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

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

Umsóknarfrestur er til og með  
18. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is                                              

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

Sölumaður varahluta 
Vélafl ehf. óskar eftir að ráða sölumann varahluta.  

Starfssvið 
• Sala á varahlutum
• Samskipti við viðskiptavini 
• Innkaup á varahlutum
• Samskipti við erlenda birgja
 

Hæfniskröfur
• Reynsla af sölu varahluta
• Reynsla af innkaupum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Heiðarleiki og hæfni í mannlegum samskiptum

Vélafl ehf. sérhæfir sig í sölu á vinnuvélum og alhliða þjónustu við verktaka.

Helstu verkefni bankastjóra:

Bankastjóri
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Bókabúð Máls og menningar, sem var á dögunum 
valin ein af 12 bestu bókabúðum heims, óskar eftir 
starfsfólki. Við leitum að fólki sem hefur brennandi 
áhuga á bókum og reynslu af sölustörfum. 

Bæði er um að ræða fullt starf og kvöld og helgar-
vaktir og getur viðkomandi hafið störf strax. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsókn ásamt ferilskrá sendist á
 dogg@bmm.is fyrir 16. apríl

Viltu vinna í einni af bestu
bókabúðum heims?

Starfsmaður í ferðaþjónustu

Iceland Excursions Allrahanda ehf. er ferðaþjónustufyrirtæki í fremstu röð. 
Félagið hefur verið leiðandi í nýsköpun á afþreyingu fyrir ferðamenn í meira en 
áratug. Félagið er handhafi viðskiptasérleyfis Gray Line sem er stærsta fyrirtæki í 
heiminum á sviði skoðunar- og pakkaferða. Gerðar eru miklar kröfur til þjónustu 
fyrirtækisins og metnaður starfsmanna er mikill, sem hefur skilað ánægðustu 
viðskiptavinum á Íslandi undanfarin ár. Í könnun Dear Visitor voru 96% 
viðskiptavina Iceland Excursions ánægðir eða mjög ánægðir, sumarið 2009.

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir því að ráða 
starfsmann í Sölu- og Markaðsdeild okkar. Skilyrði er 
að umsækjandi hafi viðtæka þekkingu og reynslu af
íslenskri ferðaþjónustu og mjög góða 
tungumálakunnnáttu, bæði í töluðu og rituðu máli.

Um framtíðarstarf er að ræða.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórir Garðarsson 
í síma 540 1304. 
Umsóknum skal skilað á thorir@grayline.is. 
Eldri umsóknir þarf að endurnýja.

Allar umsóknir verður farið með sem trúnaðarmál.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

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

Ísbúð Vesturbæjar óskar eftir að ráða kraftmikla og metnaðarfulla einstaklinga til starfa. 

Starfssvið

HæfniskröfurHæfniskröfur

Starfssvið
· Umsjón með daglegum rekstri
· Starfsmannahald, mönnun og vaktaplan
· Innkaup
· Almenn afgreiðsla

· Staðgengill verslunarstjóra
· Almenn afgreiðsla

Í boði eru góð laun fyrir rétta aðila.

Verslunarstjóri Vaktstjóri

· Hæfni til að stýra og vinna með fólki
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

· Hæfni til að stýra og vinna með fólki
· Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði

sími: 511 1144
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Samstarfssjóður Kommunequarfi k 
Sermersooq-Reykjavíkur-
Þórshafnar auglýsir eftir 

styrkumsóknum fyrir árið 2010

Reykjavíkurborg er aðili að sjóði höfuðstaða Færeyja, Græn-
lands og Íslands. Sjóðurinn hefur að markmiði að efl a skilning 
og samstarf,  m.a. á sviði menningarmála, milli þessara borga 
íbúa þeirra, samtaka og stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til 
verkefna sem þjóna þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli bæjanna og efl a tengsl þeirra 
með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu eða 
íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ýtarlega, fyrirkomu-
lagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Samstarfssjóður Kommunequarfi k Sermersooq-Reykjavíkur-
Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjórnar
Ráðhúsi Reykjavíkur
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en mánudaginn 10. maí nk. og koma 
umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu. Sérstök 
umsóknareyðublöð fást í upplýsingum í Ráðhúsi Reykjavíkur og 
á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is.

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjórnar, Ráðhúsi 
Reykjavíkur, s: (354) 411 4702.

Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í júní nk.

Reykjavík,  6. apríl 2010
Skrifstofustjóri borgarstjórnar

FLOKKSTJÓRI, SUMARVINNA 
Faxafl óahafnir sf óska að ráða til starfa fl okkstjóra 

sumarvinnufl okks.

Starfi ð felst í umsjón með sumarvinnufl okknum sem 
vinnur að hirðingu opinna svæða auk minni viðhalds- og 
þjónustuverkefna á vegum hafnanna.  Um tímabundið 
starf er að ræða. Æskilegt að viðkomandi hafi  reynslu af 
garðyrkjustörfum. Vinnufl okkurinn mun hafa starfsstöð í 

Bækistöð Faxafl óahafna að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Allar nánari upplýsingar um starfi ð gefur 
Jón Guðmundsson í síma 5258951.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinn hf. óskar eftir að ráða vélvirkja, vélstjóra og 
járniðnaðarmenn til starfa á nýju þjónustuverkstæði 
fyrirtækisins á Grundartanga.

Umsækjendur verða að hafa sveinspróf.

Um er að ræða krefjandi og áhugaverð verkefni við 
vélbúnað, viðhald og nýsmíði. Vinsamlegast sendið 
umsóknir til Héðins á netfangið atvinna@hedinn.is  
eða fyllið út umsókn á vefsíðu fyrirtækisins
www.hedinn.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nýtt þjónustuverkstæði Héðins tók til 
starfa á Grundartanga í byrjun ársins. 
Það er 600 fermetrar að stærð, og þar 
af er aðstaða starfsmanna 180 fermetrar.

Vélvirkjar / Vélstjórar 
Járniðnaðarmenn

Nánari upplýsingar veitir Bergþór Lund 
í síma 660 2137, beggi@hedinn.is 

Laus störf á þjónustuverkstæði Héðins á Grundartanga

Með doktorsnámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík er stefnt að því að þjálfa doktorsnema til rannsóknar- og 
kennslustarfa og annarra starfa sem krefjast mikillar vísindalegrar þjálfunar og þekkingar. Náminu er ætlað að 
dýpka fræðilega og aðferðafræðilega þekkingu doktorsnema í því skyni að gera þá hæfa til að vinna sjálfstætt 
og ígrundað á fræðasviðinu. Til að uppfylla kröfur til að öðlast doktorsgráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 
skal doktorsnemi, undir leiðsögn doktorsmenntaðs leiðbeinanda, hafa unnið vísindalegar rannsóknir sem fela 
í sér sjálfstætt framlag til þekkingarsköpunar á sviði lögfræði. Doktorsgráðu skal því aðeins veita að doktorsnemi 
hafi unnið sjálfstæðar frumlegar rannsóknir sem hafi nægjanlegt nýnæmi og vísindalegt gildi og séu af nægu 
umfangi til þess að verðskulda gráðuna.

Doktorsnám við lagadeild Háskólans í Reykjavík er fullt þriggja ára nám og svarar til 180 staðlaðra námseininga 
(ECTS). Doktorsnemi skal dvelja við erlenda háskólastofnun í allt að 6 mánuði af námstímanum. 

