbætur að leiðarljósi.
Vinnustaðurinn býður upp á margvísleg
tækifæri til starfsþróunar.

Umsóknir óskast sendar á netfang bth@landvernd.is.

CRI is recruiting multiple positions

Framtíðarstörf hjá
Alcoa Fjarðaáli

Sr. Project Engineer;
Your Tasks will include:
-Responsible for planning, forecasting, scheduling, conducting and coordinating the technical and management
aspects of projects.
Qualiﬁcations:
-Over 5-10 years of chemical or power industry experience
as a mechanical or chemical engineer.
-Excellent English written and oral communication skills.

Iðnfræðingur eða tæknifræðingur í álframleiðsluteymi
Við leitum að iðnfræðingi eða tæknifræðingi til að stýra framleiðsluferlum í kerskála Alcoa Fjarðaáls.
Keralína álversins við Reyðarfjörð er meðal þeirra öflugustu í heiminum. Álið er framleitt í 336
tölvustýrðum rafgreiningarkerum. Framleiðslugetan er um 355.000 tonn á ári. Alcoa er alþjóðlegt
fyrirtæki þar sem verkefnin eru krefjandi og miklir möguleikar eru á endurmenntun og þróun í starfi.

• Tæknileg stýring framleiðsluferla í kerskála
• Leiðbeina starfsfólki álframleiðslu um rétta
framkvæmd verkferla

• Hámarka nýtni keralínu á sem
umhverfisvænstan hátt
• Stilla kerstýringar
• Stýra umbótaverkefnum
• Greining á niðurstöðum mælinga og sýnataka

Hæfniskröfur:

• Iðnfræði, tæknifræði eða iðnmenntun auk reynslu
• Hæfni til að miðla þekkingu og þjálfa starfsfólk
• Lipurð í samskiptum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
Athugið að um vaktavinnu er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með
20. desember.

Ef þú hefur áhuga á þessu starfi, hafðu þá samband við Tómas Odd Hrafnsson
hjá Capacent í síma 540 1000 eða netfangið tomas.hrafnsson@capacent.is
eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Development Engineer
ÍSLENSKA / SIA.IS / ALC 48388 11/09

Ábyrgðarsvið:

Other required skills:
Practical Problem Solving, Rigorous Quantitative Reasoning,
Careful Modeling Mathematics and Engineering, Work Self
Check Ability, Quality Driven and Superior Communication
and Reporting.

Your Tasks will include:
-Research and understand the gatekeepers of the latest
process, technologies and market. Develop future technologies for CRI. Responsible for researching and writing
reports from multiple disciplines, able to multi task and
work in a fast paced environment.
Qualiﬁcations:
-Up to 5 years of industry experience as a Chemical,
Mechanical Engineer or related ﬁelds.
-Excellent written English skills.
Other required skills:
Practical Problem Solving, Rigorous Quantitative Reasoning,
Careful Modeling Mathematics and Engineering, Work Self
Check Ability, Quality Driven and Superior Communication
and Reporting.
Please send CV by email to andri@cri.is with Engineer in
the subject line. For further information please refer to
the careers at www.carbonrecycling.is

www.alcoa.is

CRI is a Cleantech company - building chemical plants
to produce renewable fuel from CO2

LAUGARDAGUR 5. desember 2009

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000
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Framkvæmdastjóri
Fimleikadeild Keﬂavíkur auglýsir eftir
framkvæmdastjóra í fullt starf.

Formhönnuður
Vegna aukinna verkefna leitar Oddi að
hæﬁleikaríkum og metnaðarfullum aðila til að gegna starﬁ
formhönnuðar. Í starﬁnu felst m.a. formhönnun umbúða, gerð
vinnnsluteikninga, vöruþróun og annað er tengist formhönnun.

Viðkomandi þarf að hafa góða ﬁmleikaþekkingu til að vera
með yﬁrumsjón yﬁr öllum hópum félagsins.
Starﬁð fellst m.a. í því að sjá um skráningu iðkenda, aðstoða við rukkun æﬁngagjalda, niðurröðun í hópa og sjá um
öll mót á vegum félagsins . Einnig að aðstoða við ráðningu
þjálfara, vera tengiliður við stjórn félagsins og FSÍ.
Sendið umsókn á eva.sveinsdottir@myllubakkaskoli.is eða
maja@express.
Umsóknafrestur til 10.desember 2009

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•

Stjórn Fimleikadeildar Keﬂavíkur

Iðnhönnuður, prentsmiður, grafískur hönnuður eða sambærileg menntun
Reynsla af formhönnun er kostur
Góð almenn tölvufærni við grafíska vinnslu
Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri
Færni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum
•
•
•
•
•

Starf hjá traustum vinnuveitanda
Metnaðarfullt starfsumhverﬁ
Góðan starfsanda
Samkeppnishæf launakjör
Tækifæri til endurmenntunar

Starfskraftur óskast
á Stígamót

Oddi var stofnaður árið 1943 og er nú eitt af dótturfyrirtækjum Kvosar hf. Viðskiptavinir
Odda eru af ýmsu tagi, allt frá stórum alþjóðlegum fyrirtækjum til einstaklinga, bæði hér
heima og erlendis. Oddi leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu og státar af leiðandi
markaðsstöðu á sínu sviði.

Oddi ehf. P09.06.537

Hugrekki - Metnaður – Heiðarleiki
Umsóknarfrestur er til og með 16. desember n.k. Umsækjendur eru vinsamlega
beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu Kvosar www.kvos.is og skal ferilskrá
fylgja sem viðhengi. Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri Kvosar á netfangið
hannask@kvos.is
Með allar umsóknir er farið sem trúnaðarmál.
Oddi ehf., Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns
þekkingu og/eða reynslu á kynbundnu ofbeldi.
Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt
grasrótarstarf sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið. Samábyrgð, frumkvæði og traust eru forsendur
farsæls starfs með vandasöm mál. Í starfshópnum
ríkir bæði áhugi og starfsgleði sem mikilvægt er að
varðveita. Viðkomandi verður að hafa góða samskipta
og samstarfshæﬁleika. Nám í félagsráðgjöf, lögfræði,
kynjafræði, eða skyldum fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.
Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til
að sækja um.
Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverﬁsgötu 115, 105
R. fyrir 11. desember. merktar ”Starfsumsókn” Öllum
umsóknum verður svarað.

Vefdeild Símans óskar eftir starfsfólki:

Vefforritari
Við leitum að snjöllum vefforritara. Helstu verkefni eru Javascript, CSS og
HTML forritun. Vefforritari vinnur náið með hönnuðum og vefstjóra auk
sérfræðinga Hugbúnaðarþróunar.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.
• A.m.k. 2ja ára starfsreynsla.
• Þekking á Javascript, HTML og CSS er nauðsynleg.
• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg.
• Frumkvæði, frábærir samskiptahæfileikar og geta til að miðla þekkingu til annarra.

Sérfræðingur
Vegna aukinna verkefna leitum við að öflugum sérfræðingi. Helstu verkefni
eru þróun og stjórnun vefja, þarfagreining fyrir vefi, eftirfylgni með vefverkefnum og samskipti við notendur.
Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu.
• A.m.k. 2ja ára starfsreynsla.
• Reynsla af sambærilegum störfum er nauðsynleg.
• Frumkvæði, frábærir samskiptahæfileikar og geta til að miðla þekkingu til annarra.
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Uppl‡singar í síma 550 6470 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma fram l‡sing á náms- og
starfsferli, sem og nöfn og símanúmer me›mælenda. Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir,
fyrirspurnir og persónulegar uppl‡singar.
Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í gegnum heimasí›u Símans, www.siminn.is
Umsóknarfrestur er til 17. desember.
Síminn au›gar lífi› me› traustum og öruggum samskipta- og uppl‡singatæknilausnum. Síminn b‡›ur samhæf› samskipti, faglega rá›gjöf, traustar tengingar,
gó›a ﬂjónustu, veitir h‡singu, örugga vistun gagna og rekur tölvukerfi fyrir
vi›skiptavini.

