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

Hugbúnaðarfyrirtæki óskar eftir starfsfólki
„NÚNA“ er tækifærið. Í nóvember 2008  var haldinn öldafundur í hátækni- 
og sprotageiranum. Betware gaf loforð um að bæta við 20 störfum árið 
2009. Ráðið var í allar þær stöður. 
Vegna aukinna verkefna og áherslu á nýsköpun höfum við tækifæri fyrir enn 
fleiri:

Hugbúnaðarsérfræðingar: Hanna og þróa leikjalausnir með Java, Java EE 
og Flex/Flash forritun. 

Sérfræðingur í Markaðsdeild: Vinnur að markaðsmálum, rannsóknum og 
almannatengslum fyrir fyrirtækið á alþjóðave vangi. 

Verkefnastjóri: Stýrir verkefnateymum samkvæmt Agile hugmyndafræði. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda ferilskrá fyrir 24. janúar á 
ne angið: applica ons@betware.com

 

Umsjónarkennari á miðstigi óskast

Frá 15. Febrúar 2010. 
Kennslugreinar: íslenska, samfélagsfræði, heimspeki og tölvur.

Hæfniskröfur: Kennarapróf og faglegur metnaður.

Upplýsingar veitir Sigríður Hjálmarsdóttir skólastjóri í síma 
5108203 eða 6931366. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt 
ferilskrá til Landakotsskóla v/ Túngötu, 101 Reykjavík eða á netfang 
sigridurhja@landakotsskoli.is  Umsóknarfrestur er til 25. janúar.

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.

Forstjóri Útlendingastofnunar

Embætti forstjóra Útlendingastofnunar er laust til umsóknar

Dómsmála- og mannréttindaráðherra

Áskilið er

Æskilegt

Útlendingastofnun

Vinsamlega

Þórunn J. Hafstein,

skipar í embættið frá og með 1. apríl 2010.
Skipað verður í embættið til fimm ára í senn og eru laun samkvæmt úrskurði kjararáðs.

að forstjóri Útlendingastofnunar hafi embættispróf í lögfræði sbr. 3. mgr. 3. gr.
laga um útlendinga nr. 96/2002 eða sambærilega menntun og uppfylli skilyrði 6. gr.
laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

er að umsækjendur hafi marktæka þekkingu á stjórnsýslurétti auk reynslu af
stjórnunarstörfum og áætlanagerð. Áhersla er lögð á leiðtogahæfni, sjálfstæð og fagleg
vinnubrögð, skipulagshæfni, frumkvæði, góða samskiptahæfileika og hæfni til að miðla
upplýsingum skilmerkilega. Kostur er ef umsækjendur hafa viðbótarmenntun og/eða
reynslu, sem nýtist í starfi, sérstaklega á sviði stjórnsýsluréttar, Evrópuréttar eða
mannréttinda. Starfið krefst liprar þjónustu og samskipta við fjölbreyttan hóp
einstaklinga.

starfar samkvæmt lögum nr. 96/2002 um útlendinga og reglugerð
nr. 53/2003 um útlendinga.

sendið umsóknir ásamt starfsferilskrá og prófgögnum til dómsmála- og
mannréttindaráðuneytisins, Skuggasundi 3, 101 Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn
4. febrúar nk. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.

settur ráðuneytissjóri, veitir nánari upplýsingar í síma 545-9000.

DÓMSMÁLA- OG MANNRÉTTINDARÁÐUNEYTIÐ

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Söludeild Já leitar að frábærum vinnufélaga til að bætast í hópinn sem samanstendur
af hressum einstaklingum, sem eru einmitt jákvæðar keppimanneskjur líka.

Um er að ræða sölustarf við að selja auglýsingaborða fyrir Já.is.

Er ég
að leita að

þér?

Starfið felst í að selja auglýsingar og sinna tilboðsgerð og gerð samninga við auglýsendur;
hitta fagaðila í birtingum, auglýsingastofur og stærri auglýsendur.

Viðkomandi þarf að geta miðlað upplýsingum um árangur herferða til auglýsenda 
og geta ráðlagt tilvonandi auglýsendum með tilætlaðan árangur í huga. 

Gott er að kunna helstu skil á auglýsingamarkaði, þekkja lykilhugtök 
eins og snertiverð og helstu greiningarmælikvarða á internetinu. 

Mjög gott  er að viðkomandi hafi reynslu af sölu og þá gjarnan hjá stærra fyrirtæki.
Gerð er krafa um sjálfstæð, vönduð og skipulögð vinnubrögð. Góð tölvukunnátta er

mikilvæg og kunna þarf helstu skil á Word, Excel og Powerpoint. 
Gott er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst.