Lagadeild HR auglýsir eftir tveimur doktorsnemum en deildin hefur fengið heimild
menntamálaráðuneytisins til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD).

Stjórnskipunarréttar, þjóðaréttar og mannréttinda; réttarsögu og stjórnskipunarsögu; bótaréttar og 
vátryggingaréttar og heilbrigðisréttar. Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaranámi í lögfræði eða skyldum 
greinum og hafa sýnt afburðaárangur í námi og/eða starfi og vera líklegir til að geta tekið frumkvæði í 
þekkingarsköpun á sviði vísinda eða atvinnulífs.

Umsóknum skal skilað á rafrænu formi á www.hr.is til skrifstofu lagadeildar fyrir 15. maí 2010.
Með umsókn skulu fylgja afrit af prófskírteinum, feril- og ritaskrá ásamt drögum að rannsóknaráætlun.

Nánari upplýsingar um doktorsnámið er að finna á slóðinni www.hr.is/deildir/lagadeild/doktorsnam.
Einnig veitir skrifstofa lagadeildar frekari upplýsingar í síma 599 6407.

Við lagadeild HR eru um 400 nemendur og 15 fastir akademískir starfsmenn. Hlutverk Háskólans í Reykjavík 
er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði. Akademískar deildir skólans eru 
fimm: Kennslufræði- og lýðheilsudeild, lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild 
Nemendur eru um 3000 og starfsmenn skólans eru yfir 500 í 270 stöðugildum.

DOKTORSNÁM VIÐ LAGADEILD 
HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK
Lagadeild Háskólans í Reykjavík hefur að undangengnu gæðamati 
erlendrar sérfræðinganefndar fengið heimild menntamálaráðuneytisins 
til að bjóða doktorsnám í lögum (PhD). 

www.hr.is

Dalshrauni 13, Hafnarfi rði - sími 578 9700 

Margmiðlunarfræðingur
Óskar eftir vinnu

Hef mikla tæknilega þekkingu á 
helstu forritum tengdri margmiðlun

Hef reynslu af: Myndbandavinnslu
Þrívíddarhönnun
Samsetningu
Eftirvinnslu
HTML
Flash

Nánari upplýsingar
margmidlunarf@gmail.com
www.ingvason.com
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Við leitum að liðsmönnum
Framtíðin er björt og við erum að stækka, þess vegna leitum við að fleiri liðs mönnum. 
Við leitum að jákvæðum, áhugasömum og kraftmiklum einstaklingum sem geta  
starf að sjálfstætt, eru lærdómsfúsir og skipulagðir. Við bjóðum upp á spennandi  
störf í líflegu, alþjóðlegu umhverfi.

Markaðsfulltrúi 

Verkfræðingur/tæknifræðingur 

Helstu verkefni: 
• Leita nýrra viðskiptatækifæra, vinna með CRM-kerfi,  

senda upplýsingar til markhópa.
• Umsjón með kynningarefni, þátttaka í öðru 

markaðsstarfi og stefnumótun.
• Skipulagning viðburða.
• Tilboðsgerð.

Helstu verkefni: 
• Þróun á búnaði sem byggir á tölvusjón, úrvinnsla 

gagna frá mælitækjum.
• Þátttaka í öðrum þróunarverkefnum.
.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun í viðskipta-, markaðsfræði.
• Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur.
• Tölvukunnátta:  Word/Excel/PPT/ 
• Menntun og/eða reynsla af hönnun væri góður kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Verkfræði eða tæknifræðimenntun.
• Mjög góð enskukunnátta, önnur tungumál kostur.
• Reynsla af forritun og notkun almenns greiningarbúnaðar, 

svo sem MathLAB, auk þekkingar á gagnagrunnum.
• Þarf að hafa áhuga á að leysa krefjandi viðfangsefni.

Upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
18. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is 
 

Vaki er leiðandi fyrirtæki í þróun og markaðssetningu tæknibúnaðar  
fyrir fiskeldi. Nánast öll framleiðsla er seld á erlenda markaði í gegnum  
umboðsaðila eða dótturfyrirtæki erlendis. Starfsmenn á Íslandi eru  
16 auk 6 starfsmanna í dótturfyrirtæki Vaka í Chile. 

Vaki hlaut Útflutningsverðlaun 
forseta Íslands árið 2009.

NÝJAR ÁSKORANIR
Í boði eru áhugaverð störf fyrir öfluga og metnaðarfulla einstaklinga

Hugbúnaðarsérfræðingar Microsoft 
Dynamics AX og Microsoft XAL
HugurAx óskar eftir hugbúnaðarsérfræðingum til starfa á viðskiptalausnasviði 

fyrirtækisins. Viðkomandi starfar við þarfagreiningar, hönnun, forritun, ráðgjöf, þjó-

nustu og innleiðingar á Microsoft Dynamics AX og Microsoft XAL. Fjöldi áhugaverðra 

verkefna eru fyrirliggjandi. Þetta er kjörið tækifæri fyrir áhugasama aðila til að öðlast 

yfirgripsmikla þekkingu og kynnast rekstri fjölmargra fyrirtækja.

Við leitum eftir einstaklingum með brennandi áhuga á því að kynna sér nýjungar, 

miðla þeim og takast á við krefjandi verkefni. Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, 

verkfræði, viðskiptafræði eða sambærileg menntun er æskileg. Reynsla af forritun og 

innleiðingu á viðskiptakerfum er kostur. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, metnað 

til árangurs, lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í 

hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 
Umsóknir skal senda á atvinna@hugurax.is og merkja VL-svið 

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál

Hjá HugAx starfa um 110 starfsmenn. Markmið HugarAx er að vera öflugur samstarfsaðili fyrirtækja sem vilja ná árangri, viðskiptavinir okkar eru um 4.000 talsins, þar á meðal 

mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Höfuðstöðvar HugarAx eru að Guðríðarstíg í Reykjavík, en HugurAx rekur jafnframt starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og 

í Vestmannaeyjum.

Tæknilegur sérfræðingur 
Microsoft Dynamics AX 
HugurAx óskar eftir sérfræðingi til starfa á viðskiptalausnasviði fyrirtækisins.  Starfið 

felst í uppsetningum, þarfagreiningum, forritun og tæknilegri ráðgjöf tengdri Microsoft 

Dynamics AX, Sharepoint og Microsoft SQL server. Stór hluti starfsins felst í því að 

kynna sér nýjungar og miðla upplýsingum um það sem er nýjast á hverjum tíma til 

samstarfsmanna og viðskiptavina fyrirtækisins.

Við leitum að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á að kynna sér nýjungar og er 

fljótur að tileinka sér þær og koma í framkvæmd. Háskólamenntun á sviði tölvunar-

fræði, verkfræði eða sambærileg menntun er æskileg. Sérmenntun eða reynsla tengd 

rekstri, uppsetningu gagnagrunna og tækniumhverfis fyrir starfsemi fyrirtækja er 

kostur. Áhersla er lögð á frumkvæði, fagleg vinnubrögð, metnað til árangurs, lipurð í 

mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í hópi.