800 7000 – siminn.is

Það er
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PRÓFANASTJÓRI

VÖRUSTJÓRI SÖGU SJÚKRASKRÁR

EMR – Heilbrigðislausnir leita að öflugum einstaklingi til að
leiða prófanir fyrirtækisins.

EMR – Heilbrigðislausnir leita að öflugum einstaklingi til að
leiða mótun sjúkraskrárkerfisins Sögu.

Starfssvið:

Starfssvið:

•
•
•
•

•
•
•
•

Leiða prófanateymi
Sinna prófunum
Styrkja prófanaferli
Auka og þróa sjálfvirkar prófanir

Umsjón með framtíðarsýn og stefnu fyrir Sögu
Vinna náið með viðskiptavinum og hagsmunahópum að þróun Sögu
Stýra greiningarvinnu og gerð kröfulýsinga
Fylgjast með þróun sjúkraskrárkerfa og tryggja að Saga sé
í fremstu röð
• Vinna að markaðs- og sölumálum

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Háskólamenntun í verk- eða tölvunarfræði
Reynsla af prófunum og mótun prófanaferla
Þekking á forritun og sjálfvirkum prófunum
Frumkvæði, ögun, nákvæmni og góðir samskiptahæfileikar

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tækni- eða heilbrigðisgreinum
• Þekking á sjúkraskrárkerfum og reynsla af starfi tengdu
heilbrigðissviði
• Reynsla af greiningarvinnu og gerð kröfulýsinga vegna hugbúnaðar
• Góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, metnaður og góðir samskiptahæfileikar

Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf hjá traustu fyrirtæki.
Fyllsta trúnaðar er gætt varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.
Allar nánari upplýsingar veitir Hákon Sigurhansson framkvæmdastjóri,
hakon@emr.is eða í síma 545 3300.
Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu,
starfsmannathjonusta@emr.is fyrir 19. desember
desember.

EMR er traust fyrirtæki í góðum rekstri. Við bjóðum og leggjum áherslu á góðan starfsanda og liðsheild, góða starfsaðstöðu,
sveigjanlegan vinnutíma og margvísleg tækifæri til starfsþróunar.
EMR – Heilbrigðislausnir þróa og selja hugbúnaðarlausnir fyrir aðila á heilbrigðissviði. Meðal lausna okkar eru:
Saga sjúkraskrá, Askja – tölfræði og skýrslur, Hekla – heilbrigðisnet, Rafræn lyfseðlagátt og Medicor lyfjaafgreiðslukerfi.
Á meðal viðskiptavina okkar eru flestar heilbrigðisstofnanir, læknastofur og apótek landsins.
EMR – Heilbrigðislausnir er dótturfélag TM Software og hluti af Nýherja samstæðunni.

www.emr.is

Vefhönnuður

Viðmótsforritari

Hugbúnaðarsérfræðingur í Java

Starfið felst í alhliða grafískri hönnun á viðmóti fyrir
veflausnir viðskiptavina fyrirtækisins sem og önnur
tilfallandi innri og ytri verkefni.

Starfið felur í sér forritun viðmóts fyrir veflausnir
viðskiptavina fyrirtækisins.

Starfið felur í sér greiningu, hönnun og forritun
hugbúnaðarlausna og samþættingu upplýsingakerfa
fyrir viðskiptavini fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að hafa reynslu af hönnun fyrir
vefinn
• Reynsla af hönnun notendavænna og aðgengilegra
vefsvæða
• Þekking og reynsla af notkun Flash æskileg
• XHTML/CSS reynsla og þekking kostur

Hæfniskröfur:
• Starfsreynsla við þróun veflausna
• Viðkomandi þarf að hafa góð tök á XHTML, CSS og
Xml/Xsl
• Þekking á Ajax, Javascript, Flex og annarri Web 2.0
tækni æskileg

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði,
kerfisfræði eða sambærilegri menntun
• Haldgóð starfsreynsla af þróun hugbúnaðarkerfa
• Þekking á Javascript, Spring, Hibernate, JSR-168
æskileg
• Þekking á IBM WebSphere Application Server eða
IBM WebSphere Portal er kostur
• Góð gagnagrunnsþekking og þekking á XSLT kostur

PIPAR\TBWA

•

SÍA

•

92329

Sérfræðingar óskast:

Við leitum að einstaklingum sem hafa metnað og vilja til að takast á við ný og krefjandi verkefni í öflugum
og framsæknum hópi. Við vinnum samkvæmt agile aðferðarfræði.
Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.
Nánari upplýsingar veitir Stefán Þór Stefánsson forstöðumaður, í síma 545 3047 eða stefan@tmsoftware.is.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannathjonusta@tmsoftware.is, fyrir 19. desember.

TM Software er framúrskarandi hugbúnaðarfyrirtæki sem
nýtir þekkingu, reynslu og hæfni um 60 sérfræðinga til að
styrkja starfsemi viðskiptavina sinna.
TM Software er hluti af Nýherja samstæðunni.

www.tmsoftware.is

Við erum sérfræðingar á sviði:
• Veflausna – Viðskiptalausnir fyrir Internetið
• Samþættingar og sérlausna – Þjónustumiðuð högun
• Viðskiptagreindar – Stjórnendaupplýsingar og
viðskiptaferlar

Við bjóðum og leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Símenntun í starfi og virka endurmenntunarstefnu
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Góða starfs- og líkamsræktaraðstöðu
• Gott mötuneyti
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Námsráðgjafi

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is

Framhaldsskóli í Reykjavík óskar eftir að
ráða námsráðgjafa til starfa. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf 1. janúar 2010.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Almenn námsráðgjöf o.fl
fyrir nemendur skólans.
• Starfshlutfall 50 – 60 %.

Laust starf tónmenntakennara
Við leitum að uppeldismenntuðum starfsmanni, helst Landakotsskóli
óskar eftir að ráða tónmenntakennara til starfa við skólann frá áramótum. Um er að ræða hlutastarf, ﬁmm kennslustundir á viku í 1. til 7.
bekk.

Umsóknarfrestur er til og með 13. des. nk.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir, skólastjóri í
síma 5108200 eða 6931360. Vinsamlegast sendið umsóknir
ásamt ferilskrá til Landakotsskóla v/ Túngötu, 101 Reykjavík eða
á netfang sigridurhja@landakotsskoli.is
Landakotsskóli er sjálfseignarstofnun sem bíður gott starfsumhverﬁ í litlum skóla þar
sem áhersla er lögð á vandað námsframboð og hlýlegt umhverﬁ. Sérstök áhersla er
lögð á tungumál, listir og vísindi í starﬁ skóla.

Menntun:
• Nám og réttindi til námsráðgjafar.

LANDAKOTSSKÓLI
Stofnsettur 1896

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

NÚTÍMALEGUR SKÓLI Á GÖMLUM GRUNNI

Landic Property Ísland er stærsta fasteignafélag landsins sem sérhæfir
sig í leigu á atvinnuhúsnæði til fyrirtækja. Félagið hefur nýverið lokið við
fjárhagslega endurskipulagningu og hefur trausta fjárhagsstöðu. Eignasafn Landic telur um 130 fasteignir sem eru yfir 400 þús. fm að stærð.
Sjá nánar á www.landicproperty.is.

Nánari upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir, katrin@hagvangur.is
og Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með
12. desember nk.