Ef þú telur að starfið henti þér þá skaltu senda  umsókn með mynd á netfangið: ragnam@skipti.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir: Dagný Steinunn Laxdal sölustjóri

Netfang: dagny@ja.is ı Vinnusími: 522 3271 ı GSM: 892 3217

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  16. janúar 2010 3



 16. janúar 2010  LAUGARDAGUR4

Iðjuþjálfi  óskast
Hjúkrunarheimilin Skógarbær og Sunnuhlíð óska eftir að 
ráða sameiginlegan iðjuþjálfa til starfa fyrir bæði heimi-
lin, í samtals 80% starf. Í Skógarbæ eru 81 heimilismenn 
á 6 einingum, þar af eru 3 fyrir heilabilaða  og 1 fyrir 
yngri hjúkrunarsjúklinga. Í Sunnuhlíð eru 73 einstaklin-
gar, 2  hjúkrunardeildir sem skiptast upp í 4 einingar, þar 
af er ein eining fyrir heilabilaða.  Þar er einnig dagdvöl 
fyrir 18 vistmenn.  
Á heimilunum eru eldri og yngri einstaklingar sem þurfa 
sólarhrings umönnun og stuðning  við að lifa farsælu lífi , 
þrátt fyrir fötlun og sjúkdóma.

Óskað er eftir hugmyndaríkum einstaklingi sem hefur 
áhuga á að byggja upp deildir þar sem boðið er upp á 
fjölbreytilega starfsemi fyrir heimilismenn með ólíkar 
félagslegar þarfi r.  Lögð er áhersla á lipurð og virðingu í 
mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar 
veita:

Skógarbær 
Hrefna Sigurðardóttir, framkv.stj. 
hrefna@skogar.is
Jónbjörg Sigurjónsdóttir, hj.forstjóri
jonbjorg@skogar.is 
Sími 510-2100 

Sunnuhlíð
Jóhann Árnason, framkv.stj.
johann@sunnuhlid.is
Dagmar H. Matthíasdóttir, hj.forstj.
dagmar@sunnuhlid.is
Sími 560-4100

gEirber

Hefur þú brennandi áhuga á að takast á við krefjandi starf hjá einu framsæknasta 
fyrirtæki landsins?

Össur leitar að metnaðargjörnum og drífandi einstaklingum til starfa. Störfin fela í sér afar 
fjölbreytt verkefni og mikil samskipti við starfsmenn annarra sviða og/eða starfsstöðva 
víða um heim.  Í öllum tilvikum er krafist mjög góðrar enskukunnáttu, hæfni í mannlegum 
samskiptum, frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.

Hlutverk:
Hugbúnaðargerð við hönnun og 

   þróun á tölvustýrðum gervifótum 

○○ margmiðlunarhönnuður
       - í þróunardeild 

Hlutverk:
Grafísk hönnun mynda sem fylgja 

  leiðbeiningum vara
Vinnsla á 2D og 3D myndum fyrir 

   þróunardeild og fyrir markaðsefni
Myndbandavinnsla
Hreyfimyndagerð og aðlögun þeirra 

  fyrir vef fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í tölvunarfræði eða verkfræði 
 Starfsreynsla af hönnun og prófunum 

  á rauntímakerfum
Góður skilningur á hönnun rafrása
Reynsla af forritun í C og C++ fyrir örtölvur
Þekking á MSP430 og TMS320C64 frá TI er kostur

Hæfniskröfur:
Próf í margmiðlunarhönnun eða grafískri hönnun
Reynsla af notkun Flash, Adobe InDesign, 

  Photoshop, Illustrator, Premier, After Effect, 
   3D Studio Max

Umsókn ásamt ferilskrá þarf að berast job@ossur.com fyrir 22. janúar næstkomandi.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannadeild í síma 515 1300.

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. Hjá félaginu starfa um 1550 manns í 14
löndum. Gildi félagsins eru Heiðarleiki - Hagsýni - Hugrekki.

SÉRFRÆÐINGAR HJÁ ÖSSURI HF.

○○ tölvunarfræðingur eða verkfræðingur
       - við tækjahugbúnaðargerð í þróunardeild

Össur hf. |      Grjóthálsi 5 | 110 Reykjavík | 515 1300 | www.ossur.com
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Starf umsjónarmanns safna Dalabyggðar 
er laust til umsóknar. 

Umsóknir óskast sendar skrifl ega til skrifstofu Dala-
byggðar, Miðbraut 11, 370 Búðardalur eða á netfangið: 
grimur@dalir.is fyrir 22. janúar nk.

Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma: 430-4700.