 10. apríl 2010  LAUGARDAGUR6

Starfsmaður í bókhaldsdeild
Starfssvið:
- Færsla bókhalds fyrir viðskiptavini
- Afstemmingar
- Önnur tilfallandi verkefni

Starfsmaður í launadeild
Starfssvið:
- Launavinnsla fyrir fjölbreyttan hóp viðskiptamanna
- Frágangur skilagreina
- Upplýsingagjöf til viðskiptavina

Hæfniskröfur:
- Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
- Góð tölvukunnátta
- Nákvæm og hröð vinnubrögð
- Geta til að starfa sjálfstætt
- Jákvæðni og vilji til að taka þátt í góðu hópstarfi 

Í boði eru framtíðarstörf hjá traustu fyrirtæki. Byrjunartími 
er samkomulag. Upplýsingar veitir Borghildur Sigurðardóttir 
framkvæmdastjóri, netfang: borghildur@fjarstod.is. Umsóknir 
sendist til Fréttablaðsins merkt ”Fjárstoð” fyrir 16. apríl.

Ert þú hress og skemmtileg(ur)??? 
Þá áttu samleið með okkur.

Fjárstoð er eitt stærsta fyrirtækið á íslenskum markaði sem sérhæft er í útvistun 
verkferla á fjármálasviði.  Þjónusta fyrirtækisins felst í framkvæmd allra verkþátta 
sem heyra undir fjármálasvið fyrirtækja, þar á meðal bókhald, afstemmingar, 
launavinnslu, gerð skilagreina, bráðabirgða- og árshlutauppgjör, framsetningu 
lykilstærða um fjárhag o.fl . 

Hjá Fjárstoð starfa um 20 frábærir starfsmenn sem hlakka til að fá ykkur í hópinn.

Hæfniskröfur:
 
· Rafeindavirkjamenntun og góð reynsla í viðgerðum.
· Viðhafa vönduð og vel skipulögð vinnubrögð.
· Góðir samkiptahæfileikar.
· Jákvæðni og geta til að læra nýja hluti.
· Góð enskukunnátta.

Leitum að góðum rafeindavirkja
til að sjá um uppsetningar

og viðgerðir á ýmsum tækjum,
svo sem tölvuvogum pökkunar-

vélum og iðnaðarprenturum.

Rafeindavirki

Auglýsingastofa  •  Laugavegi 26  •  www.jl.is

Umsóknarfrestur er til 26. apríl.

Upplýsingar veitir Kristín Ásta Kristinsdóttir (kristin@jl.is)

Umsækjendur vinsamlegast sendi ferilsskrá og aðrar upplýsingar  

sem þeir telja skipta máli á umsoknir@jl.is.

Vanur viðmótsforritari
Vanur grafískur forritari óskast í fullt starf. Þarf að vera 
sérstaklega fær í Flash, HTML, CSS & Javascript og hafa 
góða þekkingu á hönnunarhugbúnaði. Starfið felur í sér 
margbreytt og krefjandi verkefni á sviði forritunar og 
auglýsinga í nánu samstarfi við hönnuði og hugmyndafólk 
stofunnar. Framundan er mikil þróun og tilraunastarfsemi.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. 

Auglýsingastofan Jónsson og Le’macks er líflegur vinnustaður 

sem fæst við fjölbreytt og spennandi verkefni á sviði auglýsinga. 

Fyrirtækið er til húsa við Laugaveg 26 og hjá því starfa 35 

manns. Frekari upplýsingar eru á www.jl.is.

Mikil reynsla af viðmótsforritun

Ótæmandi áhugi á vefmiðlun og nýrri tækni

Yfirburðaþekking á tækjum og tólum

Góðir samskiptahæfileikar

Geta unnið vel undir álagi

Verkefnastjóri / aðstoðarmaður
Verkefnastjóri með gott vinnuþrek óskast í fullt starf. Þarf 
að vera vel ritfær á íslensku og ensku og geta lagað sig 
að sveigjanlegum vinnutíma. Starfið felur í sér óvæntar 
og skemmtilegar áskoranir og spannar allt frá skriftum til 
verkefnastjórnunar.

Frumkvæði, skipulagshæfileikar & ósérhlífni

Gott vald á íslensku og ensku

Hæfni í mannlegum samskiptum

Vilji til að takast á við erfið verkefni

Nám í auglýsingum eða hönnun kostur

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fyrir 1. júní. 

Menningarfélagið Hof auglýsir eftir fólki til starfa  í Menningarhúsinu Hofi  sem verður formlega opnað 27. ágúst 2010.
Í Menningarhúsinu Hofi  verður aðsetur Tónlistarskólans á Akureyri, Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Akureyrarstofu og 
Upplýsingamiðstöðvar ferðamála.  Leikfélag Akureyrar verður stór notandi í húsinu en þar verður jafnframt rekin verslun, 
kaffi hús og veitingaþjónusta. Gert er ráð fyrir afar fjölbreyttum viðburðum í Hofi  og nægir þá að nefna tónleikahald, 
leiksýningar,  ráðstefnur og fundi,  móttökur, veislur, óperur, dans, sjónlist  og fl eira. Menningarfélagið Hof er ekki 
framleiðandi viðburða  í húsinu heldur annast daglegan rekstur þess, markaðssetningu og móttöku viðburða og gesta 
hússins. Menningarfélagið Hof leggur áherslu á að vandvirkni og fagmennska einkenni öll störf á vegum félagsins. 
Markmiðið er að skapa eftirsóknarverðan vettvang fyrir tónlistar- og menningarlíf ásamt  ráðstefnu- og sýningarhaldi á 
Norðurlandi og styrkja ímynd Akureyrar sem ferðamannastaðar með fyrsta fl okks aðstöðu í einstöku húsi.

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 23. Apríl 2010 og skulu þær sendar á:
 Menningarhúsið Hof

 bt. framkvæmdastjóra
 Strandgötu 12
600 Akureyri

Allar nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri Menningarfélagsins Hofs í ingibjorg@menningarhus.is eða í síma 896-8486.

UMSJÓNARMAÐUR FASTEIGNAR
STARFSSVIÐ
Umsjónarmaður fasteignar annast almenna umsýslu og 
daglegan rekstur á húsinu, hefur yfi rumsjón með hússtjórn-
arkerfi , framkvæmdum og viðhaldi.  Umsjónarmaður fasteig-
nar skipuleggur og aðstoðar eftir þörfum við uppsetningu 
viðburða sem og notendur hússins eftir því sem við á.  

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni  í mannlegum 
 samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði, kraftur og skipulögð vinnubrögð
• Iðnmenntun eða reynsla  æskileg
• Almenn tæknikunnátta eða þekking
• Reynsla af utanumhaldi, skipulagningu og eftirfylgni 
 framkvæmda æskileg
• Reynsla af tæknivinnu í tengslum við tónleikahald, 
 leiksýningar eða ráðstefnur æskileg

MÓTTAKA OG MIÐASALA
STARFSSVIÐ
Starfsmaður í móttöku og miðasölu sinnir upplýsingamiðlun 
til gesta hússins, annast símsvörun og hefur yfi rumsjón með 
miðasölu í húsinu, uppgjörum og aðstoðar við markaðssetnin-
gu.  Auk þess annast starfsmaður í móttöku starfsmannahald 
í framhúsinu og aðstoðar við  skipulag í framhúsi eftir því sem 
kostur er á. 

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni  í mannlegum samskiptum
• Góð almenn tölvukunnátta
• Gott vald á íslensku, bæði töluðu og rituðu máli
• Gott vald á ensku, töluðu máli
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Reynsla af markaðsmálum æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

TÆKNISTJÓRI
STARFSSVIÐ
Tæknistjóri heldur utan um alla tæknivinnu í Hofi , ber 
ábyrgð á öllum búnaði sem tilheyrir húsinu, viðhaldi hans 
og mögulegum inn- og útlánum. Tæknistjóri aðstoðar 
notendur hússins í tengslum við vinnu á sviði eða í öðrum 
rýmum auk þess sem hann leiðbeinir, kennir og annast 
samskipti við lausráðna tækni- og keyrslumenn. 
Umtalsverður hluti af vinnu tæknistjóra er umsjón og 
vakt á viðburðum í húsinu.  