Forstöðumaður nýrrar útleigu

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Landic Ísland óskar að ráða öflugan söluráðgjafa sem fyrst.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Útleiga húsnæðis
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Viðskiptasamningar

Viðkomandi mun heyra beint undir forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun æskileg
• Góð tengsl í atvinnulífinu
• Reynsla af sölumennsku
• Áræði og dugnaður
• Skipulagshæfileikar
• Góðir samskiptahæfileikar
• Þekking og áhugi á fasteignarekstri er kostur

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Tölvumiðlun er 24 ára gamalt fyrirtæki sem hefur notið mikillar velgengni með þróun, sölu og þjónustu eigin lausna, þær þekktustu
H3, H-Laun og SFS. Við fórum okkur hægt í góðærinu og stöndum
því styrkum fótum í kreppunni. Viðskiptavinir okkar eru úr flestum
geirum atvinnulífsins.

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með
13. desember nk.

Viltu vinna fyrir best geymda
leyndarmál hugbúnaðargeirans?

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Í boði er áhugavert og krefjandi starf við hugbúnaðarþróun í
forritunarumhverfi Tölvumiðlunar og Microsoft.net.
Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða
sambærilegt á lokastigum eða lokið
• Metnaður, drifkraftur og samviskusemi
• Brennandi áhugi á hugbúnaðargerð
• Reynsla af hugbúnaðargerð er kostur

Við gerum miklar kröfur til þín en hugsum vel um þig á móti.
Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um.
Kíktu í heimsókn ef þú vilt kynnast okkur betur.
Brynjar, GSM 891 9200, tekur vel á móti þér.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Hjá Íslenska Gámafélaginu starfa 220 manns víða um land. Á næstu
þremur árum ætla stjórnendur Íslenska Gámafélagsins að skapa 200
ný störf hjá fyrirtækinu sem felast í að breyta 1000 bílum í tvíorku metanbifreiðar, fjölga heimilum sem flokka heimilisúrgang í þrjár tunnur ásamt
því að byggja upp endurvinnsluþorp í Gufunesi.

/2

7

Íslenska Gámafélagið leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum upp á
heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Allt frá ráðgjöf á sviði flokkunar
og endurvinnslu, losunar úrgangs, götusópunar, snjómoksturs ásamt
því að eiga og reka Vélamiðstöðina sem sérhæfir sig í metanbreytingum
og leigu sérútbúinna bifreiða.

Nánari upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir,
inga@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
14. desember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Viltu búa til metanbíla?
Vélamiðstöðin óskar eftir að ráða kraftmikla starfsmenn til að breyta
hefðbundnum bensín-/díselbifreiðum í metanbifreiðar ásamt öðrum
hefðbundnum bíla- og vélaviðgerðum.
Hæfniskröfur:
• Menntun eða haldbær starfsreynsla á sviði bifvéla-, véla- eða rafeindavirkjunar, eða sambærilegt
• Góð þekking á tölvuumhverfi bíla
• Reynsla af rafmagnssviði er æskileg
• Reynsla af bílabreytingum er æskileg
• Útsjónarsemi, metnaður og góðir samskiptahæfileikar

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Marel Food Systems er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun og
framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu
starfa um 3800 manns í fimm heimsálfum, þar af um 350 á Íslandi.
Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan
vinnutíma, mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi íþróttaaðstöðu og
gott félagslíf.

Við leitum að
sérfræðiþekkingu
Marel leitar að öflugum einstaklingum til að sinna krefjandi og fjölbreytilegum verkefnum
á alþjóðlegum vinnustað. Nákvæmni, skapandi hugsun, sjálfstæði og samskiptahæfileikar
eru mikilvægir eiginleikar. Einnig góð enskukunnátta. Umsækjendur geta þurft að ferðast
erlendis vegna starfa sinna.

Vélahönnuður

Rafeindatækjahönnuður

Vélahönnuð vantar á vélahönnunarsvið. Starfið felur í sér vöruþróun á
nýjum vörum sem og viðhald og aðlögun tækja og lausna að þörfum
viðskiptavina. Hönnuðir fá tækifæri til að fylgja eftir tækjum allt frá
hugmynd til afhendingar til viðskiptavina og taka þátt í prófunum skv.
verkferlum Marel. Öll hönnun er gerð í 3D og fer fram í SolidWorks.

3BGFJOEBULKBIÚOOV§WBOUBSÈSBGCÞOB§BSTWJ§UJMB§WJOOBWJ§¢SØVO
SBGFJOEBPHIVHCÞOB§BS.F§BM¢FJSSBULKBTFNFSVIÚOOV§PHGSBNMFJEE
È¶TMBOEJFSVTUâSJUÚMWVSTFNCZHHKBTUÈ-JOVY JOOPHÞUFJOJOHBS'FOHJTUFS
WJ§NZOEHSFJOJOHBSLFSö TFSWPCÞOB§PHSBVOUÓNBGPSSJUVO
Æskilegir eiginleikar:

Æskilegir eiginleikar:
t NFOOUVOÈTWJ§JWÏMBWFSLGS§J WÏMULOJF§BWÏMJ§OGS§J
t SFZOTMBBG%UFJLOJGPSSJUVNTWPTFN4PMJE8PSLTF§B*OWFOUPS
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Hallvarðsson,
framkvæmdastjóri, kristjan.hallvardsson@marel.com, í síma 563 8000.

t
t
t
t

SFZOTMBBGGPSSJUVO TWPTFN$$
SFZOTMBÓÞUMBHOJOHVÈSBGFJOEBSÈTVN
JOOTâOÓTUâSJGPSSJUVO
¢FLLJOHÈ'1("ULOJ

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Þór Ólafsson, vörustjóri,
jon.olafsson@marel.com, í síma 563 8000.

Tækjaforritari

Iðnaðarverkfræðingur

5LKBGPSSJUBSBWBOUBSÈULKBIVHCÞOB§BSTWJ§UJMB§WJOOBWJ§¢SØVO
IVHCÞOB§BSGZSJSULJPHMBVTOJSÓNBUWMBJ§OB§J4UBSö§LSFGTUGSOJÓ
IVHCÞOB§BSHFS§¢BSTFNNBFSGFOHJTUWJ§NZOEHSFJOJOHBSLFSö TFSWP
CÞOB§PHSBVOUÓNBGPSSJUVO«IVHBTÚNVNHFGTULPTUVSÈB§WJOOBNF§
IØQJTÏSGS§JOHBB§IÚOOVOOâSSBULKB BMMUGSÈIVHNZOEB§VQQTFUOJOHV
hjá viðskiptavini og sjá afrakstur í verki.