Laus störf á Menntavísindasviði 

Forstöðumaður MenntavísindastofnunarmaðumForstöð
MeMenntaatavísindastofnun er mikilvægur vettvangur rannsóknarstarfs við Menntavísindasvið.ísindvís
Innan vébanda hennar eru starfræktar rannsóknarstofur við sviðið. Meginhlutverkbaan vénna
Menntavísindastofnunar er að efla rannsóknir og rannsóknarumhverfi innan Men
Menntavísindasviðs, en einnig að greiða fyrir ráðstefnum sem tengjast rannsóknum 
starfsmanna og sinna rannsóknar- og þjónustuverkefnum. Umsækjendur skulu 
hafa doktorspróf eða rannsóknartengt meistarapróf hið minnsta ásamt þekkingu
á aðferðafræði og reynslu af vinnu við rannsóknir.

Nánari upplýsingar veita Kristín Indriðadóttir rekstrarstjóri, kindr@hi.is, og
Steinunn Gestsdóttir, formaður rannsóknarráðs, steinuge@hi.is.

Lektor í þroskaþjálfafræði
Lektornum er ætlað að sinna kennslu í þroskaþjálfa- og fötlunarfræðum með áherslu
á menningu og samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, auk þess að efla framhaldsnám
og rannsóknir á fagsviðinu. Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsgráðu á sviði
þroskaþjálfafræði eða fötlunarfræði og hafa góða þekkingu á eigindlegri og 
megindlegri aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum.

Nánari upplýsingar veita Jón Torfi Jónasson, forseti Menntavísindasviðs, jtj@hi.is 
og Erlingur S. Jóhannsson deildarforseti, erljo@hi.is.

Sjá nánar um menntunar- og hæfniskröfur, ráðningarferlið og störfin
á www.hi.is/is/skolinn/laus_storf og www.starfatorg.is/
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Hjúkrunarheimilið Skógarbær

Eldhús
Ef þig langar til að vinna með skemmtilegu fólki  skaltu 
lesa þessa auglýsingu. Okkur vantar starfsmann í fullt 
starf í eldhús/matsal Skógarbæjar, um er að ræða 
dagvinnu.
Við leitum eftir einstaklingi sem kann að baka, elda, tala 
íslensku, er heilsuhraustur, skemmtilegur og hefur góða 
framkomu og samskiptahæfi leika.

Upplýsingar um Hjúkrunarheimilið Skógarbæ eru á 
heimsíðu okkar skogar.is.

Ef nánari upplýsinga er óskað þá sendið tölvupóst til 
olga@skogar.is Umsóknir sendist með tölvupósti til 
olga@skogar.is

Olga Gunnarsdóttir
Næringarrekstrafræðingur
Forstöðumaður eldhúss

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,  Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 400 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

MÁLMIÐNAÐARMENN
ÍSTAK óskar eftir að ráða málmiðnaðarmenn til starfa. Í boði eru 

fjölbreytt verkefni við nýsmíði, viðhald og uppsetningu stálvirkja. 

Skilyrði er að viðkomandi hafi reynslu af störfum í málmsmíði.

Einnig er óskað eftir málmiðnarmönnum með þekkingu og reynslu af 

suðu röralagna.

Viðkomandi þarf að búa yfir frumkvæði, sýna metnað í starfi og vera 

tilbúinn að gangast undir hæfnispróf í málmsuðu.

VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða viðskiptafræðing til starfa. Um er að 

ræða umsjón með bókhaldi erlendra verkefna, vinnu við 

uppgjör og gerð ársreikninga, skýrslugerð og eftirlit, aðstoð 

við bókhald auk annarra verkefna í samráði við fjármálastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði

• Frekari framhaldsmenntun er æskileg

• Reynsla af bókhalds- og uppgjörsvinnu

• Þekking á Navision æskileg

• Góð enskukunnátta

• Góð kunnátta í minnst einu norðurlandamáli

• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Hjá Umhverfisstofnun eru tvö störf sérfræðinga laus til umsóknar. 

Sérfræðingur á deild hollustuverndar. Helstu verkefni sérfræðingsins varða löggjöf um plöntuvarnarefni, þ.á.m. 
leyfisveitingar vegna notkunar og markaðssetningar þeirra, starfsréttindi garðaúðara og meindýraeyða, sérfræðivinna 
vegna innleiðingar nýrrar Evrópulöggjafar og fræðsla sem tengist málaflokknum.

Sérfræðingur á sviði fræðslu og upplýsinga. Helstu verkefni sérfræðingsins verður vinna sem lýtur að vistvænum 
innkaupum hjá ríkisstofnunum auk vinnu að rekstri umhverfismerkisins Svaninum. Í verkefnunum felast m.a. fræðsla 
og kynningarhald til opinberra aðila, fyrirtækja og neytenda, aðstoð við daglegan rekstur og kynningarátak Svansins, 
samstarf við hagsmunaaðila og vinna við innleiðingu vistvænna innkaupa hjá Umhverfisstofnun.