HÆFNISKRÖFUR
• Rík þjónustulund, lipurð og færni  í mannlegum 
 samskiptum
• Stundvísi, skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Þekking og reynsla á tæknimálum vegna tónleikahalds,  
 leiksýninga og ráðstefnuhalds nauðsynleg
• Góð almenn tæknikunnátta

MARKAÐSFULLTRÚI 50%
STARFSSVIÐ
Markaðsfulltrúi hefur umsjón með heimasíðu félagsins og 
vinnur að markaðssetningu hússins gagnvart mögulegum 
notendum og gestum, vinnur kynningarefni, auglýsingar, birt-
ingaáætlanir o.fl .  Markaðsfulltrúi sér um móttöku  hópa sem 
heimsækja húsið og er notendum hússins til aðstoðar varðandi 
skipulag og kynningu á viðburðum.

HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Reynsla af markaðsmálum
• Góð íslensku- og enskukunnátta, bæði talað og ritað mál
• Frumkvæði og sjálfstæði
• Skipulögð og nákvæm vinnubrögð
• Rík þjónustulund, lipuð og færni  í mannlegum samskiptum
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Okkur vantar “Jarðýtu”
MerkjaOutlet á Korputorgi er að leita að starfsmanni í fullt 
starf í versluninni

Við erum að leita að stundvísum og reglusömum aðila með:
•  Mikið vinnuþrek
•  Jákvætt viðmót
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og afburða þjónustulund
•  Hæfi leika til að vinna sjálfstætt

Reynsla af verslunarstörfum mikill kostur.
Áhugasamir sendi umsókn á hlif@utilif.is fyrir 16. apríl.

Útilíf er traust fyrirtæki sem selur allt sem þarf til að stunda helstu íþróttir og 
fjölbreytta útivist. Í hverri deild starfa sérfræðingar sem leggja sig fram við 
að þjóna viðskiptavinum fyrirtækisins. Hjá okkur er góður starfsandi og mikil 
áhersla er lögð á að allir starfsmenn fái að njóta sín og fái tækifæri til að efl ast 
í starfi . 

OUTLET

Óskar eftir hársnyrtisveinum og meisturum 
í stólaleigu í Kringlunni.

Frábær staðsetning, fjölbreyttur vinnutími. 
eitt verð, allt innifalið.

Nánari upplýsingar veitir Nonni í s:568-9979 eða
nonniquest@krista.is

Bláa Lónið leitar eftir metnaðarfullum yfirmatreiðslu-
manni til starfa. Um er að ræða fjölbreytt framtíðarstarf 
og spennandi tækifæri til að móta framtíð glæsilegrar 
veitingastarfsemi og ráðstefnuþjónustu á fjölsóttasta 
ferðamannastað Íslands.

Hjá Bláa Lóninu er rekin viðamikil veitingastarfsemi.
Á baðstað félagsins eru reknar 3 veitingaeiningar, 
LAVA restaurant, Blue Cafe og Lagoon Bar. Glæsilegir 
funda- og ráðstefnusalir eru einnig á baðstað og í 
Eldborg í Svartsengi auk þess sem fyrirtækið sér um 
matstofurekstur á þremur starfsstöðvum.

Bláa Lónið er reyklaus vinnustaður.

Yfirmatreiðslumaður

Starfssvið:
• Stjórnun eldhúss, skipulag verkefna og greining innkaupa
• Vöruþróun og gerð matseðla
• Stjórnun gæðamála í samræmi við HACCP gæðakerfi

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Faglærður matreiðslumaður, meistarapróf kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi nauðsynleg 
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og metnaður til að ná árangri
• Vilji og geta til að vinna óreglulegan vinnutíma

Frekari upplýsingar veitir Magnús Héðinsson, 
rekstrarstjóri veitingasviðs hjá Bláa Lóninu, netfang 
magnush@bluelagoon.is.

Umsóknarfrestur er til 18. april n.k.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið
á heimasíðu Bláa Lónsins:
www.bluelagoon.is/Umfyrirtaekid/Atvinna/Atvinnuumsokn/

Húsasmiðjan, Blómaval
og Kaffi Garður Skútuvogi

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins.
Húsasmiðjuverslanir eru 24 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 80.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 700 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að 
starfsmenn eigi þess kost að eflast og þróast í starfi.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla áhugasama að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör.
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla sérstaklega fyrir starfsmenn. Haldin eru um 100 námskei› á 
ári og námsvísir er gefinn út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir 
starfsmenn og fjölskyldur fleirra, íflróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Húsasmiðjan og Blómaval leitar að þjónustulunduðu og 
hæfileikaríku helgarstarfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er.

Atvinnuumsóknir
berist til Guðrúnar 
Kristinnsdóttur,
Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík 
eða á netfangið 
gudrunk@husa.is
fyrir 16. apríl n.k.
Einnig er hægt að sækja 
um starfið á heimasíðu 
Húsasmiðjunnar:
www.husa.is.

Helgarstarfsmenn í Blómaval
Ábyrgðarsvið
• Sala, þjónusta og ráðgjöf í verslun
• Kassaafgreiðsla

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af vinnu við blóm æskileg

Í boði er
• Gott og öruggt vinnumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Helgarvinna – 10-16 og 16-21 eftir samkomulagi

Helgarstarfsmenn í Kaffi Garði
Ábyrgðarsvið
• Vinna við afgreiðslu á mat og kaffi
• Vinna í sal, uppvask og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Í boði er
• Gott og öruggt vinnuumhverfi
• Skemmtilegur vinnustaður með samhentum hópi starfsmanna
• Helgarvinna – vinnutími eftir samkomulagi

Þarf að geta hafið störf fljótlega.

HELGARVINNA
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Fiskeldisfræðingur framtíðarstarf í Grindavík 
Íslandsbleikja auglýsir eftir fi skeldisfræðingi til starfa í matfi skaeldi og 

seiðastöð félagsins að Stað í Grindavík.  

• Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á fi skeldi og vera tilbúinn til að leysa  
 af forsvarsmenn stöðvarinnar þegar þess er þörf.  
• Starfi ð fellst í almennri umhirðu um matfi sk og seiði.
• Vinnutími er frá 7:00 til 16:00 alla virka daga auk helgarvakta á álagstímum í   
 eldinu.
• Tölvukunnátta er skilyrði

Mikið þróunarstarf í bleikjueldi er unnið hjá Íslandsbleikju og  þar eru miklir 
möguleikar fyrir áhugasama að hafa áhrif á þróun eldis til framtíðar með framlagi 
sínu.

Vinsamlega skilið skrifl egum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsman-
nastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri eða með tölvupósti á netfangið 
anna@samherji.is

Samherji er eitt öfl ugasta sjávar-
útvegsfyrirtæki Evrópu, með víð-

tæka starfsemi víðsvegar um heim.  
Samherji hefur á að skipa hæfu og 
framtakssömu starfsfólki og stjórn-
endum, öfl ugum skipafl ota, miklum 

afl aheimildum og fullkomnum 
verksmiðjum í landi.