*§OB§BSWFSLGS§JOHVSØTLBTUÈ¢KØOVTUVTWJ§UJMB§TJOOBVQQTFUOJOHVN 
LFOOTMV ¢KØOVTUVPHSÈ§HKÚGWJ§OPULVOÈLFSöTIVHCÞOB§J.BSFM'FOHJTU
FSWJ§CSFZUJOHBSÈGSBNMFJ§TMVGFSMVNUJMB§IÈNBSLBÈWJOOJOHWJ§TLJQUBWJOB
um allan heim. Í starfinu felst einnig aðstoð við þjónustumenn
EØUUVSGZSJSULKB.BSFMPHTW§JTCVOEJO¢KØOVTUBÈ.BSFMLFSöTMBVTOVN
Æskilegir eiginleikar:

Æskilegir eiginleikar:
t NFOOUVOÈTWJ§JWFSL ULOJF§BJ§OGS§J
t SFZOTMBBGGPSSJUVO TT$$ 
t JOOTâOÓTUâSJGPSSJUVO
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Þór Ólafsson, vörustjóri,
jon.olafsson@marel.com, í síma 563 8000.

t J§OB§BSWFSLGS§JF§BNFOOUVOÈTBNCSJMFHVTWJ§J
t GSOJÓ.JDSPTPGU42-HBHOBHSVOOVNPHOFULFSGVN
t JOOTâOÓGSBNMFJ§TMVGFSMJFSLPTUVS
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur G. Arnarson,
hugbúnaðarsérfræðingur, ingolfur.gauti.arnarson@marel.com,
í síma 563 8000.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf, www.marel.com fyrir 14. desember nk.
Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

www.marel.com
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BARNAVERNDARSTOFA

Skrifstofustjóri - lögfræðingur - hagfræðingur
Í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er laust til umsóknar starf skrifstofustjóra á skrifstofu viðskiptamála. Undir skrifstofuna
heyra m.a. málefni er varða kauparétt, þjónustuviðskipti, samkeppnisrétt, samningarétt, fyrningu, félagarétt, innheimtulög og
ábyrgðarmenn, viðskiptabréf, hugverkaréttindi á sviði iðnaðar, endurskoðendur, bókhald og ársreikninga auk framkvæmdar
EES- samningsins og almennra lögfræðimála á sviði ráðuneytisins. Þá er laust til umsóknar starf lögfræðings á sömu skrifstofu.
Einnig er laust til umsóknar starf hagfræðings á skrifstofu efnahagsmála. Undir skrifstofuna heyra m.a. hagfræðilegar athuganir, eftirfylgni við efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, umsjón með efnahagsáætlun ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins, málefni Seðlabanka Íslands og Hagstofu Íslands og samskipti við alþjóðastofnanir á sviði efnahagsmála.
Í öllum tilvikum er að ræða fullt starf og æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst. Um laun og önnur starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um kjararáð nr. 47/2006. Laun lögfræðings og hagfræðings greiðast
samkvæmt kjarasamningi FHSS og fjármálaráðherra.

STÖRF ÞERAPISTA Í MST
Barnaverndarstofa hefur starfrækt svokallaða fjölkerfameðferð
(Multisystemic Therapy - MST) sem er gagnreynd meðferð með
fjölskyldum unglinga með alvarlegan hegðunarvanda sem annars
þyrftu vistun utan heimilis. MST miðar að því að eﬂa foreldrahæfni
og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Meðferðin fer fram á
heimili fjölskyldunnar og í nærsamfélagi í samstarﬁ við skóla og aðra
lykilaðila. Aðgengi er að ákveðnum meðferðaraðilum (þerapistum) í
síma allan sólarhringinn.
Óskað er eftir einstaklingum með háskólapróf á sviði heilbrigðis- eða
félagsgreina og góða faglega þekkingu og reynslu af meðferðarvinnu

Skrifstofustjóri:
Starfssvið:
• Ábyrgð á skrifstofu viðskiptamála og verkaskipting innan hennar
• Yﬁrsýn yﬁr málefni og verkefni sem undir skrifstofuna heyra
• Þátttaka í stefnumörkun með yﬁrstjórn ráðuneytisins
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarﬁ

í 3 stöður þerapista sem mynda saman 3ja manna teymi undir stjórn
handleiðara/teymisstjóra. Teymið er til viðbótar við það teymi sem nú

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Framhaldsmenntun í lögum (LLM) æskilegt
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starﬁ
• Hæfni í mannlegum samskiptum og leiðtogahæﬁleikar
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði
ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málaﬂokkum er
heyra undir skrifstofu viðskiptamála.
• Reynsla af stjórnun æskileg
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu
Norðurlandamáli nauðsynleg.

upplýsingar um störﬁn og ráðningarskilyrði er að ﬁnna á Starfatorgi
(www.starfatorg.is).
Við úrvinnslu umsókna um störﬁn gildir mat Barnaverndarstofu
á hæfni og eiginleikum umsækjenda. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningum Barnverndarstofu við viðkomandi stéttarfélög. Í
byrjun fá starfsmenn 5 daga grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun
í framhaldi.

haﬁð störf eigi síðar en 1.apríl. Allar umsóknir gilda í sex mánuði

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kandídatspróf eða meistarapróf í lögfræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starﬁ
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði
ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málaﬂokkum er
heyra undir skrifstofu viðskiptamála.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu
Norðurlandamáli æskileg

frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju.
Nánari upplýsingar veitir Halldór Hauksson á Barnaverndarstofu
í síma 530 2600 (www.bvs.is). Umsóknum má einnig skila
rafrænt til halldor@bvs.is.

Auglýsingasími

Hagfræðingur:
Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Hagfræðileg greining
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarﬁ

og aðferðum MST í samstarﬁ við erlendan MST sérfræðing. Nánari

Umsóknarfrestur er til 21. desember. Viðkomandi þurfa að geta

Lögfræðingur:
Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumörkun
• Samning lagafrumvarpa og reglugerða
• Samskipti við Alþingi og hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarﬁ

starfar. Um er að ræða fullt starf og er unnið eftir meðferðarreglum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða viðskiptafræði
• Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starﬁ
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og verkefnasviði
ráðuneytisins æskileg og þá einkum þeim málaﬂokkum er
heyra undir skrifstofu efnahagsmála.
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku skilyrði og kunnátta í einu
Norðurlandamáli æskileg

– Mest lesið
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Ævintýralegt sumar í Bandaríkjunum

Starfsfólk óskast.

Ef þér finnst gaman að vinna með fólki, ert hress og til í
að prófa eitthvað nýtt, þá er Camp America fyrir þig!

Mjöll-frigg hf. er íslenskt framleiðslufyrirtæki
sem hefur þróað og framleitt hreinlætisvörur
fyrir Íslendinga í áratugi.
Við bjóðum upp á fjölbreytt og skemmtilegt
starfsumhverfi hjá fyrirtæki sem fer stöðugt
vaxandi.
Finnst þér gaman að vinna?
Ertu stundvís og með frumkvæði?
Þá gætir þú verið sá/sú sem við leitum af.

Camp America er í samstarfi við sumarbúðir víðsvegar um Bandaríkin
sem leita eftir leiðbeinendum í 9-15 vikur yfir sumartímann.
Umsóknarfrestur fyrir sumarið
2010, rennur út 10. janúar 2010.

Allar nánari upplýsingar á

www.namsferdir.is

Klapparstíg 25 • Sími 578 99 77

Okkur vantar starfsfólk í eftirfarandi störf:
-Framleiðslu
-Lager
-Bílstjóra með meirapróf
Áhugasamir sendið inn umsókn ásamt
ferilskrá á netfangið richard@mjollfrigg.is
Mjöll-frigg hf.
Norðurhellu 10
221 Hafnarfjörður
S: 512-3000
mjollfrigg@mjollfrigg.is

Ráðningarþjónusta

Ertu besta mamma í heimi?
Veitingastaðakeðja óskar eftir að ráða ábyrgan og metnaðarfullan einstakling
í starf veitingastjóra kvöld- og helgarvakta.
Unnið er á tvískiptum vöktum 2 daga aðra vikuna og 5 daga hina.
Um 72% starf er að ræða.

Starfssvið
Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og þjónustustofnun og
höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu og rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að
auka og miðla þekkingu á menningararﬁ íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn Íslands starfar á grundvelli safnalaga
nr. 106/2001 og þjóðminjalaga nr. 107/2001.