Sjá nánari upplýsingar um störfin, hæfniskröfur og umsóknarfresti um þau á umhverfisstofnun.is og starfatorg.is

Störf sérfræðinga hjá Umhverfisstofnun

Njótum umhverfisins og stöndum vörð um það saman

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING

í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustu-
liða til ræstinga og umsjónar með umgengni í skólanum 
á dagvinnutíma. Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Efl ingar og fjármála-
ráðuneytis. Nánari upplýsingar eru veittar á skrif-
stofu skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstinga stjóra.
    Skólameistari

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Framkvæmdastjóri

Leitað er að einstaklingi sem hefur:

· Háskólamenntun sem nýtist í starfi
· Frumkvæði og metnað til að ná árangri
· Mjög góða samskiptahæfni
· Gott vald á töluðu og rituðu máli og hæfni
  til framsetningar í skýrslum og kynningum
· Reynslu af stjórnun

Leitað er að drífandi og kraftmiklum einstaklingi til að fara fyrir daglegri starfsemi 
og rekstri sem fram fer á Urriðavelli í Garðabæ. Í starfinu felst starfsmannastjórnun, 
fjármálastjórnun, þjónusta og samskipti við félagsmenn, samstarfs- og styrktaraðila.

Urriðavöllur í Heiðmörk er af mörgum
talinn einn fallegasti golfvöllur landsins.  
Golfklúbburinn Oddur hefur þar aðstöðu
sína en í klúbbnum eru tæplega 1400 
félagsmenn.  Starfmenn eru frá 5 – 25
eftir árstíðum. 

Nánari upplýsingar um aðstöðuna og 
félagsstarfið má finna á www.oddur.is.
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Marel leitar að öflugum forritara í INNOVA kerfishugbúnaðarteymi fyrirtækisins. 
INNOVA er einn öflugasti kerfishugbúnaður sem notaður er fyrir framleiðslueftirlit og 
framleiðslustýringu í matvælaiðnaði. Hugbúnaðurinn er í notkun í helstu matvæla-
fyrirtækjum um allan heim. Nú starfa um 50 manns við þróun, sölu og þjónustu á INNOVA 
hugbúnaðinum hér á landi og í Danmörku.

Þú færð að:

hugbúnaðarráðgjafa

teymisvinnu

alþjóðlegri hugbúnaðarstarfsemi 

Þú þarft að:

sambærilega menntun

unnið vel í teymi

auðvelt með að ferðast vegna starfsins

Forritari
fyrir kerfishugbúnað

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel: www.marel.com/company/Careers/ fyrir 26. janúar nk.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki 
í fararbroddi í þróun og framleiðslu 
tækja, hugbúnaðar og lausna fyrir 
matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa 
um 3700 manns í fimm heimsálfum, 
þar af um 350 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnu-
aðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, 
sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu 
og gott félagslíf.

www.marel.com

Sölumaður
Heildsala í Reykjavík óskar eftir að ráða kraftmikinn 
sölumann í veitinga- og stóreldhúsadeild. Menntun 
í matreiðslu og/eða reynsla af sölustörfum á 
þessum markaði er skilyrði.

Umsóknum skal skila til auglýsingadeildar Frétta-
blaðsins fyrir 21. janúar, merktum:  ,,Sölumaður - 211”

ÚTBOÐ
Sorphirða í Vesturbyggð og 

Tálknafjarðarhreppi.

Sveitarfélögin Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur 
óska eftir tilboðum í verkið „Sorphirða í Vestur-
byggð og Tálknafjarðarhreppi“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 1. júní 2010 
til 31. maí 2016.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Vestur-
byggðar, Aðalstræti 63, Patreksfi rði, skrifstofu Tálkna-
fjarðarhrepps, Miðtúni 1, Tálknafi rði, og skrifstofu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, Borgartúni 30, 
Reykjavík frá og með miðvikudeginum 20. janúar 
gegn 5000 kr. skilagjaldi.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Vesturbyggðar, Aðal-
stræti 63, 450 Patreksfi rði, fyrir kl. 14:00 miðviku-
daginn 17. mars 2010, en þá verða þau opnuð að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Bæjarstjórinn í Vesturbyggð og 
Sveitarstjórinn í Tálknafjarðarhreppi.