Íslandsbleikja er fi skeldisfyrirtæki 
sem rekur þrjár eldisstöðvar tvær  
á Suðurnesjum og eina í Ölfusi.  
Að auki rekur félagið fullkomið 

sláturhús og fl akavinnslu í Grinda-
vík.  Íslandsbleikja er sérhæfð í 

eldi og vinnslu á bleikju.  Félagið 
er stærsti bleikjuframleiðandi 
í heimi og selur afurðir sínar 

ferskar og frosnar til kröfuhörðustu 
stórmarkaða og veitingahúsa 
í heimi.  Gæði og áreiðanleiki 

eldisferils Íslandsbleikju er vottaður 
af óháðum aðila, IMO frá Sviss.   

Íslandsbleikja er ungt fyrirtæki sem 
hefur vaxið undanfarin ár  og stefnir 
á frekari aukningu á starfsemi sinni 

á næstu árum.

Nánari upplýsingar á 
www.samherji.is

SAMHERJI HF

Verkefnastjóri á Reyðarfi rði
Þekkingarnet Austurlands (ÞNA) auglýsir eftir verkefnastjóra í 
100% starf er snýr að: 
• Skipulagningu og utanumhaldi vegna námskeiða
• Samstarfi  við fyrirtæki um endur- og símenntun starfsmanna 
• Þjónustu og stuðning við nemendur 
• Umsjón með íslenskukennslu ÞNA víða um Austurland
• Útgáfustarfsemi og markaðsstarf tengt starfsemi ÞNA
• Ýmis tilfallandi verkefni er varða verksvið ÞNA  

Hæfni og menntun: Háskólamenntun, reynsla og þekking á mennta-
málum, reynsla og þekking á markaðsmálum og samskiptahæfni. 

Um er að ræða krefjandi starf þar sem áhersla er lögð á skipulögð 
vinnubrögð og árangur í starfi .  Við leitum að metnaðarfullum 
einstaklingi sem er tilbúinn til að takast á við spennandi verkefni.  
Viðkomandi þarf að hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Ráðið er í starfi ð frá 1. ágúst n.k.  Í umsóknum þurfa að koma fram 
ítarlegar upplýsingar um menntun og fyrri störf. Farið verður með 
allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum svarað.

Umsóknir berist til Þekkingarnets Austurlands Tjarnarbraut 39, 700 
Egilsstöðum eða í tölvupósti á netfangið stefania@tna.is fyrir 30. 
apríl 2010. Nánari upplýsingar veita Stefanía G. Kristinsdóttir og 
Bergþóra Arnórsdóttir í síma 471 2838.

ÞNA er sjálfseignarstofnun, sem  vinnur að því að bæta aðgengi íbúa 
Austurlands að háskólanámi og símenntun og byggja upp samstarf 
um  rannsóknir og þróunarstarf  í samvinnu við stofnanir og  fyrir-
tæki, sjá nánar á www.tna.is. 

Kaupvangur, menningar- og 
fræðasetur Vopnfi rðinga

auglýsir eftir verkefnisstjóra
Um er að ræða verkefnastjórn í rannsókna- og þróunarverkefni 
tengdu vesturförum og heiðarbýlum í kringum Vopnafjörð.  
Samstarfsaðilar í verkefninu eru Þekkingarnet Austurlands, Reykja-
víkurAkademían, Héraðsskjalasafn Austfi rðinga, Vopnafjarðarhreppur, 
stofnanir og félagasamtök á Vopnafi rði. 
Leitað er eftir sérfræðingi á sviði sagnfræði, landfræði, mannfræði, 
þjóðfræði eða af öðrum þeim fræðasviðum sem nýst geta verkefn-
inu. Viðkomandi þarf að hafa til að bera frumkvæði, sjálfstæði og 
samskiptahæfni í ríkum mæli. Tækifæri fyrir frumkvöðla. 

Helstu verkþættir eru:
• Verkefnastjórn og mótun rannsókna. 
• Samstarf og ráðgjöf við grasrót um meðferð og skráningu 
 heimilda 
• Að skipuleggja skráningu upplýsinga og söfnun munnlegra  
 heimilda, gagna og þekkingar á svæðinu.
• Ritun og miðlun þekkingar sem er til og mun skapast í 
 verkefninu 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Um er að ræða fullt starf frá 1. ágúst í 3 mánuði, til að byrja með en 
með möguleika á framtíðarráðningu.

Umsóknarfrestur rennur út 30. apríl 2010
Umsóknir sendist til Þórunnar Egilsdóttur á netfangið 
thorunn@tna.is eða Kaupvangur, 690 Vopnafjörður. 

Upplýsingar veitir Þórunn í síma 473 1569.

I C E L A N D I C  B U S  C O M P A N Y

HJALTEYRARGÖTU 10 • 600 AKUREYRI
Akureyri 5 500 700 • Fax: 5 500 701

sba@sba.is • www.sba.is

Vinsamlegast sendið umsóknir með mynd á skrifstofu fyrirtækisins að Hjalt-

eyrargötu 10, 600 Akureyri, eða á netfangið sba@sba.is eða fyllið út atvinnu-

umsókn á vefnum www.sba.is

HÓPFERÐABÍLSTJÓRAR
SBA-NORÐURLEIÐ óskar að ráða bílstjóra með réttindi til aksturs 
hópferðabíla. Tungumálakunnátta nauðsynleg. Um er að ræða 
sumarstörf í Reykjavík og á Akureyri.

STÖRF Í AFGREIÐSLU Á AKUREYRI
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu okkar á Akureyri. Starfið felst í 
sölu farmiða og upplýsingagjöf fyrir innlenda sem erlenda ferða-
menn. Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.
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Það er

Síminn leitar
að nýjum liðsmönnum
Ef þig langar að vinna í krefjandi starfsumhverfi, hefur brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu sem 
tengist því þá erum við með rétta starfið fyrir þig. Hornsteinn Símans er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni sem 
byggir á öflugri liðsheild.

Vegna stóraukinna verkefna vill Síminn ráða starfsmenn með afbragðs þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 
alla virka daga. Í umsókn skal koma fram lýsing á 
náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer 
meðmælenda. Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi 
allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar 
upplýsingar. Umsóknir skulu berast á rafrænu formi í 
gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Umsóknar-

frestur er til

18. apríl

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2010

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

4
16

8
3

Umsjónarmaður
vélasala

Starfslýsing:
Umsjón og rekstur á miðlægum búnaði í vélasölum 
hýsingarþjónustu Símans ásamt viðhaldi á 
hugbúnaðarlausnum (management software) 
fyrir vélasali, gagnageymslur og aðra innviði sem 
tengjast vélasölum.

Hæfniskröfur:
Góð þekking á uppbyggingu vélasala nauðsynleg
Þekking á SAN innviðum (Brocade/Cisco)
og diskastæðum frá HP og IBM
Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu 
miðlægra kerfa
Þekking á APC InfrastruXture, Bladecenters og 
SAN Volume Controller er kostur
Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna 
sjálfstætt

Sérfræðingur
í afritunarlausnum

Starfslýsing:
Rekstur og viðhald á afritunarlausn Símans sem byggir 
á Tivoli Storage Manager og afritunarþjörkum frá IBM 
og HP.