· Þátttaka í almennum störfum
· Ábyrgð á þjónustu og gæðum á
sinni vakt

Hæfniskröfur
· Skipulags- og leiðtogahæﬁleikar
· Rík þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum
· Dugnaður og metnaður í starﬁ

Nánari upplýsingar um starﬁð er að ﬁnna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starﬁð þar.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir lausa til umsóknar

Rannsóknarstöðu í nafni dr. Kristjáns Eldjárns
Við Þjóðminjasafn Íslands er sérstök rannsóknarstaða til rannsókna á sviði þjóðminjavörslu, tengd nafni dr. Kristjáns Eldjárns,
fyrrum þjóðminjavarðar og forseta Íslands.
Staðan er auglýst til eins árs og er ætluð fræðimönnum sem
sinna rannsóknum á íslenskum þjóðminjum eða öðrum þáttum
íslenskrar menningarsögu sem falla undir starfssvið Þjóðminjasafns Íslands. Rannsóknaverkefnum sem unnið er að í rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárns er ætlað að eﬂa rannsóknastarfsemi Þjóðminjasafns Íslands almennt. Við ráðningu í stöðuna er
m.a. tekið mið af rannsóknastefnu Þjóðminjasafnsins og kemur
til greina að tengja sjálfstæða rannsókn við stór rannsóknaverkefni sem þegar er unnið að innan safnsins.

Sérfræðingur í
Fyrirtækjaráðgjöf

Fræðimaður skal senda inn umsókn, þar sem verkefnið er vandlega skilgreint og hvernig það verði til að eﬂa menningarsögulegar rannsóknir. Verkefnið skal skilgreint sem eins árs verkefni.
Umsókn skal fylgja greinargerð um menntun og reynslu af
fræðistörfum.
Verkefni, eins og það er afmarkað, lýkur með formlegum
verklokum að rannsóknartíma liðnum. Stefnt skal að því að
niðurstöður rannsókna verði birtar á viðurkenndum fræðilegum
vettvangi en auk þess skulu þær kynntar með fyrirlestri, sýningu
eða öðrum hætti innan Þjóðminjasafns Íslands.
Fræðimaður sem gegnir rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárns
hefur aðstöðu hjá og starfar innan rannsókna- og varðveislusviðs Þjóðminjasafnsins. Fræðimaður skal leggja sitt af mörkum
til að eﬂa rannsóknarstarf safnsins og taka þátt í að veita nýjum
straumum inn í fræðilega umræðu.
Í reglugerð nr. 896/2006 segir: “Við Þjóðminjasafn Íslands
skal vera sérstök rannsóknarstaða, tengd nafni dr. Kristjáns
Eldjárns, fyrrum þjóðminjavarðar og forseta Íslands. Staðan er
ætluð fræðimönnum, er sinna rannsóknum á sviði íslenskrar
menningarsögu sem fellur undir starfssvið Þjóðminjasafns
Íslands. Þjóðminjavörður ræður í stöðuna til allt að tveggja
ára. Þjóðminjavörður ákvarðar um launakjör fræðimannsins,
innan marka kjarasamninga og fjárheimilda. Fræðimaður skilar
áfanga- eða rannsóknarskýrslum árlega. Skal stefnt að því, að
niðurstöður rannsókna hans meðan hann gegndi stöðunni
birtist á viðurkenndum vísindalegum vettvangi að ráðningartíma
loknum. Skulu þær rannsóknarniðurstöður jafnframt varðveittar
í Þjóðminjasafni Íslands, eins þótt óbirtar séu.”
Umsókn með verkefnislýsingu og ferilskrá sendist Þjóðminjasafni Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík, fyrir 6. janúar 2010.
Upplýsingar eru veittar í síma 530 2200, eða í tölvupósti hjá
Önnu Lísu Rúnarsdóttur sviðstjóra rannsókna- og varðveislusviðs (anna.lisa@thjodminjasafn.is) eða Önnu G. Ásgeirsdóttur
sviðstjóra fjármála- og þjónustusviðs (anna@thjodminjasafn.is).

Laust er til umsóknar starf sérfræðings í Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans. Leitað
er að kraftmiklum einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi verkefni á
fjármálamarkaði.
Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans sinnir fjölbreyttum verkefnum sem eiga það sammerkt að tengjast umbreytingu og þróun fyrirtækja. Helstu verkefni Fyrirtækjaráðgjafar eru ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja, ráðgjöf við fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja, umsjón með útboðum á hlutabréfum og skuldabréfum,
skráning fyrirtækja í Kauphöll og ráðgjöf við fjármögnun fyrirtækja og verkefna.

Helstu verkefni:

Nánari upplýsingar veita:

•
•
•
•

Steingrímur Helgason,
forstöðumaður Fyrirtækjaráðgjafar í síma 410 7349 og
Ingibjörg Jónsdóttir á Starfsmannasviði í síma 410 7902.

Stjórnun og skipulagning verkefna
Ráðgjöf og samskipti við fjárfesta og fyrirtæki
Greining á fjárfestingakostum
Umsjón með samningagerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•

Háskólamenntun, t.d. í viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
Haldgóð reynsla af fjármálamarkaði eða rekstri fyrirtækja
Frumkvæði í starfi
Færni í samskiptum og þægilegt viðmót
Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

Umsókn merkt „sérfræðingur
í Fyrirtækjaráðgjöf“, fyllist út
á vef bankans www.landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er
til og með 13. desember nk.
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3TJØRNENDURÈBRÉAMØTTÚKUÈ,ANDSPÓTALAÈ&OSSVOGI

Sveitarfélagið Ölfus

"RÉASVIÈ,ANDSPÓTALA
£ÈBRÉASVIIÈ,ANDSPÓTALAÈSTARFARÈÚFLUGTÈFAGFØLKÈSEMÈHEFURÈMETNAÈTILÈAÈVEITAÈLANDSMÚNNUMÈGØAÈOGÈÚRUGGAÈBRÉAJØNUSTU
(LUTVERKÈBRÉASVISÈERÈAÈSKAPAÈUMGJÚRÈUMÈBRÉASTARFSEMIÈSPÓTALANSÈSEMÈTRYGGIRÈÚRUGGAÈJØNUSTUÈVIÈSJÞKLINGA ÈMENNTUN
OGÈVÓSINDASTARF
.âÈBRÉAMØTTAKAÈVERURÈTILÈVIÈSAMEININGUÈSLYSA ÈOGÈBRÉADEILDARÈÓÈ&OSSVOGI ÈGÚNGUDEILDARÈ' ÈÓÈ&OSSVOGIÈOGÈBRÉAMØTTÚKU
VIÈ(RINGBRAUTÈ(ÞNÈTEKURÈTILÈSTARFAÈÓÈMARSÈÈÈ4VRÈDEILDIRÈVERAÈÓÈ&OSSVOGI ÈÈBRÉADEILDÈ' ÈSEMÈSINNIRÈBRÉVEIKUMÈ
OGÈSLÚSUUMÈOGÈBRÉA ÈOGÈGÚNGUDEILDÈ' ÈSEMÈSINNIRÈEINSTAKLINGUMÈMEÈMINNIHÉTTARÈÉVERKAÈOGÈVEIKINDIÈ,EITAÈERÈEFTIRÈ
METNAARFULLUMÈSTJØRNENDUMÈSEMÈHAFAÈKUNNÉTTUÈOGÈFRNIÈTILÈAÈBYGGJAÈUPPÈÚFLUGAÈBRÉAMØTTÚKU

9lRLKNIRÈBRÉADEILDARÈ' È

(JÞKRUNARDEILDARSTJØRIÈBRÉADEILDARÈ' È

9FIRLKNIRÈERÈYFIRMAURÈSÏRGREINARÈÓÈBRÉALKNINGUMÈOGÈERÈLEIANDI
UMÈLKNISFRILEGÈMÉLEFNIÈINNANÈDEILDARÈOGÈSÏRGREINARINNARÈ(ANNÈ
SKIPULEGGURÈVINNUFYRIRKOMULAG ÈÈMÚNNUNÈOGÈSETURÈFRAMÈMARKMIÈ
UMÈKENNSLUÈOGÈRANNSØKNIRÈINNANÈSÏRGREINARINNARÈ'ERTÈERÈRÉÈFYRIRÈ
AÈVIKOMANDIÈHAFIÈSÏRFRIVIURKENNINGUÈÓÈBRÉALKNISFRI

(JÞKRUNARDEILDARSTJØRIÈ ERÈ YFIRMAURÈ HJÞKRUNARÈ ÉÈ DEILD È STJØRNAR
DAGLEGUMÈ REKSTRIÈ OGÈ ERÈ LEIANDIÈ UMÈ HJÞKRUNARFRILEGÈ MÉLEFNI
INNANÈDEILDARINNARÈ(ANNÈBERÈÉBYRGÈÉÈRØUNÈBRÉAHJÞKRUNARÈOGÈ
SETURÈFRAMÈMARKMIÈUMÈKENNSLUÈOGÈRANNSØKNIRÈÓÈBRÉAHJÞKRUN

9lRLKNIRÈBRÉA ÈOGÈGÚNGUDEILDARÈ' È

(JÞKRUNARDEILDARSTJØRIÈBRÉA ÈOGÈGÚNGUDEILDARÈ' 

9FIRLKNIRÈBERÈÉBYRGÈÉÈLKNINGUMÈÉÈDEILDINNIÈOGÈERÈLEIANDIÈUMÈ
LKNISFRILEGÈ MÉLEFNIÈ (ANNÈ SKIPULEGGURÈ VINNUFYRIRKOMULAGÈ OGÈ
MÚNNUNÈ INNANÈ DEILDARINNARÈ OGÈ SETURÈ FRAMÈ MARKMIÈ UMÈ KENNSLUÈ
OGÈRANNSØKNIRÈ

(JÞKRUNARDEILDARSTJØRIÈ ERÈ YFIRMAURÈ HJÞKRUNARÈ ÉÈ DEILD È STJØRNAR
DAGLEGUMÈ REKSTRIÈ OGÈ ERÈ LEIANDIÈ UMÈ HJÞKRUNARFRILEGÈ MÉLEFNI
INNANÈDEILDARINNARÈ(ANNÈBERÈÉBYRGÈÉÈRØUNÈHJÞKRUNARÈOGÈSETUR
FRAMÈMARKMIÈUMÈKENNSLUÈOGÈRANNSØKNIRÈÓÈHJÞKRUN

-ENNTUNAR ÈOGÈHFNISKRÚFUR

!LMENNARÈKRÚFURÈTILÈSTJØRNENDAÈBRÉASVIS

» 3ÏRFRIVIURKENNINGÈÓÈLKNINGUM

» &AGLEGÈÉBYRGÈ

» (JÞKRUNARMENNTUN ÈSKILEGTÈFRAMHALDSNÉMÈÓÈHJÞKRUN

» &JÉRHAGSLEGÈÉBYRG

» ,EITOGAHFILEIKARÈ

» 3TARFSMANNAÉBYRG

» 3AMSKIPTAHFNIÈ

» (FNIÈOGÈVILJIÈTILÈAÈMETAÈSTARFSEMIÈSPÓTALANSÈSEMÈEINAÈHEILD

» 3TJØRNUNARREYNSLAÈÈ

Breyting á Aðalskipulagi
Ölfuss 2002-2014.
Bæjarstjórn Ölfuss hefur samþykkt tillögu að breytingum á
Aðalskipulagi Ölfuss, 2002-2014.
Tillaga nær til Bitruvirkjunar, Hellisheiðavirkjunar, Þorlákshafnarlínur
2 og 3, iðnaðarsvæða við Þorlákshöfn og Gráuhnúka, niðurfellingu
ﬂugvallar, breytingar á vatnsverndarmörkum og akstursíþróttasvæðis.
Tillagan var auglýst og lá frammi til kynningar á bæjarskrifstofum
Sveitarfélagsins Ölfuss frá 22. ágúst 2009 til 19. september 2009.
Athugasemdafrestur rann út 3. október 2009. Inn komu 1260
athugasemdir.
Bæjarstjórn hefur afgreitt athugasemdirnar og sent þeim sem gerðu
athugasemdir umsögn sína. Athugasemdir gáfu ekki tilefni til
breytinga á tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun sem
gerir tillögu til umhverﬁsráðherra um lokaafgreiðslu tillögunnar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og niðurstöður
bæjarstjórnar geta snúið sér til skipulags- og byggingarfulltrúa
Sveitarfélagsins Ölfuss.
Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Ölfuss, Ólafur Áki Ragnarsson.

Skólaliði
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar að ráða
til starfa skólaliða. Þarf að geta haﬁð störf sem
fyrst.

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
» 2ÉIÈERÈÓÈSTÚURNARÈFRÉÈÈMARSÈÈTILÈÈÉRA
» 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈDESEMBERÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALAÈWWWLANDSPITALIIS
'ÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈÉÈSKRIFSTOFUÈ'ULAUGARÈ2AKELAR 'UJØNSDØTTURÈFRAMKVMDASTJØRAÈ
BRÉASVIS È'RENIBORG È&OSSVOGIÈ
» .ÉNARIÈUPPLâSINGARÈVEITAÈ'ULAUGÈ2AKELÈ'UJØNSDØTTIR ÈFRAMKVMDASTJØRIÈBRÉASVIS
!NNAÈ3TEFÉNSDØTTIR ÈFRAMKVMDASTJØRIÈHJÞKRUNARÈOGÈLAFURÈ"ALDURSSON ÈFRAMKVMDASTJØRIÈLKNINGA
» 5MSØKNÈFYLGIÈVOTTFESTARÈUPPLâSINGARÈUMÈNÉM ÈFYRRIÈSTÚRF ÈKENNSLUÈOGÈVÓSINDAVINNU

Um er að ræða ölbreytt starf í þjónustu við
nemendur, starfsfólk og húsnæði skólans.
Umsóknarfrestur er til og með 20. desember nk.
og skal umsóknum skilað á netfangið geir@tskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Geir Þorsteinsson, yfirmaður fasteigna, gsm 822-2332.

» 5MSØKNIRÈYFIRLKNAÈVERAÈSENDARÈTILÈSTÚUNEFNDARÈLKNAÈHJÉÈ,ANDLKNISEMBTTINUÈOGÈUMSØKNIRÈHJÞKRUNARDEILDARSTJØRAÈTILÈ
STÚUNEFNDARÈHJÞKRUNARRÉSÈ,3(ÈÈ
» 6ITÚLÈVERAÈHÚFÈVIÈUMSKJENDURÈOGÈBYGGISTÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈÓÈSTARFIÈÉÈEIMÈOGÈINNSENDUMÈGÚGNUM
3TARFSKJÚRÈBYGGJASTÈÉÈKJARASAMNINGUMÈOGÈLÚGUMÈUMÈSTARFSMENNÈRÓKISINSÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALA
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈ,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

www.tskoli.is

Fræðslusvið Kópavogs
Deildarstjóri grunnskóladeildar
Deildarstjóri grunnskóladeildar hefur umsjón
með faglegu starfi grunnskóladeildar, starfar
að faglegri þróun og ráðgjöf til grunnskólanna
og tekur þátt í stefnumótun skólamála með
sviðsstjóra, skólastjórnendum og skólanefnd.
Hann sinnir eftirliti með grunnskólahaldi í
samræmi við lög og reglugerðir og hefur
umsjón með greiningarvinnu, áætlanaog skýrslugerð vegna faglegra málefna
grunnskólanna auk þess að sinna verkefnum
tengdum sérfræðiþjónustu grunnskóla.
Deildarstjóri grunnskóladeildar skipuleggur
endur- og símenntun skólastjórnenda, kennara
og annarra starfsmanna grunnskóla og stuðlar
að samræmingu og samstarfi milli skólastiga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að hafa lokið réttindanámi kennara.
• Nauðsynlegt er að hafa framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði uppeldis- og
kennslufræðimála og/eða menntastjórnunar eða aðra sambærilega menntun.
• Nauðsynlegt er að hafa góða reynslu af kennslu og stjórnun í grunnskóla.
• Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta.
• Mjög góð tölvukunnátta.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Anna Birna Snæbjörnsdóttir, sviðsstjóri fræðslusviðs, sími 570 1500.

KÓPAVOGSBÆR
Umsóknum skal skila með ferilskrá
til sviðsstjóra á netfangið
annabs@kopavogur.is
merkt „deildarstjóri grunnskóladeildar“.
Einnig er hægt að sækja um
starfið á job.is
Umsóknarfrestur er til og með
12. desember 2009.

www.kopavogur.is job.is
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VERSLUNARSTJÓRI
Við leitum að duglegum einstaklingi í stöðu
verslunarstjóra í Karen Millen.
Hæfniskröfur:
Reynsla af þjónustu
Áhugi á tísku
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni
Frumkvæði í starfi
Reynsla af verslunarstjórastörfum æskileg
Umsóknarfrestur er til 11. des. nk.
Umsækjendur ekki yngri en 25 ára.
Ferilskrá sendist á hulda@hbu.is

Við erum að leita að duglegum einstakling
í fullt starf og hlutarstarf í verslun okkar.
Umsóknarfrestur er til 11. des. Óskum eftir umsækjendum eldri en
25 ára. Ferilskrá sendist á hulda@hbu.is
Hæfniskröfur
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum
samskiptum

• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starﬁ

Sýslumaðurinn á Húsavík
Útgarði 1, 641 Húsavík, s: 464 1300

UPPBOÐ
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum
verður háð á þeim sjálfum, sem hér segir:
Hrísateigur 2, fnr. 216-5246, 640 Húsavík, Norðurþing, þingl.
eig. Helga Þórey Heiðberg, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður,
Norðurþing og Vátryggingafélag Íslands hf, miðvikudaginn 9.
desember 2009 kl. 13:30.
Aðalbraut 29, fnr. 216-7013, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl.
eig. Árni Heiðar Gylfason og Erla Guðmundsdóttir, gerðarbeiðendur Íslandsbanki h.f og Vátryggingafélag Íslands hf, ﬁmmtudaginn
10. desember 2009 kl. 11:00.
Vogsholt 11, fnr. 216-7178, 675 Raufarhöfn, Norðurþingi, þingl.
eig. Sigurður Hreinn Eronsson, gerðarbeiðendur Framtak-Blossi
ehf og S24, ﬁmmtudaginn 10. desember 2009 kl. 11:30.
Sýslumaðurinn á Húsavík
4. desember 2009.

Útboð

Vegna ört vaxandi verkefna óskum við eftir
að bæta við öﬂugum einstaklingum.
Þjónustufulltrúi

Kerﬁsstjóri

Starfið felst í því að sjá um stýringu á innri kerfum Tals.
Starfið felst í almennSJ¢KØOVTUVPHTÚMVÈWÚSVN5"- 
BVL¢FTTB§GZMHKBNÈMVNWJ§TLJQUBWJOBFGUJSUJMFOEB
,POVSKBGOUTFNLBSMBSFSVIWBUUBSUJMB§TLKBVNTUÚ§VOB Menntunar- og hæfniskröfur:
t.KÚHHØ§SFZOTMBBG0SBDMFHBHOBHSVOOVN
TLJMFHUFSB§WJ§LPNBOEJHFUJIBö§TUÚSGTFNGZSTU
t.FOOUVOÈTWJ§JVQQMâTJOHBULOJ TWPTFNLFSöTGS§J 
LFSöTTUKØSOVOLPTUVS
Menntunar- og hæfniskröfur:
tFLLJOHÈ42- $$/" -JOVY .$4"F§B.$4&WPUUVOLPTUVS
t3FZOTMBBG¢KØOVTUVTUÚSGVN
t3FZOTMBBGTUKØSOVOWFSLFGOB
t4KÈMGTU§PHTLJQVMÚH§WJOOVCSÚH§
t4KÈMGTU§J GSVNLW§JPHTLJQVMBHTIGOJ
t'SVNLW§OJ ÈS§OJPHNFUOB§VS
t(Ø§GSOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN
t(Ø§NBOOMFHTBNTLJQUJ
t(Ø§FOTLVPHUÚMWVLVOOÈUUB
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§EFTFNCFSOTULPNBOEJ
t«IVHJÈULOJPHOâKVOHVN
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS3VU)SFJOTEØUUJS  SVUI!UBMJT 
t4UÞEFOUTQSØGF§BTBNCSJMFHNFOOUVOFSTLJMFH
tÈSBBMEVSTUBLNBSL
t4UVOEWÓTJ
Vinsamlegast sækið um störfin með því að senda
6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§EFTFNCFSOTULPNBOEJ
tölvupóst á ingunn.bjork@tal.is
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSWFJUJS1ÏUVS½SO  QFUVSPSO!UBMJT 
Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Tal er ört stækkandi fjarskiptafyrirtæki. Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur sem leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu.
Gildi fyrirtækisins eru skynsemi, vilji og gleði. Við höfum einfaldleikann í fyrirrúmi og hugsum í lausnum, erum með viljann að
vopni og leggjum áherslu á góða liðsheild, góðan starfsanda og vináttu.

F.h. Reykjavíkurborgar:

Þjónustuver 1817 | Sími 445 1600 | Fax 445 1601 | tal@tal.is | Suðurlandsbraut 24 | 108 Reykjavík

Milli- og lögfræðiinnheimta og kröfuvakt.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í milli- og lögfræðiinnheimtu og kröfuvakt á vegum Reykjavíkurborgar og
Bílastæðasjóðs samkvæmt útboðsgögnum.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og
með miðvikudeginum 9. desember 2009 í síma- og
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 8. janúar 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12365
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

sími: 511 1144

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Bíladagar
Bílar til sölu

BÍLAR &
FARATÆKI

Honda CR-V árg. ‘98 ek. 178þ. Ný nagladekk og sumardekk. Mjög góður bíll. V.
500þ. S. 846 9332.
Til sölu Lincoln Navigator Ultimatum,
árg 2005, ekinn 60þ km, einn með
öllu, kæling í sætum samlitur, xenonljós,cromeálfelgur 7 manna, uppl í s:
892 1116

Nissan terrano 1996 ekinn aðeins 98
þús 2 eigendur km ny Dráttarkrókur
sjálfskiptur tímareim ny skoðaður verð
365 þús sími 770-6400

18 bretta Scania. 08/’01 ek. 183þ. tilboð
óskast, góður bíll. S. 437 1200.
Til sölu Huyndai Santa fe Lux disel. Árg.
‘07 S. 660 8167.
Volvo S40 árg.’06, Einn eigandi. Ek. 15
þús. km, Reyklaus, vel með farinn. Verð
2750 þús. S: 697 5447

0-250 þús.
HYUNDAI TUCSON 4X4. Árgerð 7/2005,
ekinn 81 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.790.000. Fæst á 1430 þús stgr Uppl
síma 517-1111 eða 696-1001

Vilt þú kaupa selja eða
skipta ?