hársnyrtistofa
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Um er að ræða frumkvæðisstarf og ábyrgð á stefnumótun í fjármálum sveitarfélagsins. Forstöðumaður fjármála hefur yfi rumsjón 
með fjárhags- og starfsáætlunargerð, rekstrareftirliti og  gerð tillagna til að auka hagkvæmni og skilvirkni í rekstri.  Forstöðumaður 
fjármála ber ábyrgð á greiningu fjármálaupplýsinga, fjárreiðum þ.e. greiðslu- og lánastýringu, eftirliti með framkvæmd innkaupareglna, 
álagningu og innheimtu gjalda, bókhaldi og ársreikningi.  Ásamt bæjarstjóra og forstöðumönnum mannauðs- og upplýsingatæknimála 
og stjórnsýslu myndar hann fjármála- mannauðs- og stjórnsýsluteymi, sem ber m.a. ábyrgð á undirbúningi mála fyrir bæjarráð.  Næsti 
yfi rmaður forstöðumanns fjármála er bæjarstjóri.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Frumkvæði að og þátttaka í stefnumörkun um fjárhagsmálefni sveitarfélagsins
• Samhæfi ng og samræming í rekstri og þjónustu m.a. með undirbúningi og innleiðingu verklagsreglna
• Leiðtogi í fjármálastjórnun stofnana og stjórnsýslu bæjarins
• Yfi rumsjón með fjárhagsáætlunum, starfsáætlun og 3ja ára áætlun sveitarfélagsins
• Yfi rumsjón með bókhaldi og gerð ársreiknings sveitarfélagsins og stofnana þess
• Samskipti við stjórnendur, starfsmenn og íbúa Fjarðabyggðar vegna fjárhagsmálefna sveitarfélagsins
• Dagleg stjórn verkefna sviðsins og samræming starfskrafta á fjármálasviði

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á meistarastigi, t.d. í viðskiptafræði eða MBA með áherslu á fjármál og reynsla af fjármálastjórn
• Hæfni til að nýta faglega þekkingu í fjármálastjórnun, reikningsskilum og áætlanagerð
• Góð tungumálakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti
• Hæfni til að stýra rekstri, skipuleggja og innleiða breytingar og móta stefnu í samráði við starfsfólk og stjórnendur
• Forystu-, skipulags- og samskiptahæfni
• Þekking á starfsemi sveitarfélaga og opinberri stjórnsýslu ásamt þekkingu á lögum og reglum um fjármál sveitarfélga er æskileg.

Forstöðumaður fjármála er hluti af stjórnendateymi Fjarðabyggðar sem m.a. ber ábyrgð á innleiðingu breytinga sem standa yfi r og 
framundan eru.  Starfsmenn á fjármálasviði eru   sjö.  Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.  Um launakjör fer eftir ákvörðun 
bæjarráðs um stjórnendakjör Fjarðabyggðar.  Upplýsingar um starfi ð veitir Gunnar Jónsson, forstöðumaður mannauðsmála, í síma 470 
9000, netfang gunnar.jonsson@fjardabyggd.is.  Í samræmi við jafnréttisáætlun Fjarðabyggðar eru konur jafnt sem karlar hvattar til að 
sækja um starfi ð.  Umsóknir skulu hafa borist bæjarskrifstofum Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 730 Fjarðabyggð eigi síðar en föstudaginn 
22. janúar 2010.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðu Fjarðabyggðar; www.fjardabyggd.is 

Fjarðabyggð auglýsir laust starf

FORSTÖÐUMANNS FJÁRMÁLA

Verksvið:
• Hópvinna í sölu- og markaðsdeild
• Markaðssókn á nýja og núverandi markaði
• Áætlanagerð í sölu og markaðssetningu
• Þátttaka í uppbyggingu sölukerfi s og umboðsmanna

Menntunarkröfur og reynsla:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af (alþjóðlegu) sölu- og markaðsstarfi 
• Reynsla af markaðssetningu í gegnum internet æskileg
• Góð tungumálakunnátta skilyrði, einkum enska

Verksvið:
• Almenn skrifstofustörf og annað tilfallandi

Menntunarkröfur og reynsla:
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Verksvið:
• Fjölbreytt þróunar- og viðhaldsvinna við forritun á 
  notendaviðmótum og hugbúnaði
• Tækjaprófanir og eftirfylgni

Menntunarkröfur og reynsla:
• Tölvunarfræðingur eða hugbúnaðarverkfræðingur, eða  
  sambærileg háskólamenntun
• Þekking á forritunarmálunum Pascal, C/C++, Delphi og VBA
• Reynsla á örgjörvaforritun, PIC/DSP æskileg

Markaðs- og sölumaður

Aðstoðarmaður í 
sölu- og markaðsdeild

Hugbúnaðarsérfræðingur

www.star-oddi.com
Star-Oddi (Stjörnu-Oddi) hf. er þróunarfyrirtæki sem framleiðir mæl-
itæki og skynjara til rannsókna og iðnaðarnotkunar. Star-Oddi selur 
afurðir sínar á alþjóðarmarkaði og hefur hlotið viðurkenningar fyrir störf 
sín. Star-Oddi býður framtíðarstörf fyrir rétta einstaklinga. Við leitum að 
skörpum og skapandi einstaklingum sem eiga auðvelt með að vinna sem hluti af hópi, eru sveigjanlegir og áræðnir. 
Viðkomandi umsækjendur þurfa að vera með góða samskiptahæfi leika og tungumálakunnáttu.  Eftirfarandi störf eru í boði:

Umsókn sendist með tölvupóst til sigmar@star-oddi.com eða bréfl ega til Star-Oddi, Vatnagarðar 14. 104 Reykjavík. 
Umsóknarfrestur er til og með 25. Janúar. Nánari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson í síma 5336060.