Hæfniskröfur:
Reynsla af rekstri Tivoli Storage Manager 
afritunarlausnar
Samviskusemi og vandvirkni eru skilyrði
Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna 
sjálfstætt
Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur

Microsoft sérfræðingur
– 3 stöður

Starfslýsing:
Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa Símans, 
bæði  innrakerfis og hýsingarumhverfis. Samskipti 
og samvinna við aðrar deildir Símans sem og ytri 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Mjög góð þekking á MS stýrikerfum nauðsynleg
3ja til 5 ára reynsla af rekstri, hönnun og 
uppsetningu tölvukerfa
Microsoft vottun t.d. MCSE eða MCITP, Microsoft 
Certified IT Professional - Enterprise Administrator
Afbragðs þjónustulund, sjálfstraust til að vinna 
verkefni frá a- ö ásamt hæfileikum til þess að 
vinna í hópi
Þekking á MS Exchange, Terminal Server, MS 
OCS, MS SharePoint, MS SQL, IIS og BES Server 
er kostur
Þekking á IBM og HP vélbúnaði er kostur

Tæknimaður á þjónustuborði
– símsvörun 

Þjónusta á fyrirtækjasviði leitar að einstaklingi með 
tækniþekkingu til starfa á þjónustuborði sviðsins.
Um framtíðarstarf er að ræða.

Starfslýsing:
Tæknileg aðstoð til fyrirtækja 
Símsvörun (8004000) og úrvinnsla úr póstbrunnum 
Gerð verkbeiðna og eftirfylgni með þeim 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf
Afbragðs þjónustulund 
Grunnþekking á Microsoft hugbúnaði
og öðrum stýrikerfum
Góð þekking á farsíma-, talsíma- og netlausnum 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af sambærilegu starfi

Tæknimaður á þjónustuborði
– notendaþjónusta

Þjónusta á fyrirtækjasviði leitar að tækniliprum 
einstaklingi til starfa á þjónustuborði sviðsins.
Um framtíðarstarf er að ræða. 

Starfslýsing:
Tæknileg aðstoð til fyrirtækja sem felst í 
uppsetningum og bilanagreiningum á notendavélum, 
uppsetningum á prenturum og almennri þjónustu. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf
Afbragðs þjónustulund 
Þekking á Microsoft stýrikerfum og öðrum 
hugbúnaði
Þekking á DNS og IP 
MCP, MCSA, MCSE eða MCITP eru góðir kostir
Góð þekking á farsíma-, talsíma- og netlausnum 
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Hársnyrtir
Hársnyrtistofa óskar eftir að ráða hársnyrti til starfa sem fyrst.
Um er að ræða notalega hverfi sstofu og starfshlutfall frá 
70% - 100%. Umsækjendur þurfa að vera stundvísir, áreiðanlegir, 
hafa gott  viðmót og vera sjálfstæðir í vinnubrögðum. Góð laun í 
boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar eru veittar í s. 893-0020 
Umsóknir sendist í netfangið : mmagnusdottir@hotmail.com

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

FRAMLEIÐSLUSTJÓRI Í 
JARÐVINNU OG JARÐGANGAGERÐ 
ÍSTAK óskar eftir að ráða framleiðslustjóra til starfa við jarðvinnu og

jarðgangagerð á Grænlandi. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi 

verkefni í tengslum við byggingu vatnsaflsvirkjunar 50 km. frá bænum 

Ilulissat á vesturströnd Grænlands.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.

• Víðtæk reynsla af stjórnun jarðvinnu- eða jarðagangaframkvæmda.

• Gott vald á dönsku eða öðru norðurlandamáli.

Meðal verkefna:
• Verkefnastjórnun við jarðvinnu og jarðgangagerð.

• Samningar við innlenda og erlenda birgja.

• Úrlausn tæknilegra verkefna.

VERKSTJÓRI Á VÉLAVERKSTÆÐI
ÍSTAK óskar eftir að ráða verkstjóra á vélaverkstæði vegna framkvæmda 

fyrirtækisins á Grænlandi. Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu af 

viðgerðum tækja og vinnuvéla. Í starfinu felst almenn verkstjórn á véla-

verkstæði auk vinnu við viðgerðir og viðhald tækja.
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eftir skólastjóra frá og með skólaárinu 2010–2011, 

einnig vantar aðstoðarskólastjóra vegna námsleyfi s 
skólaárið 2010–2011.

Skólinn er samrekinn grunn- og tónlistarskóli og hefur nú undan-
farin ár lagt sérstaka áherslu á tónlist og tjáningu í skólastarfi . 
Einnig er áhersla lögð á umhverfi smál og stefnir skólinn á að 
sækja um Grænfánann í vor.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi  kennarapróf og hafi  
áhuga á að starfa í skóla sem leggur mikið upp úr vægi list- og 
verkgreina.

Stjórnunarnám og/eða stjórnunarreynsla er kostur.

Umsóknarfrestur um skólastjórastöðuna er til föstudagsins 
30. apríl.

og um aðstoðarskólastjórastöðuna til föstudagsins 14. maí.

Frekari upplýsingar veita:
Kristján Sigurðsson skólastjóri, sími 451 3129,
Ester Sigfúsdóttir formaður skólanefndar, sími 451 3474,
Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri, sími 451 3510, netfang 
holmavik@holmavik.is.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu Strandabyggðar

Hafnarbraut 19

510 Hólmavík

Grunn- og Tónskólinn 
á Hólmavík auglýsir

Verkstæði

www.markid.is      Sími 553 5320      Ármúla 40

Áhugasamir eru beðnir að fylla út 

umsóknarformið á vefsíðu okkar 

www.markid.is.

Okkur vantar einnig laghentan og 
duglegan starfsmann á verkstæði 
okkar til samsetningar og viðhalds 
á reiðhjólum.

Óskum eftir að ráða duglegan og 

hressan sölumann í verslun okkar.  

Áhugavert starf við sölu á íþrótta- 

og útivistarvörum.

Sölumaður

Verksvið

Hæfniskröfur

Umsóknir

Umsóknarfrestur er til 30. apríl nk.

Slysavarnafélagið Landsbjörg er 

stærstu sjálfboðaliðasamtök 

landsins, með um 100 björgunar-

sveitir og um 80 slysavarnadeildir 

um land allt. Félagið býr yfir 

rúmlega 80 ára reynslu í slysa-

vörnum sem er sá trausti grunnur 

sem við byggjum okkar starf og 

fræðslu á. Slysavarnaskóli 

sjómanna var stofnaður árið 1985 

til að halda námskeið fyrir 

starfandi og verðandi sjómenn um 

öryggis- og björgunarmál á helstu 

útgerðarstöðum landsins og 

annast öryggis- og slysavarna-

fræðslu fyrir nemendur í skip-

stjórnar- og vélstjórnarnámi. 

Skólinn hefur verið ISO 

gæðavottaður síðan 2005.

Skólinn er um borð í skólaskipinu 

Sæbjörgu sem staðsett er í 

Reykjavíkurhöfn en hefur 

jafnframt gert það mögulegt að 

sigla á ýmsar hafnir landsins 

með námskeið.

Klár í bátinn?

Vandað stálsmíðaverkstæði vantar góða suðumenn sem 
vanir eru að tigga og sjóða með mig/mag þráðsuðu.

Upplýsingar í síma 848-9710

STÁLSMÍÐI / SUÐA
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Innritun í framhaldsskóla 
fyrir haustönn 2010

Innritun í dagskóla er rafræn og fer fram á 
menntagatt.is og verður sem hér segir:

12. til 16. apríl 

Forinnritun nemenda í 10. bekk (fæddir 1994 eða 
síðar). Nemendur fá bréf frá ráðuneytinu með 
vefl ykli og leiðbeiningum. Ráðuneytið hvetur 
nemendur eindregið til að taka þátt í forinnrituninni.