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta
úrval landins á bifreiðum og stórlækkaðan sölukostnað.Skráðu bílinn frítt á
www.Netbilar.is sími 588-5300 eða
kíktu við í Hlíðasmára 2. Netbilar.is
bjóða betur
M.BENZ M ML230. Árgerð 2000,
ekinn 160 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.290.000. Uppl síma 517-1111 696-1001
www.bilaborg.is

Gallopper ‘98 ek. 158þ. nýsk. Grænn
miði, þarfnast viðg. Ný geymir og
Altenator m. vac dælum. Góð smurbók.
v. 100þ. stgr. S. 892 4918.

VW Passat station 99“ 1,6L, beinskiftur,nýskoðaður,vetrardekk,nýkúpling,dráttarbeisli,Bíll ekinn 191 en vél
ekinn 90 þúsund km,fallegur og góður
bíll verð 450 þúsund staðgreitt. uppl í
síma 8204640.

NISSAN PATROL DÍSEL/TURBO ‘35 2006
SJÁLFSK, EK 157Þ 7 MANNA FLOTT
EINTAK VERÐ 4.200 ÞÚS Uppl. síma
8674069

Pajero til sölu ‘91 gamall en góður „33
breyttur skoðaður ‘10. Verð ca. 220þ.
Uppl. í s. 664 0071.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Til sölu Bmw 318 árg.’00, ek 150 þús.
Dökkar filmur allan hringinn. Uppl í s.
848 8183

Til sölu Ford Escape Xlt Choise árg
2004, ek 109,000,km, sjálfsskiptur, V6
loftkæling, rafmagn í sætum og fleira,
verð 1,780,000, tilboð 1,450,000, stgr
uppl 860-1998

GULLMOLI FRÁ AKUREYRI/EINN EIGANDI
SUBARU FORRESTER WAGOON 2006
EK.57ÞÚS , SJÁLFSKIPTUR, ÁLFELGUR
DRKRÓK,FILMUR, OFL VERÐ 2.750.000
Uppl.síma 8674069
Renault Megane Cupe ‘98, ek.152þús.
Nýskoðaður. Verð 270þ. Uppl. 663-2047

HONDA ACCORD SEDAN SPORT.
Árgerð 6/2008, ekinn 9 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 2.990.000. Rnr.127704
Glæsilegur bíll uppl síma 517-1111 6961001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is
Toyota Corolla 1996, ek 138þ. Sk. 2010,
nýleg nagladekk, ný tímareim. V. 290
þús. S. 893 2831

HYUNDAI SANTA FE CRDI Árgerð 2007.
Ekinn 71 þ.km Verð kr. 3.990.000.

Peugeot 406 árg. ‘00 bsk. 1.8 ek. 190þ.
Nýsk. Verð 280þ. S. 868 4432.
SUBARU IMPREZA 4x4 Ný skoðaður ‘10
árg. 97 5gr. ek 248þ. Lítur vel út og keyrir
vel. 220þús eða tilboð uppl. 862 1200.

Fjarstýrðir bílar fyrir alla
aldurshópa í miklu úrvali.

Tómstundahúsið, Nethyl 2, sími 5870600, www.tomstundahusid.is

Ódýrir bílar!!

Peugot 306 5g. ek. 128þ. Sem nýr. Opel
Vectra 5g., ssk., ek. 153þ. Toppeint. V.
165þ. S. 844 6609.
Hyundai Santa Fe Árgerð 04/2003,
ekinn 81þ.km, ssk, ný tímareim og dekk,
góður bíll! Verð 1.490.000kr, rnr 130341.
Sjá nánar á www.stora.is. Vegna mikillar
sölu vantar okkur allar gerðir bíla á skrá
og á svæðið til okkar.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Porsche Cayenne S v8. 5/2005. Ek 95þ.,
20“ álf. á nýjum heilsársdekkjum. Bíll
sem lítur út sem nýr! Gott stgr. verð.
Vill skoða skipti á HJÓLAGRÖFU. Uppl.
í s. 867 1058.
Opel Vectra’98, ssk, 2.0L, ek:145
Skoðaður og í góðu lagi. Verð 230þús.
Sími 867 0248.

TOYOTA
LAND
CRUISER
90
COMMONRAIL Árgerð 2002. Ekinn 151
þ.km Verð kr. 3.490.000.

Höfðahöllin
Norðurhella 8, 221
Hafnafjörður
Sími: 567 4840
Vantar bíla á skrá og á staðinn.
www.hofdahollin.is

ÓSKA EFTIR Land Cruiser 90 eða 120,
35“ breyttum 2000-2005 árg. Er með
38“ LC+ pening. uppl. 897 1471
Glæsilegur vel með farinn VW Passat
highliner 4WD árg. ‘06 ek. 40þ. V.
2.990þ. Áhv. 2.0 millj. Afb. 37þ. á mán.
Skoða skipti á ód. t.d sendibíl. S. 690
1074, Jón G.
Ford Focus 2000, ek 147þ. Sk.2010, ný
tímareim, nýleg nagladekk, gott viðhald
v. 540 þús. S.893 2831.

Patrol 11/’07 ek. 19þ. Áhv. 3milj. Verð
5,1. Uppl. í s. 861 1020.

Vespur frá 229.000 kr með skráningu
full búð af frábærum og góðum Vespum
sjáið fleiri tegundir á www.sportx.is

Range Rover Sport SE dísel, árg.2006,
ek. 47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, krókur,
Stór glæsilegur bíll hlaðinn búnaði, Ásett
verð 6890þús.kr!bíllinn er á staðnum

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri
Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta á
staðnum
www.sportx.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Til sölu Toyota Land cruiser 90 VX dísil
35“ breyttur, ekinn 192,000, sjálfsskiptur, leður, intercooler, og fleira verð
1,680,000, uppl 860-1998

Fiat Stilo ‘04 ek. 120þ. Bsk. Nýskoðaður,
nýjar bremsur, V. 550þ. Andri s. 698
9699.

VW GOLF ÁRG. 1999, 4.DYRA, 1600
BEINSKIPTUR EKINN 138 ÞÚS. KM.,
ÁLFELGUR, SUMARDEKK, VETRARDEKK.
VERÐ 400 ÞÚSUND. SKIPTI HUGSANLEG.
S 8958956

Nissan Almera Lux. Árg. ‘03 Ek. 104þ.
km. Bíll í toppstandi. Verð 970þ. Skoða
skipti á jeppa/pikkup á svipuðu verði.
Uppl. í s. 867 1058.

Flottasti Lancerinn á landinu! árg.04
ek.66þ, beinsk, sumar-og vetrardekk á
álfelgum, topplúga, filmur, splunkunýjar alpine græjur, smurbók. Gerist ekki
betra! Tilboð 1.375 þ s.694-6631

Suzuki Grand Vitara árg. ‘05 ek. 81þ.km.
er í mjög góðu standi. V. kr. 1550þ. Uppl.
í s. 661 8324.

Ford Focus árg 11/1999 í mög fóðu
standu. Ekinn 162þús.km. Sjálfskiptur,
rafmagn, ABS ofl. Ný vetrardekk. Góður
og áreyðanlegur bíll. Verð 420.000 Uppl.
S: 867 4790.

250-499 þús.

Til sölu Dodge Ram 1500 ‘97
Ekinn195000km. 5,2 L Magnum V-8
5 gíra beinskiptur. Ný skoðaður. Verð:
499þ eða tilboð. skipti á 4x4 fjórhjóli
koma til greina S: 894 3141.

RENAULT LAGUNA NEVADA STW sjálfsk.
ek. 143 þ. skoðun án ath. verð 370þ.
uppl. 899 6989.