>

>

>

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

raf- eða rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða 
rafeindavirkjun en laukst því ekki? 

Ertu að starfa við þær greinar  þrátt fyrir að 
hafa ekki lokið sveinsprófi? 
Hefur þú hug á að ljúka því námi sem þú hófst? 

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
mánudaginn 18. janúar 2010 kl. 17:00.

“Ertu í stuði?” er verkefni sem ætlað er að finna leiðir
til að meta þá færni sem þátttakendur hafa aflað sér í 
námi og starfi.
Markmiðið er að þátttakendur ljúki sveinsprófi.

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.rafis.is/fsr
eða í  síma 580 5252 

ADR -RÉTTINDI
Gilda m.a. á Evrópska efnahagssvæðinu

Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg 
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem öðlast vilja 
réttindi (ADR-skírteini) til að fl ytja tiltekinn hættulegan farm 
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagss-
væðinu:

Grunnnámskeið (fl utningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengifi m- og geislavirk efni): 1.-3. febrúar 2010.
Flutningur í tönkum:    4.-5. febrúar 2010.
Flutningur á sprengifi mum farmi  6. febrúar 2010.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir fl utningi í tönkum 
og/eða fl utningi á sprengifi mum farmi er að viðkomandi hafi  
setið grunnnámskeið (stykkjavörufl utningar) og staðist próf 
í lok þess.

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisg-
jald í síðasta lagi miðvikudaginn 27. janúar 2010.
Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirl-
itsins í Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

www.vinnueftirlit.is

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera 
skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. janúar 2010, virð-
isaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. janúar 2010 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir 
er fallið hafa í eindaga til og með 15. janúar 2010, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, 
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, 
áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts 
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðfl utningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, fi sksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi 
Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sér-
stakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlána-
sjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, 
ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

Fjárnáms verður krafi st án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttar-
vöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í 
ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk 
útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.

Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda 
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara 
og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir 
gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. janúar 2010

Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfi rði
Sýslumaðurinn í Kefl avík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafi rði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík

Sýslumaðurinn á Patreksfi rði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufi rði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfi rði
Sýslumaðurinn á Eskifi rði
Sýslumaðurinn á Höfn

Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Úthlutun vegna afnota á bókasöfnum

Af árlegri fjárveitingu Alþingis fyrir afnot á bókasöfnum er 
úthlutað til rithöfunda, þýðenda, myndhöfunda og annarra 
rétthafa, samkvæmt útlánum og afnotum verka þeirra á 
bókasöfnum. Um úthlutun gilda lög nr. 91/2007 og reglur 
nr. 323/2008. Athygli er vakin á að formálar sem nema að 
lágmarki 36 bls. og safnrit þar sem hlutur hvers höfundar 
nemur að lágmarki 36 bls. svo og hljóðrit og stafrænar 
útgáfur bóka sem samsvara að lágmarki 36 bls. í prentuðu 
formi veita rétt til greiðslu samkvæmt sérstakri umsókn.

Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa höfundar 
og rétthafar að sækja um á sérstökum eyðublöðum sem 
fást hjá Rithöfundasamband Íslands, Dyngjuvegi 8, 104 
Reykjavík, sími: 568 3190, rsi@rsi.is eða á heimasíðu, 
www.rsi.is/greidslur_vegna_bokasafna/

Umsóknarfrestur er  til 4. febrúar.
Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað 
skráningu þurfa EKKI að skrá sig aftur. Ný verk eru 
sjálfkrafa færð á skrá höfundar.

BIFVÉLAVIRKI / RAFEINDAVIRKI

Vesturvör 34 
         580 5400

main@re.is 
www.re.is

       

Námskeið Atvinna

Tilkunningar



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?
ÓSKAÐ ER EFTIR TILNEFNINGUM TIL SAMFÉLAGSVERÐLAUNA FRÉTTABLAÐSINS 2010

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að bæta íslenskt samfélag. Skorað er á lesendur Fréttablaðsins 
að senda inn tilnefningar um fólk og félagasamtök sem eiga skilið virðingarvott fyrir verk sín. Allir koma til greina, 
jafnt óþekktir einstaklingar sem vinna störf sín í hljóði, félagasamtök eða þjóðþekktir karlar og konur sem hafa 
með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum fyrirmynd.

Samfélagsverðlaunin eru veitt í fimm flokkum
1) Hvunndagshetjan
      Einstaklingur sem sýnt hefur sérstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn atburð 

      eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2) Frá kynslóð til kynslóðar
     Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar eða aðrir uppfræðarar sem skarað hafa fram

     úr á einhvern hátt. Einnig koma til greina félagasamtök sem sinna börnum af sérstökum metnaði og alúð. 

3) Til atlögu gegn fordómum
      Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

4) Heiðursverðlaun
      Einstaklingur sem með ævistarfi sínu hefur stuðlað að betra samfélagi.

5) Samfélagsverðlaunin
       Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af mörkum 

       til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll.

Sendið tilnefningar til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins á visir.is/samfelagsverdlaun eða með tölvupósti á

netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is. Einnig má senda bréf í pósti merkt Samfélagsverðlaun

Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík. Dómnefnd tekur allar innsendar til lögur til  skoðunar.

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins verða veitt í febrúar.

Frestur til að senda tilnefningar er til loka fimmtudagsins 28. janúar.
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Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til leigu skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Vegmúla 2 í Reykjavík, þar sem SPRON 
var til húsa.  Húsið er allt nýinnréttað á glæsilegan hátt. Frábært útsýni. Ýmsar 
stærðir í boði t.d. 129 fm. og 140 fm. Nánari upplýsingar veita Gunnar í síma 
693-7310 eða Hilmar í síma 896-8750.

Vegmúli 2 - Reykjavík.

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Réttarháls 110 Reykjavík
Rentus kynnir: Mjög gott 451 fermetra verslunar-, skrifstofu og 
lagerhúsnæði að Réttarhálsi í Reykjavík. Húsnæðið skiptist í lager með 
tveimur innkeyrsluhurðum, skrifstofu, kaffi stofu, snyrtingu og milliloft 
sem er ekki í fermetratölunni.  Mjög góð aðkoma og næg bílastæði. 
Hagstætt leiguverð – Laust strax.

Nánari upplýsingar gefur Halldór í síma 840-2100

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
S: 840-2100

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Kringlan – raðhús

Til sölu 227 fm raðhús, á þessum eftirsótta stað, með 
aukaíbúð í kjallara og stæði í lokaðri bílageymslu. 

Frábær staðsetning – hús í góðu viðhaldi – rúmgóð 
herbergi – góð timburverönd.

Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir, lögg. 
fasteignasali í síma 892 3342.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090
Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium 
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
17. JANÚAR MILLI 
KL. 14:00-16:00
VALHÚSABRAUT 15, 
SELTJARNARNES.
Mjög góð og hugguleg miðhæð í 
þríbýlishúsi ásamt sérbyggðum bílskúr. 
Inngangur er sameiginlegur með efri 
hæð.  Stærð alls er 127,4 fm. þ.e. íbúð 
99,3 fm og bílskúr 28,1 fm. Íbúðin 
skiptist í gang, rúmgóðar sameiginlegar 
stofur, tvö svefnherbergi, eldhús og 
baðherbergi. Geymsla í kjallara og 
sameiginlegt þvottahús. Falleg sameig-
inleg stór lóð. Bílskúr með gluggum. 
Eignin er  laus fl jótlega. Verð 30,0 millj. 
Arndís tekur vel á móti áhugasömum. 

Opið hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.is

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 11.00 OG 13.00.

Ásakór 13-15 í Kópavogi

Sýnum  allar lausar íbúðir í þessu nýja ölbýlishúsi.  Verð einstaklega 
hagstæð og vei r Íbúðalánasjóður lán skv. lánshæfi. Íbúðirnar eru 
fullbúnar en án gólfefna. Þær eru 3ja, 4ra og 5 herbergja og eru allar með 
góðum suðursvölum.  Þvo ahús er í öllum íbúðum einnig sér geymslur á 
jarðhæð. Stæði í bílskýli fylgir flestum eignum.  Ly a í hvorum s gagangi.
Sölumenn bjóða ykkur velkomin að skoða.

Skúlatún 2  •  105 Rvk

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

sími: 511 1144
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Glænýtt svið var töfrað fram í 
Laugardalslauginni í gærkveldi 
þar sem glæsileg opnunarhátíð 
alþjóðlegu Reykjavíkurleikanna 
fór fram sem endaði með sundlaug-
arpartíi. Í dag og á morgun verður 
keppt í sundi bæði fatlaðra og ófatl-
aðra, frjálsum íþróttum, badmin-
toni, dansi, fimleikum, skylming-
um, keilu, listhlaupi á skautum og 
júdói. Almenningi er að sjálfsögðu 
frjálst að fylgjast með og aðgangur 
er ókeypis í mörgum tilfellum. 

„Þetta er afreksíþróttamót og 
hér er fullt af öflugum keppend-
um, bæði íslenskum og erlendum,“ 
segir Kjartan Ásmundsson. Hann 
er verkefnastjóri leikanna fyrir 
hönd Íþróttabandalags Reykja-
víkur sem sér meðal annars um 
umgjörð þeirra, opnunarhátíð og 
lokahóf en hver íþróttagrein er á 
ábyrgð einstakra félaga og sam-
banda innan ÍSÍ. 