20. apríl til 31. maí

Innritun eldri nemenda (fæddir 1993 eða fyrr) sem 
ekki eru nú í framhaldsskóla eða ætla að skipta um 
skóla. Umsækjendur fá vefl ykil á menntagatt.is.

7. til 11. júní

Lokafrestur 10. bekkinga til að innrita sig 
eða breyta umsóknum úr forinnritun. Einkunnir 
nemenda verða sendar rafrænt til þeirra skóla sem 
þeir völdu á miðnætti 11. júní.

Starfsbrautir fyrir fatlaða

Innritun á starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur 
er ekki rafræn. Þeir sem ekki hafa þegar sótt um 
geta sent framhaldsskólum skrifl ega umsókn fyrir 
16. apríl næstkomandi. Umsóknum um nám á starfs-
brautum verður svarað í síðasta lagi í lok apríl.

Nánari upplýsingar eru veittar í mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu og á menntagatt.is. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
 8. apríl 2010.

menntamálaráðuneyti.is

Ársfundur 
Veiðimálastofnunar 2010

Haldinn fi mmtudaginn 15. apríl 2010 í Bíósal, Hótel 
Loftleiðum

Dagskrá:
14:00 Fundur settur.
14:05 Ávarp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. 
 Jón Bjarnason
14:15 Yfi rlit um starfsemi Veiðimálastofnunar. 
 Sigurður Guðjónsson
14:30 Veiðin 2009 og veiðihorfur sumarið 2010.
 Guðni Guðbergsson
14.50 Kaffi hlé.
15:20 Nýrnaveiki og PKD-sýki. - Ógn við villta lax 
 fi skastofna á Íslandi ?
 Árni Kristmundsson, Fisksjúkdómadeild,  
 Tilraunastöðvar Háskóla Íslands, Keldum
15:40 Sjóbleikja í Hvítá í Borgarfi rði. Staða bleikju á  
 Íslandi.  
 Ingi Rúnar Jónsson
16:00 Fundarslit.

 Allt áhugafólk er velkomið á fundinn 

Umsóknir um byggðakvóta

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á fi skveiðiárinu 
2009/2010 sbr. reglugerð um úthlutun byggðakvóta til fi ski-
skipa nr. 82, 29. janúar 2010

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í 
neðanskráðu byggðalagi sbr. auglýsingu nr. 287/2010 í Stjórnar-
tíðindum

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fi skiskipa 
fyrir byggðarlagið

Vopnafjörður

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að fi nna 
á heimasíðu stofnunarinnar (fi skistofa.is), og þar eru ofangreind-
ur reglur einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur er til og með 26. 
apríl 2010.

Fiskistofa, 9. apríl 2010.

EFTIRLAUNASJÓÐUR 

SLÁTURFÉLAGS SUÐURLANDS

Boðað er til ársfundar Eftirlaunasjóðs 

Sláturfélags Suðurlands.

Fundurinn verður haldinn að Fosshálsi 1, 

3. hæð, fi mmtudaginn 29. apríl n.k. kl. 16.00.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar.

2.  Kynning ársreiknings, tryggingafræði-

legrar úttektar og fjárfestingastefnu.

3. Kosning fulltrúa í stjórn sjóðsins.

4. Önnur mál.

Matreiðslumenn 
/ matartæknar 
sem starfa hjá Reykjavíkurborg

MATVÍS boðar til fundar með þeim 
fagmönnum sem starfa hjá borginni og 
hafa hug á að vera félagsmenn í MATVÍS 

Fundurinn verður haldin á Stórhöfða 
31, miðvikudaginn 14. apríl kl. 15.00, 
gengið inn Grafarvogsmegin.

Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík auglýsir eftir 
samhentu fólki til að taka að sér umsjón með 

veitinga sal og þjónustu í safnaðarheimili 
Fríkirkjunnar að Laufásvegi 13. 

Vinsamlega hafi ð samband við skrifstofu Fríkirkjunn ar 
í síma 552 7270 eða sendið tölvupóst á 
frikirkjan@frikirkjan.is fyrir 22. apríl nk.

Vegna vaxandi umsvifa vantar vant fólk á 

aldrinum 20–35 ára í eftirtalin störf:

Þjónustufólk í sal

Vanan mann í eldhús

Vana barþjóna

Vinsamlegast sendið helstu upplýsingar (ferilskrá) 

með mynd á posthusidvinbar@gmail.is

Pósthúsið vínbar - bistró. Pósthússtræti 13

•

•

•
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Stórhöfði 33
110 Reykjavík

Stórglæsilegt skrifstofu / verslunar / lagerhúsnæði

Stærð: 870,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 171.050.000

Verð: 0

Til  leigu  eða  sölu  frábærlega  staðsett  verslunar  og  lagerhúsnæði,  alls
870,7fm  til  sölu  (1.217fm  til  leigu)  á  tveimur  hæðum  með  mörgum
innkeyrsludyrum að Stórhöfða í Reykjavík.  Efri hæðin (götu-skrifstofuhæðin)
er  218,7fm  með  frábæru  útsýni,  sex  skrifstofuherbergjum,  kaffistofu  og
fundarherbergi.   Lagerhúsnæðið  (neðri  hæðin)  er  alls  652fm  með  5  metra
lofthæð og stóru útisvæði.  Hillur og rekkar geta fylgt.  Húsið er klætt að utan
með viðhaldsfrírri álklæðningu og álgluggum og er í mjög góðu ástandi. Allur
frágangur  húsnæðisins  er  vandaður.   Aðkoma  að  húsinu  er  góð,  næg
bílastæði og tenging við helstu umferðaræðar mjög góð.

Hverfið  er  eftirsótt  og  hentar  mjög  vel  fyrir  ýmis  konar  atvinnustarfsemi.
Margar verslanir, heildsölur og skrifstofur eru í götunni. Starfsemi er í húsinu
allan sólarhringinn.  Tölvulagnir eru góðar í húsinu.
Allar  frekari  upplýsingar  gefur  Bergur  Steingrímsson  í  s.  896-6751.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur
Steingrímsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Til leigu eða sölu - frábær staðsetning !

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Óskum eftir ofangreindri stærð á svæði 
101. Má vera hæð eða heil húseign. Hluti 
eignarinnar t.d. jarðhæð má vera í útleigu 
en annað laust. Staðgreiðsla í boði fyrir 
rétta eign.

Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson hdl. 
og löggiltur fasteignasali í síma 661-2100.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Vantar 300–600 fm
skrifstofuhúsnæði til kaups!

Mjög vel skipulögð 56,5fm 2 herbergja íbúð á jarðhæð með útgangi 
út á fl ísalagða verönd. Eignin skiptist í : Forstofu með skáp. Björt og 
rúmgóð stofa, útgengt út á  verönd með skjólvegg. Fallegt eldhús 
með borðkrók við glugga Innaf stofu er herbergi með skáp. Baðher-
bergi með stórri sturtu og innréttingu, tengi fyrir þvottavél. Mjög góð 
þjónusta er í húsinu. Ásett verð er : 19,8millj. Eignin er laus.

Skólabraut 3 – 170 Seltjarnarnes.
 Til sölu eða leigu.