Reykjavíkurleikarnir eru 
haldnir nú í þriðja sinn með 
þessu fjölbreytta sniði en áður 
höfðu verið haldin alþjóðleg mót 
í sundi og frjálsum íþróttum í jan-
úar í nær tvo áratugi. Fyrirlestr-
ar um afreksíþróttamennsku eru 
nýjung í ár. Þeir eru undir yfir-
skriftinni „listin að sigra“. Í dag 
flytja Viðar Halldórsson íþrótta-
félagsfræðingur, Róbert Magn-
ússon sjúkraþjálfari og Ólafur 
Sæmundsson næringarfræðing-
ur erindi á íslensku og á morgun 
verða Viðar og Róbert með sína 
fyrirlestra á ensku, auk þess sem 
sundþjálfarinn Finn Zachariass-
en bætist við.

Kjartan segir keppendurna 
á leikunum vera á ýmsum aldri 
eftir greinum. „Keppendur í list-
hlaupi á skautum eru ungir, líka 
í fimleikum og dansi en þeir sem 
keppa í keilu eru eldri þannig að 

aldursbilið er kannski frá fjór-
tán ára upp í fertugt. Markmiðið 
með mótinu er að auka samkeppn-
ishæfni íslensks afreksfólks í 
íþróttum og draga úr ferðakostn-
aði þess með því að fá til landsins 
sterka erlenda keppendur. Hér í 
Laugardalnum höfum við allt 
til alls, frábær mannvirki með 
stuttu millibili og gististaði allt 
í kring.“

Lokahátíðin verður á Broadway 
annað kvöld. Auk veitinga verða 
þar veittar viðurkenningar fyrir 
besta árangur í einstökum grein-
um og Páll Óskar mun halda uppi 
fjöri. En af hverju valdi ÍBR ein-
kunnarorðin friður á jörð? Kjart-
an svarar því svo: „Það er alger-
lega klassískt og á vel við svona 
leika. Það er hasar og læti meðan 
á keppni stendur en svo sættast 
allir í lokin.“  
 gun@frettabladid.is

Læti meðan á leikum 
stendur en að lokum sátt
Um tvö þúsund afreksmenn í íþróttum eru mættir til leiks í hinum ýmsu greinum því Reykjavík Inter-
national Games 2010 fer fram í Laugardalnum í dag og á morgun. Þemað er friður á jörð.

„Þetta er afreksíþróttamót og fullt af öflugum keppendum, bæði íslenskum og erlendum,“ segir Kjartan Freyr og nefnir sem 
dæmi Alexander Dale Oen sem var annar í bringusundi á Ólympíuleikunum í Peking 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Margret Demleitner kennari Lífsskólans ehf. verður með námskeið 
helgina 23.-24. janúar kl. 9 til 17 báða dagana og þriðjudaginn 
26. jan frá kl 18 til 22. Greiðslan er 30.000 sem má skipta. 
Kennslugögn eru innifalin.

Margret Demleitner er iðjuþjálfi , náttúrulæknir/heilpraktier, grasa-
læknir og ilmolíufræðingur og stundar einnig nálastungumeðferðir. 
Á námskeiðinu verður farið yfi r  infl úensur A, B og Svínafl ensu, orsakir 
þeirra, útbreiðslu og náttúrulegar meðferðir við þeim. Einnig verður 

farið í orsakir blóðtappa og heilablæðinga. Fyrirbyggjandi aðferðir og meðferð eftir áfall

Skráning og upplýsingar í síma  557 7070 og á vefpósti lifsskolinn@simnet.is  
einnig á heimasíðu skólans www.lifsskolinn.is

Lífsskólinn ehf.
Aromatherapyskóli Íslands

SAHAJA 
YOGA

Í hverjum manni leynist hárfín orka sem liggur 
í dvala í spjaldbeininu.

Orka þessi skerpir athygli þína, eykur  starfsgetu og lífsþrótt og 
fyrirbyggir sjúkdóma.

Kynningarnámskeið haldin 1. og 3. hvern mánudag í hverjum 
mánuði að Dalbraut 27, 105 Reykjavík.

Öll námskeiðin eru ókeypis.

Upplýsingar í síma 846 9570 eða 897 7434
www.sahajayoga.is

„Þú færð ekki skilið tilgang þinn í lífinu fyrr en þú hefur tengst 
orkunni sem skapaði þig“

Shri Mataji Nirmala Devi, Stofnandi Sahaja Yoga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14 │108 Reykjavík │sími 551-6646

Opið virka daga 10-18 │ laugardaga 10-14

Útsalan er hafin

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