Jón Gretar Jónsson, löggiltur fasteignasali
GSM. 617-1800 

Góð 42 fermetra 2ja herbergja ósamþykkt risíbúð á þriðju hæð í fallegu steinhúsi við 
Bergþórugötuna.  Hér er um að ræða góða íbúð í miðbæ Reykjavíkur.  Fyrir liggur  
samþykki byggingafulltrúans í Reykjavík, frá árinu 1987, um að lyfta þaki hússins með 
byggingu kvista sunnan og norðanmegin.  VERÐ 11.2 MILLjónir.

Áhvílandi er gott lífeyrissjóðslán frá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.  Lánið er til 40 ára 
með 4,52% breytilegum vöxtum.

BERGÞÓRUGATA 25 – MIÐBÆRINN
Hagstætt áhvílandi lán 

Guðfi nna Jóh. Guðmundsdóttur hdl og lögg.fasteignasali

Nánari upplýsingar gefur Atli sölufulltrúi 
s: 899-1178 eða atli@husasala.is

Nýtt parhús 

Dalsbrún 3 Hveragerði.
Um er að ræða vel heppnaða  og fullbúna eign á góðum stað í Hveragerði  samtals 
161 m2 og telur hún; forstofu, stofu, eldhús, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús ásamt rúmgóðum bílskúr. Eignin er ný innréttið og tilbúin til 
afhendingar.  

Ásett verð er 25,7 millj. FERMETRAVERÐ AÐEINS 159 þús, 
lán frá ILS getur fylgt.  Eignin getur einnig fengist til útleigu.  

Góð kaup - Bókið skoðun

sími: 511 1144
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Spóahólar 20
111 Reykjavík
Glæsileg 3ja herbergja

Stærð: 80,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15.950.000

Verð: 16.900.000
Glæsileg 3 herbergja íbúð í góðu fjölbýli.
Nánari Lýsing: Komið inn í flísalagt anddyri með góðu skápaplási. Eldhúsið er með nýlegri
beykiinnréttingu,gott skápapláss,Stofa og borðstofa eru samliggjandi,útgegnt á suður svalir.
Barnaherbergið er rúmt og gott.Rúmgott hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergið er nýlega
tekið í gegn flísar í hólf og gólf,ljós innrétting.
Allar nánari uppls gefur Páll í sima 8619300

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

861 9300

Við erum bestir í okkar fagi
og
vantar því fleiri eignir á skrá !

Stærð: 1 fm
Fjöldi herbergja: 1

Byggingarár: 1
Brunabótamat: 1

Verð: 1
Getur fengið raunhæft söluverðmat hjá okkur miðað við apríl 2010.

Þér að kostnaðarlausu!

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Ert þú í vafa hvort þú getir selt ? 

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

615 0005

699 5008SELD

Laugavegur 46 B
101 Reykjavík
Glæsileg eign í miðbænum

Stærð: 155,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1907

Brunabótamat: 22.500.000

Verð: 44.900.000
Remax Lind kynnir Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð,vel staðsett í miðbæ Rvk.
Nánari lýsing: Um er að ræða bakhús, kjallar ,hæð og rishæð ásamt aukaíbúð með sér inngangi, til
hliðar við aðalhúsið. Allt húsið er ný-endurbyggt að mestu, m.a. gluggar, gler, bárujárn, hurðir, rafmagn
og pípulagnir. Eignin er öll í enduruppbyggingu og er gott tækifæri fyrir væntalega kaupendur að hafa
áhrif á skipulag og val á innréttingum.
Allar nánari uppls gefur Páll í sima 8619300 eða pallb@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmunds
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Open house?..

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

861 9300

Framnesvegur 61 
101 Reykjavík
Til Sölu glæsileg 5 herbergja íbúð

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 21.000.000

Verð: 28.600.000
Smekkleg íbúð á þessum vinsæla stað. Sérlega fallegt gegnheilt eikar parket á stofu, holi og eldhúsi.
Búið að opna íbúðina mikið og gera hana bjarta og fallega. Komið inn í hol með flísar á gólfi, fataskáp.
Til vinstri úr holi eru tvö barnaherbergi, plast parketi á gólfi. Eldhúsið opið og bjart með fallegu
gegnheilu eikar parketi, glæsileg hvít eldhús innrétting. Baðherbergið er hið glæsilegasta

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús Sunnud. frá kl 17.00-17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Hálsaþing 10
203 Kópavogur
Fallegt parhús á útsýnisstað

Stærð: 282 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 62.740.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.900.000
Glæsilegt parhús á útsýnisstað í Þingahverfinu í Kópavoginum.  Gengið er inn á efri hæð þar sem eru
stofa, eldhús, tvö baðherbergi, fjögur svefnherbergi, bílskúr og geymsla.  Útgengt í garð af efri hæð.  Á
neðri hæð er stórt tómstundarými/stofa, herbergi, "potta- og saunaherbergi" og þvottahús.  Vandað hús
á mjög skemmtilegum stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Sigurður Samúelsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

sigsam@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl. 14 - 14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8962312

Hrísrimi 5 ..
112 Reykjavík
Góð 3ja herb. íbúð í góðu fjölbýli

Stærð: 114,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 21.845.000
Bílskúr: Já

Verð: 18.900.000
Íbúðin skiptist í forstofu, inn af forstofu er þvottaherbergi,flísar á gólfi. Stofan er mjög rúmgóð og björt
suð-austur verönd, afgirtur garðiur, eldhús með snyrtilegri innréttingu, tengi fyrir uppþvottavél,
rúmgóður borðkrókur, parket á gólfi. Herbergja gangur með góðum fataskáp, parket á gólfi.
Svefnherbergin eru tvö, annað þeirra með skápum, dúkar á gólfi. Baðherbergið er snyrtilegt með
baðkari, flísar á gólfi. Stæði í lokaðri bílageymslu,góð geymsla í sameign.
Benedikt sýnir 661-7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnud. frá kl 15.00-15.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Kristnibraut 89
113 Reykjavík
*HELGAR TILBOÐ*Glæsileg 4ra á 3hæð

Stærð: 153,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 30.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Góð forstofa með flísum á gólfi, innaf forstofu er þvottarherb. ásamt geymslu. Stofan er mjög björt,
parket á gólfi út gengt á vestur svalir. Mjög gott herbergi er sem notað sem sjónvarpsherbergi. Eldhúsið
er snyrtilegt, ljós viðarinnrétting, parket á gólfi. Svefnherb.álma með suðursvölum. Baðherbergi er með
innréttingu,flísar í hólf og gólf. Hjónaherbergi gott kápapláss, parket á gólfi. Barnaherbergi með skáp,
parket á gólfi. Mjög rúmgóður bílskúr. Eign sem vert er að skoða.
Benedikt sýnir

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið hús sunnud. frá kl. 16.00-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Reykás 23
110 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð 2hæð til V

Stærð: 121,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 21.330.000
Bílskúr: Já

Verð: 22.900.000
forstofa með flísum á gólfi, fatahengi. Stofan er stór mjög rúmgóð, skiptist niður í sjónvarpshol og stofu,
parket á gólfi. Svalir með glæsilegu útsýni yfir Rauðavatn, bláfjöll, Esjuna. Eldhús nýleg innrétting og
heimilistæki, flísar á milli skápa, flísar á gólfi, gólfhiti. Innaf eldhúsi er þvottahús með innréttingu, vaskur
ásamt hillum. Hjónaherb parket á gólfi,horn fataskápur,útgengt á svalir. Herb. parket á gólfi, fataskáp.
Baðherb nýlegt,hiti í gólfi. Bílskúr ásamt geymslu. Mjög góð eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUD. FRÁ 14.00-14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef


