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SÖLUMAÐUR – VIÐGERÐARMAÐUR

Hefur þú áhuga á heilsutengdri matargerð? Gera hollan og
næringarríkan mat girnilegan og góðan? Ginger veitingastaður
mun opna í ágúst og sérhæfa sig í heilsumatargerð. Leitum eftir
lífsglöðum, jákvæðum og heilsuhraustum starfskrafti til að græja
góðan mat alla virka daga, frí um helgar. Umsækjandi þarf að hafa
reynslu af eldhússtörfum og rekstri eldhúss og lykilatriði að hafa
áhuga á hollustufæði og heilsusamlegum lífstíl.

Óskum eftir tæknilega sinnuðum sölumanni.
Starﬁð felst í að selja margskonar vélar og tæki
auk varahluta. Umsækjandi þarf auk þess að hafa
góða tækniþekkingu og geta framkvæmt minniháttar
viðgerðir. Skilyrði eru hæfni í mannlegum samskiptum, geta unnið sjálfstætt og reynsla af vélbúnaði og
viðgerðum. Starﬁð er mjög fjölbreytt og lifandi.
Fyrirtækið er lítið fyrirtæki í mikilli sókn og er
staðsett á höfuðborgarsvæðinu.

Ef þetta gæti átt við um þig sendu þá umsókn með upplýsingum
um fyrri störf ásamt mynd á netfangið hjaltalin@internet.is.

Vinsamlegast sendið inn umsókn á
box@frett.is merkt „Vélar2010“

Matreiðslumaður/kona óskast

Laus staða við Grunnskólann á Ísaﬁrði
Laus er staða raungreinakennara á unglingastigi í eitt ár.
Helstu kennslugreinar eru stærðfræði og náttúrufræði,
ásamt umsjón í 8. bekk. Um er að ræða 100% starf. Í
Grunnskólanum á Ísaﬁrði eru um 450 nemendur í 1.-10.
bekk. Skólastjóri er Sveinfríður Olga Veturliðadóttir,
olga@isafjordur.is.
Umsóknarfrestur er til 9. júlí 2010.

Hlutverk Íslandsstofu: • Veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skyni að greiða fyrir útflutningi á vöru og þjónustu
(Sjá lög nr. 38/2010) • Laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi

• Laða erlenda fjárfestingu til Íslands, upplýsa erlenda fjárfesta um kosti Íslands og vera stjórnvöldum til ráðuneytis
um fjárfestingarmál
• Vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmunasamtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og aðgerðir til þess
að efla ímynd og orðspor Íslands
• Styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis.

Framkvæmdastjóri Íslandsstofu
Stjórn Íslandsstofu auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra Íslandsstofu.
Áhersla er lögð á að umsækjandi hafi umtalsverða styrkleika sem leiðtogi og sem
talsmaður Íslandsstofu. Hann þarf að hafa góða og yfirgripsmikla þekkingu á íslensku
atvinnulífi, menningu og sögu lands og þjóðar.

Starfsvið framkvæmdastjóra
• Framkvæmdastjórn og yfirumsjón með verkefnum
Íslandsstofu
• Ábyrgð á fjárreiðum og yfirstjórn einstakra sviða
• Talsmaður Íslandsstofu út á við, innanlands sem
erlendis
• Frumkvæði að stefnumótun, þróun og
áætlanagerð
• Undirbúningur stjórnarfunda og eftirfylgni
stjórnarákvarðana.

Menntunar og hæfniskröfur
• Háskólamenntun í viðskiptum eða öðrum háskólagreinum sem nýtist í starfi
• Mikil reynsla af erlendu markaðs- og kynningarstarfi.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku máli í ræðu og riti,
þekking á Norðurlandamáli nauðsynleg, önnur málakunnátta æskileg
• Sjálfstæði, frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Rík ábyrgðartilfinning og góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
11. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.
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Í Strandabyggð búa um 500 íbúar og er Hólmavík þéttbýlisstaðurinn. Atvinnulíf í sveitarfélaginu er fjölbreytt
og skólastarf öflugt, grunnskóli, leikskóli og tónskóli. Nánari upplýsingar um Strandabyggð er að finna á
vefsíðunni www.strandabyggd.is.

Sveitarstjóri Strandabyggðar
Starf sveitarstjóra í Strandabyggð er laust til umsóknar og er leitað eftir kraftmiklum
og áhugasömum einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni. Í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum voru tveir listar í kjöri í Strandabyggð, J-listi félagshyggjufólks
og V-listi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Listarnir hafa gert með sér
samkomulag um samstarf á kjörtímabilinu.

Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með
4. júlí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið sveitarstjóra
• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd
ákvarðana sveitarstjórnar
• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum
• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og
upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
• Upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
• Að gæta hagsmuna Strandabyggðar út á við, vera
talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum
málaflokkum

Helstu kostir sveitarstjóra
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
• Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
• Áhugi og reynsla af bókhaldi, stjórnun og rekstri
• Þekking á sveitarstjórnarmálum er æskileg en ekki
skilyrði
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur en
ekki skilyrði
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Yﬁrvélstjóri og 1. vélstjóri

Tölvunarfræðikennari

óskast á Ísleif VE 63 vélastærð 2460 kw

Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða tölvunar-

Upplýsingar í síma: 893 9741 (Guðni)
eða 488 8000 (Sindri) Einnig er hægt
að senda póst á netfangið sindri@vsv.i

fræðikennara í hlutastarf frá og með næsta hausti.

Áhugasamir haﬁ samband með pósti
á netfangið ohj@hradbraut.is

Sérfræðingar í Fjárhagsdeild
Sérfræðingur í Daglegt uppgjör

Sérfræðingur í Samstæðu- og fjárhagsskýrsludeild

Við leitum að einstaklingi til starfa sem sérfræðingur í Daglegu uppgjöri.
Daglegt uppgjör er 16 manna deild innan Fjárhagsdeildar sem sér um daglegar
afstemmingar, móttöku reikninga og bókanir, ásamt öðrum sérverkefnum sem
viðkoma rekstri bankans.

Við leitum að einstaklingi til að starfa sem sérfræðingur í Samstæðu- og
fjárhagsskýrsludeild bankans. Sérfræðingurinn starfar í 9 manna teymi sem ber
ábyrgð á fjárhagsskýrslum til stjórnar og eftirlitsaðila, samstæðuuppgjöri bankans,
áætlanagerð og ýmsum sérverkefnum í tengslum við uppgjör bankans.

Helstu verkefni:
¥ Yfirlestur gagna
¥ Afstemmingar
¥ Bókanir
¥ Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Helstu verkefni:
¥ Greining fjárhagsupplýsinga
¥ Skýrslugerð til Fjármálaeftirlits og Seðlabanka
¥ Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:
¥ Menntun sem nýtist í starfi s.s. viðurkenndur bókari
¥ Mikil reynsla af bókhaldsstörfum
¥ Þekking á SAP kostur
¥ Nákvæmni og talnaskilningur
¥ Góð kunnátta í Excel
¥ Skipulagshæfni, frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni
í mannlegum samskiptum.

Hæfniskröfur:
¥ Háskólamenntun sem nýtist í starfi
¥ Góð enskukunnátta
¥ Gott fjármálalæsi
¥ Góð kunnátta í Excel og reynsla í notkun bókhaldskerfa
¥ Bókhalds- og reikningsskilaþekking
¥ Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar veitir Elín Huld Árnadóttir, deildarstjóri,
elin.h.arnadottir@islandsbanki.is, sími 440 4663.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Haraldsdóttir, deildarstjóri,
holmfridur.haraldsdottir@islandsbanki.is, sími 440 4057.

Umsóknir skulu fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. Umsóknarfrestur er til 7. júlí nk.
Tengiliður á mannauðssviði er Elísabet Helgadóttir, elisabet.helgadottir@islandsbanki.is, sími 440 4865.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA 10-1154

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta. Hjá bankanum starfa um 930 starfsmenn. Utan Íslands byggir Íslandsbanki fyrst
og fremst á þeirri sérþekkingu og viðskiptasamböndum sem bankinn býr yfir í sjávarútvegi og jarðhita.
Íslandsbanki sækist eftir starfsfólki sem býr yfir yfirburðaþekkingu og reynslu, er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans.
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Rúmlega 900 skólar nýta sér
lausnir frá Mentor í þremur
löndum, Íslandi, Svíþjóð
og Sviss og framundan er
innleiðing Mentorkerfisins í
fyrstu skólunum í Þýskalandi.

Barnaheimilið Ós
Foreldrarekinn leikskóli óskar eftir leikskólakennurum
og Matráð til starfa í haust. Hægt er að sækja um á
heimasíðu skólanns www.leikskolinn.is/os
Frekari upplýsingar fást í símum 6637239 og 5523277
Einnig með því að senda póst á netfangið 0s1@simnet.is.

Mentor hefur það hlutverk
að leggja skólasamfélaginu Ɵl
lausnir, þekkingu og þjónustu
Ɵl aukins árangurs.

Við leitum að þýskumælandi aðila Ɵl að sinna
ráðgjöf fyrir svissneska og þýska notendur
kerfisins.

Framơðarsýn Mentors er
að verða eiƩ virtasta fyrirtæki
Evrópu á sviði upplýsingakerfa fyrir skóla.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Mjög góð þýskukunnáƩa bæði í tal- og ritmáli
Svissnesk-þýska æskileg (Schweizerdeutsch)
Hæfni í mannlegum samskiptum
Háskólamenntun sem nýƟst í starfi

Í boði er starf í vaxandi og
metnaðarfullu fyrirtæki.

Metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Frekari upplýsingar gefur
Vaka í síma: 895 0357
Umsóknir sendist Ɵl:
starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum Ɵl
4. júlí 2010

Umsóknarfrestur er til 13. júlí.

Reynsla af skólastarfi er kostur

Elsku Valtýr okkar er að gifta sig í dag og af því tilefni vill
starfsfólk Mentor senda honum og Elsu innilegar hamingjuóskir.
Nú leitum við að starfsmanni sem vill starfa með Valtý og fleiru
hæfileikafólki í alþjóðlegu umhverfi.

Spennandi störf
hjá ört vaxandi nýsköpunarfyrirtæki

PIPAR\TBWA
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ORF Líftækni og dótturfyrirtæki þess Sif Cosmetics leita eftir áhugasömum sérfræðingum, tæknimönnum og
starfsmönnum í framleiðslu á sérvirkum próteinum úr byggi, vefstjóra og hönnuði, sérfræðingi í þróun á
framleiðslutækni félagsins, og gæðastjóra fyrir núverandi framleiðslu og fyrirhugaða GMP framleiðslu félagsins.

Sérfræðingur í rannsóknum og þróun
framleiðslutækni á sérvirkum próteinum

Tæknimaður í próteinframleiðslu

Gæðastjóri fyrir GMP framleiðslu

Æskileg menntun og reynsla: B.Sc. í lífefnafræði
eða sambærilegt.

Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun
í lyfjafræði ásamt reynslu á sviði GMP framleiðslu
eða sambærilegt.

Stöðvarstjóri próteinframleiðslu

Starfsmenn í próteinframleiðslu

Vefstjóri og hönnuður

Æskileg menntun og reynsla: Ph.D. eða M.Sc.
í lífefnafræði með reynslu í lífefnafræði próteina
og framleiðslutækni eða sambærilegt.

Æskileg menntun og reynsla: Góð almenn menntun
og reynsla í framleiðslu.

Æskileg menntun og reynsla: Háskólamenntun
og mikil reynsla í vefumsjón, umbroti og hönnun.
Mjög gott vald á íslensku og ensku.

Æskileg menntun og reynsla: Ph.D. í lífefnafræði með
reynslu í lífefnafræði próteina eða sambærilegt.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vefsíðu fyrirtækisins: www.orf.is.
Umsóknir skal senda til starf@orf.is fyrir 11. júlí 2010.
Umsóknum má skila á íslensku en æskilegt er að þær séu á ensku.

ORF Líftækni hf. er vaxandi nýsköpunarfyrirtæki á
sviði líftækni sem hefur þróað nýstárlega framleiðsluaðferð til að framleiða verðmæt, sérvirk prótein sem
m.a. notuð eru til læknisfræðirannsókna víða um heim.
ISOkine™ vörur fyrirtækisins hafa hlotið hrós fyrir
hreinleika og gæði og fyrirtækið vakið athygli fyrir
nýskapandi grænan iðnað.

Sif Cosmetics ehf., er dótturfyrirtæki ORF Líftækni
sem framleiðir og selur snyrtivörur er byggja á
líftækniafurðum ORF Líftækni. Fyrirtækið setti nýlega
á markað EGF BIOeffect™ húðdropa sem hlotið hafa
frábærar viðtökur á markaði hér á landi og erlendis.

Hjá ORF Líftækni og dótturfyrirtæki þess starfa nú um
40 manns. Fyrirtækið er í fremstu röð fyrirtækja í
heiminum á sínu sviði og hlaut Nýsköpunarverðlaun
Rannís, Útflutningsráðs og Nýsköpunarmiðstöðvar
árið 2008.
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Embætti umboðsmanns skuldara er laust til umsóknar
Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem umboðsmaður skuldara veitir
forstöðu og ber hann faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri hennar.
Stofnunin starfar samkvæmt nýjum lögum um umboðsmann skuldara. Félags- og
tryggingamálaráðherra skipar umboðsmann skuldara til fimm ára í senn frá og með 1.
ágúst nk.
Umboðsmaður skuldara skal hafa menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri
þekkingu og reynslu af málefnum á starfssviði stofnunarinnar.
Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir þekkingu og reynslu sem nýtist við stjórnun
embættisins. Áhersla er lögð á leiðtogahæfni, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð ásamt
færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf skulu berast félagsog tryggingamálaráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík, eða á
netfangið: postur@fel.stjr.is eigi síðar en 12. júlí nk. Konur jafnt sem karlar eru hvött til
að sækja um embættið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. Vinsamlegast athugið að um opinbera embættisveitingu er að ræða og
því ekki hægt að óska nafnleyndar.

Spennandi
starf í góðu
starfsumhverﬁ
Flugfjarskipti ehf hafa ákveðið að fjölga í hópi flugfjarskiptamanna og bjóða upp á nám í flugfjarskiptum. Námið hefst þann 1. september n.k. og áætluð
námslok eru í mars 2011. Þeim umsækjendum sem
standast próf og aðrar tilskyldar hæfniskröfur verður
að námi loknu boðið starf flugfjarskiptamanns hjá
Flugfjarskiptum.
Námið er tvíþætt. Fyrri hlutinn fer fram í ATS skóla
Isavia ohf, en seinni hlutinn er starfsþjálfun hjá Flugfjarskiptum. Nemendur eru á launum á námstímanum.
Hæfniskröfur:
• Umsækjendur skulu hafa lokið stúdentsprófi eða
sambærilegri menntun, hafa góða ensku- og vélritunarkunnáttu, tala skýrt mál auk þess að fullnægja tilskyldum heilbrigðiskröfum.
• Við leitum að starfsmönnum með góða samskiptahæfileika og lipra og þægilega framkomu.
Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði í starfi og geta
unnið undir álagi.
Í boði er spennandi starf í öruggu og góðu starfsumhverfi.
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Flugfjarskipta: www.gannet.is. Einnig svarar Erla S. Jensdóttir,
rekstrar- og mannauðsstjóri, fyrirspurnum í síma
563 6554 eða á erla@gannet.is .
Skriflegar umsóknir með ítarlegum upplýsingum um
fyrri störf og reynslu, ásamt mynd sendist Flugfjarskiptum ehf, Sóleyjarima 6, 112 Reykjavík eða með
tölvupósti á gannet@gannet.is.
Umsóknarfrestur er til 5. júlí næstkomandi.
Sakarvottorð fylgi umsókn.
Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð á heimasíðu
Flugfjarskipta: www.gannet.is.
Öllum umsóknum verður svarað.
Flugfjarskipti ehf er að fullu í eigu Isavia ohf. Fyrirtækið
sinnir tal- og gagnaviðskiptum við alþjóðaflug í íslenska
flugstjórnarsvæðinu. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 50
og starfssemin er á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi.
Flugfjarskipti ehf leggja áherslu á jafnan rétt karla og
kvenna til starfa.

sími: 511 1144

Bolli Þór Bollason, ráðuneytisstjóri, veitir nánari upplýsingar um starfið í síma
5458100.
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SKARTGRIPAVERSLUN Á LAUGAVEGINUM
ÓSKAR EFTIR STARFSKRAFTI
Skartgripaverslun á Laugavegi óskar eftir að ráða starfskraft í hlutastarf frá 1. ágúst eða fyrr. Vinnutíminn er
frá kl. 12 til 18 alla virka daga og felst starﬁð í afgreiðslu
og þjónustu við viðskiptavini. Um framtíðarstarf er að
ræða. Umsókn með ljósmynd sendist á netfangið:
hrannar18@visir.is.

Hárstofa / Rakarastofa

Hársnyrtir óskast
Vegna mikilla anna óskum við eftir starfsmanni í hlutastarf.
Stólaleiga kemur einnig til greina.
Upplýsingar á harrett@internet.is

Auglýsir eftir listgreinakennara við Grunnskóla
Seltjarnarness sem getur kennt tæknimennt.
Um er að ræða 8 kennslustundir á unglingastigi.

Nánari upplýsingar veitir Helga Kristín Gunnarsdóttir
aðstoðarskólastjóri helgakr@seltjarnarnes.is.
Skilafrestur umsókna er til 5. júlí nk.
Á Seltjarnarnesi eru um 600 nemendur í heildstæðum grunnskóla.
Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir
nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk. www.grunnskoli.is
AUGLYSING?ATVINNA?KEILIRPDF
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Fræðslu-, menningar- og þróunarsvið Seltjarnarnesbæjar

BLÖNDUÓSBÆR

Starf við Varmárskóla, Mosfellsbæ
Varmárskóli auglýsir eftir sérkennara í tímabundna ráðningu
til eins árs:

Sérkennari á unglingastigi 100% staða.
Diplóma í sérkennslu æskileg.
Upplýsingar veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir (thorhildur@
varmarskoli.is sími 863-3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir
(thoranna@varmarskoli.is ) sími 899-8465
Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí 2010. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um starﬁð.
Í Varmárskóla fer fram mikið og öﬂugt þróunarstarf m.a. í stærðfræði
og útinámi. Við leitum að konum sem körlum, sem hafa ánægju af
að vinna með börnum og skemmtilegu og faglegu samstarfsfólki.
Búið er að koma upp útikennslustofu í fögru umhverﬁ Varmárskóla
og íþróttaaðstaða er hin glæsilegasta.

GRUNNSKÓLAKENNARAR

Kennara vantar til starfa við Grunnskólann
á Blönduósi næsta haust.
Um er að ræða 100% aﬂeysingastöðu til eins árs í
almennri kennslu á yngsta stigi, 50% stöðu í almennri
kennslu á yngsta/mið stigi, 50% stöðu í heimilisfræði,
25% stöðu í tónmennt og 50% stöðu í list- og verkgreinum. Einnig vantar aﬂeysingu í stöðu íþróttakennara
í þrjá mánuði frá miðjum september.
Umsækjendur þurfa að hafa réttindi til að kenna í
grunnskóla. Æskilegt er að viðkomandi haﬁ reynslu
af starﬁ í skóla með einstaklingsmiðaðar áherslur.
Góðir skipulags-, samskipta- og samvinnuhæﬁleikar
eru skilyrði.
Frekari upplýsingar gefur Þórhalla Guðbjartsdóttir
skólastjóri (thorhalla@blonduskoli.is) í síma 892-4928.
Umsóknarfrestur er til 11. júlí nk. og skal umsókn
skilað með ferilskrá á netfang skólastjóra:
thorhalla@blonduskoli.is

Gogogic seeks wizards
Gogogic is building a new web team that is intended to be the best of it´s kind.
The posts we are looking to fill are:

Flash/Action Script programmer
REQUIREMENTS:
o %XPERIENCED IN !DOBE &LASH #3 #3 AND !CTION3CRIPT 

Team leader/web programmer
RESPONSIBILITIES:
o ,EAD THE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF APPLICATIONS
WEB SITES AND OTHER ONLINE SOLUTIONS
o (AVE A LEADING ROLE IN THE DESIGN AND THE MAINTAINANCE
OF 0(0-Y31, SYSTEMS ARCHITECTURE
o 4RAIN MENTOR AND LEAD HIS OR HER DEVELOPER TEAM
o 2ESPONSIBLE FOR ANALYZING ASSIGNED TASKS PROVIDING
ACCURATE WORK ESTIMATES AND MANAGING OWN TIME AND
THAT OF DEVELOPERS TO KEEP DEVELOPMENT IN LINE WITH
TIME AND COST ESTIMATES
o #ODE AND SYSTEM DOCUMENTATION
REQUIREMENTS:
o 5NDERSTANDING OF THE LATEST TRENDS IN WEB DESIGN
ONLINE SERVICES AND ENTERTAINMENT
o 3UPERIOR KNOWLEDGE OF (4-,  #33 WITH A VIEW
OF CREATING ACCESSIBLE WEB PAGES FOR BOTH USERS
AND SEARCH ENGINES +NOWLEDGE OF 7ORDPRESS IS
ADVANTAGEOUS
o -ASTERY OF 0ROJECT MANAGEMENT AND THE ABILITY TO
LEAD AN INTEGRATED TEAM WORKING ON MULTIPLE ONLINE
PROJECTS
o !BILITY TO WORK FAST AND PERFORM WELL UNDER PRESSURE
EXPERIENCE:

Web/Interactive Designer
RESPONSIBILITIES:
o 2ESPONSIBLE FOR CONTENT LAYOUT AND PIXEL PERFECT VISUAL
APPEARANCE

o .EEDS TO KNOW TWEENS TIMELINE AS WELL AS THE SECURITY
SANDBOX MODEL AND CROSSDOMAIN üLES
o 'OOD OVERALL KNOWLEDGE IN HTML JAVASCRIPT AND GENERAL
WEB PROGRAMMING
o 3HARP EYE FOR CONCEPT AND EXECUTION
o !BILITY TO WORK FAST AND PERFORM WELL UNDER PRESSURE
o 4HE ABILITY TO CONSTANTLY REFRESH HIS OR HERS SKILLS AND
KNOWLEDGE

REQUIREMENTS:
o 0ASSIONATE ABOUT ALL ASPECTS OF WEBINTERACTIVE DESIGN
AND DETAILS
o 'REAT UNDERSTANDING OF USABILITY DESIGN
o 3UPERIOR KNOWLEDGE OF 0HOTOSHOP
o )NTERMEDIATE SKILLS IN &LASH )LLUSTRATOR  )N$ESIGN
o +NOWLEDGE OF !FTER %FFECTS AND ANIMATION TECHNIQUE IS
RECOMMENDED
o 3UPERIOR KNOWLEDGE OF CURRENT WEB DESIGN TRENDS AND
TECHNIQUES
o 4HE ABILITY TO CONSTANTLY REFRESH HIS OR HERS SKILLS AND
KNOWLEDGE
o 3HARP EYE FOR CONCEPT AND EXECUTION AS WELL AS
PRODUCTION AND BUSINESS FACETS
o !BILITY TO WORK FAST AND PERFORM WELL UNDER PRESSURE
EXPERIENCE:
o 3EVERAL YEARS OF HANDS ON EXPERIENCE
o ! STRONG ONLINE PORTFOLIO

o -INIMUM  YEARS EXPERIENCE IN SOFTWARE DEVELOPMENT
o 3UCCESSFUL TRACK RECORD OF WEB AND ONLINE
DEVELOPMENT PROJECTS

Please send your CV and cover letter to jobs@gogogic.com
All applications are conﬁdential and will be answered through e-mail. Deadline for applications is Friday July 2nd.

'OGOGIC WAS ESTABLISHED IN  BY ENTREPRENEURS THAT
SET OUT TO CREATE AND INTRODUCE A MODERN BREED OF GAME
DEVELOPMENT COMPANY 4HE COMPANY HAS ESTABLISHED
ITSELF AS A SERIOUS PLAYER IN THE MARKET WITH A HANDFUL OF
TITLES AND STRONG RD PARTY RELATIONSHIPS UNDER ITS BELT
3UCCESS IS BASED ON A STRONG UNDERSTANDING OF EMERGING
GAMING MARKETS AND AN ABILITY TO HARNESS COMMUNITIES
AS PART OF INNOVATIVE GAME CONCEPTS 'OGOGIC HAS
GROWN RAPIDLY AND CURRENTLY EMPLOYES  DEDICATED AND
AMBITIOUS PROFESSIONALS 4HE COMPANY HAS JUST MOVED ITS
HEADQUARTERS TO ,AUGAVEGUR 

Hug- og verkvit
Marel leitar að áhugasömu og hæfileikaríku fólki
Við sækjumst eftir starfskröftum sem eru nákvæmir í vinnubrögðum og sveigjanlegir, búa
yfir góðum samskiptahæfileikum og enskukunnáttu og geta unnið vel í teymi. Í boði eru
störf í spennandi alþjóðlegu umhverfi sem henta jafnt konum sem körlum.

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki í fararbroddi í
þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og lausna
fyrir matvælaiðnað. Hjá fyrirtækinu starfa um 3200
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.

Vélaverkfræðingar og
véltæknifræðingar í vöruþróun
4UBSGJ§GFMVSÓTÏSIÚOOVOPH¢SØVOÈOâKVNWÚSVN.BSFM
Við vélahönnun hjá Marel starfa yfir 40 sérfræðingar hér á
MBOEJPHÓ%BONÚSLV
Þú færð að:
t WJOOBNF§ÚøVHVNTÏSGS§JOHVNÓGBHJOVNF§WÚOEV§
vinnubrögð í fyrirrúmi
t IBOOBÓ4PMJE8PSLT
Þú þarft að hafa:

Starfsmaður í söluferli
Starfið felur í sér fjölbreytt verkefni og mikil samskipti
bæði innanlands og við samstarfsaðila og dótturfyrirtæki
Marel í yfir 34 þjóðlöndum.
Þú færð að:
t UBLBÈNØUJQÚOUVOVNGSÈTÚMVOFUJGZSJSULJTJOT
t TKÈVNTLSÈOJOHVQBOUBOBÓHBHOBHSVOOB
t TKÈVNÞUHÈGVBGIFOEJOHBSUÓNBÈTUÚ§MV§VNWÚSVNPH
lausnum
Þú þarft að hafa:
t IBHOâUBNFOOUVOPHF§BSFZOTMVTFNOâUJTUÓTUBSö
t ¢FLLJOHVÈ&YDFMPH%ZOBNJDT"9
Nánari upplýsingar um starfið veitir Berta Daníelsdóttir,
berta.danielsdottir@marel.com, í síma 563 8000.

t 1I% .4DF§B#4DÓWÏMBWFSLGS§JWÏMULOJGS§JF§B
sambærilegu fagi
t IFMTUHSVOO¢FLLJOHVÈFJOIWFSKVBGFGUJSGBSBOEJTFSWPULOJ 
TUâSJULOJ WÏMIMVUBISFZöGS§J FNFDIBOJTN WÏMIMVUB
IÚOOVO FDPOTUSVDUJPO ¢FLLJOHVÈ%UFJLOJGPSSJUVNPH
öðrum hönnunarforritum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján Hallvarðsson,
kristjan.hallvardsson@marel.com, í síma 563 8000.

Forritari í INNOVA vörusetri
*//07"FSIVHCÞOB§VSGZSJSGSBNMFJ§TMVFGUJSMJUTUâSJOHVÓ
matvælaiðnaði og er notað af helstu matvælafyrirtækjum
um allan heim. Nú starfa um 50 manns við þróun, sölu
PH¢KØOVTUVWJ§*//07"IVHCÞOB§JOOIÏSÈMBOEJPHÓ
%BONÚSLV4UBSGJ§LSFGTUGFS§BMBHB
Þú færð að:

Forritari í Grunnvörusetri
7ÚSVTFUSJ§¢SØBSWÏMCÞOB§GZSJSTUâSJOHBS OFULFSGJPH
notendaviðmót sem er kjarni í öllum framleiðsluvörum
.BSFM/âLZOTMØ§TUâSJUÚMWB.BSFMOPUBS-JOVYTUâSJLFSGJPH
Qt hugbúnaðarumhverfi fyrir viðmótsforritun. Marel hefur
¢SØB§TÏSTUBLUIVHCÞOB§BSVNIWFSGJ 1MVUP GZSJSTUâSJGPSSJU
iFNCFEEFEwGPSSJU PHMFJUBSOÞB§GPSSJUBSBUJMB§WJOOB
NBB§UFOHJOHVNNJMMJ1MVUPPH2U
Þú færð að:
t WJOOBÓBGCVS§BUFZNJGPSSJUBSBPHULOJNBOOBÈTWJ§J
WÏMCÞOB§BSPHTUâSJOHB
t UBLB¢ÈUUÓ"HJMF4$36.UFZNJTWJOOV

t WJOOBÓBGCVS§BUFZNJGPSSJUBSBPHIVHCÞOB§BSSÈ§HKBGB
t UBLB¢ÈUUÈ"HJMF4$36.UFZNJTWJOOV
t UBLBTUÈWJ§GSBNUÓ§BSTUBSGÓÚSUWBYBOEJBM¢KØ§MFHSJ
hugbúnaðarstarfsemi
Þú þarft að hafa:
t NFOOUVOÓLFSöTGS§J UÚMWVOBSGS§JPHF§BWFSLGS§J
t HØ§BSFZOTMVÓGPSSJUVOPHIVHCÞOB§BSHFS§NF§7JTVBM
4UVEJP $PH.442-4FSWFS
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Ásgeirsson,
asgeir.asgeirsson@marel.com, í síma 563 8000.

Þú þarft að hafa:
t NFOOUVOÓLFSöTGS§J UÚMWVOBSGS§JPHF§BWFSLGS§J
t SFZOTMVBG-JOVY GPSSJUVOÓ$ PH¢FLLJOHVÈ2U
viðmótsforritun
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Ásgeirsson,
asgeir.asgeirsson@marel.com, í síma 563 8000.

Frestur til að sækja um öll störfin er til og
með 5. júlí nk. Vinsamlegast sækið um störfin
ÈIFJNBTÓ§V.BSFM XXXNBSFMDPNKPCT

XXXNBSFMDPN
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Adecco Norge AS is a part of Adecco Group and a leader
in providing HR solutions in Norway. We are represented
by over 70 ofﬁces and departments all over Norway.
Adecco Bygg & Industri is dedicated to offer employment
within various sectors including construction, industry
and engineering.

,KNIRÈ È,YmKNINGARÈKRABBAMEINA
£È LYFLKNINGUMÈ KRABBAMEINAÈ ERÈ LAUSTÈ TÓMABUNDIÈ STARFÈ LKNISÈ ÓÈ EITT
ÉRÈ È 3TARFSHLUTFALLÈ ERÈ È OGÈ VEITISTÈ STARFIÈ FRÉÈ È ÉGÞSTÈ È EAÈ EFTIRÈ
SAMKOMULAGI

New opportunities

,EITAÈERÈEFTIRÈREYNDUMÈLKNIÈSEMÈMYNDIÈFYRSTÈOGÈFREMSTÈSTARFAÈÉÈLEGUDEILDÈ
SEMÈ ERÈ È RÞMAÈ DEILDÈ ARÈ SEMÈ SINNTÈ ERÈ BRÉUMÈ LYFLKNISFRILEGUMÈ
VANDAMÉLUMÈKRABBAMEINSSJÞKLINGA

in Norway?

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
3TARFIÈÉÈDEILDINNIÈFELURÈMAÈÓÈSÏRÈTEYMISVINNUÈMEÈÚRUMÈSTARFSTÏTTUMÈOGÈ
SÏRGREINUMÈSPÓTALANSÈ,EITASTÈERÈVIÈAÈHAFAÈSAMFELLUÈÓÈMEFERÈSJÞKLINGA
ANNIGÈAÈHVERÈSJÞKLINGURÈFRÈÉBYRGANÈSÏRFRILKNIÈVIÈGREININGU

Adecco Bygg & Industri is looking for skilled and experienced
carpenters, formwork carpenters and heavy machinery
operators for various jobs in Norway.

(FNIKRÚFUR

UÊÊ>ÛiÊÞÕÊV«iÌi`Êi`ÕV>ÌÊÊ>ÞÊvÊÌ iÊ
above professions?
UÊÊ ÊÞÕÊ >ÛiÊ>ÌÊi>ÃÌÊÎÊÞi>ÀÃÊiÝ«iÀiViÊÊÞÕÀÊ
profession?
UÊÊ ÊÞÕÊ >ÛiÊ}`ÊV>`ÊvÊ }Ã ÊÀÊ ÀÜi}>¶
UÊÊÀiÊÞÕÊÕÌ}}Ê>`ÊÜ}ÊÌÊÌ>iÊÕ«ÊiÜÊ
challenges?

» 3ÏRFRIVIURKENNINGÈÓÈLYFLKNINGUMÈENÈLKNIRÈMEÈMIKLAÈREYNSLUÈÓÈ
LYFLKNINGUMÈEAÈSKYLDUMÈGREINUMÈKEMURÈEINNIGÈTILÈGREINA
» *ÉKVNIÈOGÈHFNIÈÓÈMANNLEGUMÈSAMSKIPTUM

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
» 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉ
HEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALAÈWWWLANDSPITALIIS
» 5PPLâSINGARÈUMÈSTARFIÈVEITIRÈ(ALLAÈ3KÞLADØTTIR ÈYFIRLKNIR ÈNETFANG
HALLASKU LANDSPITLALIIS ÈSÓMIÈÈ
» 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈTILÈ(ÚLLU
3KÞLADØTTUR ÈYFIRLKNISÈLYFLKNINGAÈKRABBAMEINA È!ÈVIÈ(RINGBRAUT
» 3TARFIÈERÈBUNDIÈVIÈSJÞKRAHÞSIÈEINGÚNGUÈSBRÈYFIRLâSINGUÈ,3(ÈVEGNA
KJARASAMNINGSÈSJÞKRAHÞSLKNAÈDAGSÈÈMAÓÈ ÈSBRÈBREYTINGUÈÈMARS

» 5MSØKNINNIÈSKULUÈFYLGJAÈVOTTFESTARÈUPPLâSINGARÈUMÈNÉM ÈFYRRIÈSTÚRF
REYNSLUÈAFÈKENNSLU ÈVÓSINDAVINNUÈOGÈSTJØRNUNARSTÚRFUMÈÉSAMTÈSÏRPRENTUN
EAÈLJØSRITIÈAFÈGREINUMÈSEMÈUMSKJANDIÈKANNÈAÈHAFAÈBIRTÈEAÈSKRIFA
» -ATÈÉÈRÉNINGUÈBYGGISTÈÉÈINNSENDUMÈUMSØKNARGÚGNUMÈOGÈVITÚLÈVERAÈ
HÚFÈVIÈUMSKJENDURÈOGÈBYGGISTÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈÓÈSTARFIÈEINNIG
ÉÈEIM

Then do not hesitate and send your application now!
For more information about our offer call our Recruitment
i«>ÀÌiÌÊ>ÌÊ³{ÇÊÓÎÓäääÇ°
To apply send your CV to bygg.industri@adecco.no today!

adecco.no

,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈMEÈVÓÈAÈSMELLAÈÉÈuSKJAÈUMÈSTARFhÈÉÈHEIMASÓUÈWWWLANDSPITALIISÈ%INNIGÈERÈ
HGTÈAÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUT ÈMANNAUSSVII È
%IRÓKSGÚTUÈ È4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ«LLUMÈ
UMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKINÈÈÈÈ
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

Hey, okkur vantar
forstöðumann markaðsmála!
Síminn ætlar að ráða afreksmanneskju til að leiða markaðsdeild
fyrirtækisins og skipuleggja markaðsmálin í samstarfi við
framkvæmdastjóra Markaðssviðs.
Við hvetjum þig til að sækja um starfið ef þú vilt taka þátt í að móta
framtíðina hjá einu öflugasta samskiptafyrirtæki landsins og ef þú hefur:
• Háskólapróf í markaðsfræðum eða sambærilegu
• Minnst tveggja ára reynslu sem stjórnandi og skipuleggjandi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

markaðsstarfs
Náð mælanlegum árangri í markaðsstarfi
Góða forystu- og stjórnunarhæfileika
Unun af hópvinnu
Yfirsýn og skipulagsgáfu
Getu til að vinna vel undir miklu álagi
Hæfileika til að sjá skóginn fyrir trjánum
Lesið allt, frá Kotler til .... hvað heitir hinn aftur?
Þekkingu á SOV og SOM og visku til að greina þar á milli
Bein í nefinu

Umsóknum þarf að skila á netfangið umsoknir@siminn.is fyrir kl. 16.00
föstudaginn 9. júlí.
Allar nánari upplýsingar veitir Baldur Gísli Jónsson hjá Mannauðssviði
í síma 893 6489. Í umsókn skal koma fram lýsing á náms- og starfsferli sem og nöfn og símanúmer umsagnaraðila. Gætt verður fyllsta
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar.

800 7000 – siminn.is

Það er

800 7000 – siminn.is

Tækniþjónusta Símans í Reykjavík

Nýtt fólk í sterkan hóp
Síminn leitar að nýjum liðsmönnum til eftirtalinna starfa. Ef þú leitar að starfi í krefjandi starfsumhverfi,
hefur brennandi áhuga á einhverju eftirtalinna sviða og starfsreynslu því tengda þá erum við með rétta
starfið fyrir þig.
Síminn sérhæfir sig í hýsingu og rekstri tölvukerfa. Með því að fela Símanum tölvureksturinn getur fyrirtæki þitt einbeitt sér að kjarnastarfsemi sinni og látið sérfræðinga Símans um að hugsa um tölvukerfin.
Hornsteinn Símanns er starfsfólk með framúrskarandi þekkingu og hæfni sem byggir á öflugri liðsheild.
Við leitum að starfsmönnum með afbragðs þjónustulund og góða samskiptahæfileika.

Sérfræðingur í gagnageymslulausnum
Starfslýsing:
Umsjón og rekstur miðlægs búnaðar í vélasölum hýsingarþjónustu
Símans ásamt viðhaldi á hugbúnaðarlausnum (e. management software)
fyrir vélasali, gagnageymslur og aðra innviði tengda vélasölum.
Hæfniskröfur:
 Góð þekking á uppbyggingu vélasala er nauðsynleg
 Þekking á SAN innviðum (Brocade/Cisco) og diskastæðum
frá HP og IBM
 Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu miðlægra kerfa
 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 er skilyrði
 Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt
 Þekking eða vottun á AIX, TSM og Systems p er kostur

Sérfræðingur í gagnageymslulausnum fyrir
sýndarvélaumhverfi
Starfslýsing:
Umsjón og rekstur miðlægs búnaðar í vélasölum hýsingarþjónustu
Símans ásamt viðhaldi á hugbúnaðarlausnum (e. management software)
fyrir vélasali, gagnageymslum og öðrum innviðum tengdum vélasölum.
Hæfniskröfur:
 Góð þekking á uppbyggingu vélasala er nauðsynleg
 Þekking á VMWARE nauðsynleg
 VCP/VSP prófgráður æskilegar
 Reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu miðlægra kerfa
 Bladecenters og SAN Volume Controller er kostur
 Afbragðs þjónustulund og hæfileiki til að vinna sjálfstætt

Microsoft sérfræðingur
Starfslýsing:
Rekstur miðlægra upplýsingatæknikerfa Símans, bæði innra kerfi og
hýsingarumhverfi. Samskipti og samvinna við aðrar deildir Símans sem
og viðskiptavini fyrirtækisins.
Menntunar- og hæfniskröfur:
 Mjög góð þekking á MS stýrikerfum nauðsynleg
 Þriggja til fimm ára reynsla af rekstri, hönnun og uppsetningu tölvukerfa
 Microsoft vottun, t.d. MCSE eða MCITP, Microsoft Certified IT
Professional - Enterprise Administrator
 Afbragðs þjónustulund, sjálftraust til að vinna verkefni frá A-Ö ásamt
hæfileikum til þess að vinna í hóp
 Þekking á MS Exchange, Terminal Server, MS OCS, MS SharePoint,
MS SQL, IIS og BES Server er kostur
 Þekking á IBM og HP vélbúnaði kostur

Umsóknarfrestur er til 6. júlí 2010
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.

Það er
800 7000 – siminn.is
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Ráðningarþjónusta

Ertu besta mamma í heimi?

Sérfræðingar
Í janúar 2009 var stofnuð ný Veðurstofa Íslands með
sameiningu eldri Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga.
Þar starfa rúmlega 250 manns víðsvegar um landið. Auk
þess að taka yﬁr verkefni eldri stofnana hefur Veðurstofa
Íslands umfangsmeira hlutverk í vöktun og rannsóknum
en forverar hennar, m.a. hlutverkum tengdum náttúruvá,
loftslags- og vatnafarsrannsóknum. Vegna fjölbreyttara
hlutverks og aukningar í innlendum og erlendum samstarfsverkefnum auglýsir Veðurstofa Íslands eftir tveimur
sérfræðingum til að eﬂa rannsóknir á vatnafari á Úrvinnsluog rannsóknasviði.

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
· 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.

Á Úrvinnslu- og rannsóknasviði Veðurstofu Íslands starfa
um 35 manns m.a. við gagnavinnslu og rannsóknir á
helstu eðlisþáttum jarðar. Má þar nefna verkefni er tengjast
veður- og loftslagsrannsóknum, jökla- og vatnafræði,
jarðskjálftafræði og ofanﬂóðum.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Veðurstofa Íslands leitar að sérfræðingi til starfa við
grunnvatnsrannsóknir. Í boði er spennandi, krefjandi og
fjölbreytt framtíðarstarf.

Ráðningarþjónusta

Sumarstarf

Hlutverk:
• Móta stefnu grunnvatnsrannsókna innan stofnunarinnar.
• Stuðla að samþættingu grunnvatnsrannsókna við önnur
verkefni m.a. á sviði vatnafræði.
• Fagleg stýring verkefna á sviði grunnvatnsrannsókna.
• Fagleg vinna í verkefnum tengdum grunnvatnsrannsóknum.

Meiraprófsbílstjóri
Öflugt sölu- og markaðsfyrirtæki leitar að sumarstarfsmanni til starfa við útkeyrslu.
Vinnutími er frá kl. 07:30 til kl. 15:30.

Hæfniskröfur:
• Háskóla- og framhaldsnám á sviði raunvísinda eða
verkfræði.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starﬁ
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
• Góð færni í íslensku og ensku.
• Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur.

Hæfniskröfur
· Meirapróf
· Dugnaður og sjálfstæð vinnubrögð
· Hæfni í mannlegum samskiptum
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Sérfræðingur á sviði
vatnafræði
Veðurstofa Íslands leitar að sérfræðingi til starfa við rannsóknir og úrvinnslu vatnafræðilegra gagna. Í boði er
krefjandi og fjölbreytt framtíðarstarf þar sem unnið er að
rannsóknum á vatnafari.

Ráðningarþjónusta

Skrifstofustarf

Hlutverk:
• Umsjón faglegrar þróunar vatnafræðilegrar líkangerðar,
bæði hvað varðar aðferðafræði og úrvinnslu.
• Leiðandi hlutverk í vatnafræðilegum verkefnum.
• Vinna við vatnafræðilega líkangerð.
• Tímaraðaúrvinnsla.
• Úrvinnsla vatnafræðigagna og skýrslugerð.
• Þátttaka í mótun stefnu í vatnafarsrannsóknum og
mælingum.

Rótgróið fyrirtæki á sviði ferðaþjónustu á landsbyggðinni (Norðurlandi)
sem sérhæfir sig í hesta- og gönguferðum óskar eftir að ráða jákvæðan
og fjölhæfan aðila til framtíðarstarfa.

Helstu verkefni
· Almenn skrifstofustörf
· Gestamóttaka
· Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Háskóla- og framhaldsnám á sviði raunvísinda eða
verkfræði.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starﬁ.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í hópi.
• Góð færni í íslensku og ensku.
• Góð tölvukunnátta, þ.á.m. forritunarkunnátta.
• Farsæl reynsla í verkefnastjórnun er kostur.

Hæfniskröfur
· Góð færni í ensku og einnig þýsku eða einu Norðurlandamáli
· Jákvæðni og góð þjónustulund
· Innsýn í hestamennsku og útivist kostur
· Góð almenn tölvukunnátta
· Bókhaldskunnátta (DK) kostur

Um er að ræða fullt starf og fara launin eftir kjarasamningi
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um störﬁn veita Jórunn Harðardóttir,
framkvæmdastjóri Úrvinnslu- og rannsóknarsviðs
(jorunn@vedur.is, s. 8628323) og Borgar Æ. Axelsson
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is, s. 8990201).

Möguleiki er á 50 – 100% starfshlutfalli eftir nánara samkomulagi.

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

Sérfræðingur á sviði
grunnvatnsrannsókna

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

Umsóknarfrestur beggja starfa er til og með 11. júlí 2010.
Umsóknir sem greina frá menntun, reynslu og fyrri störfum
skulu berast Borgari Æ. Axelssyni, Bústaðavegi 9, 150
Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið borgar@vedur.is
merkt „Sérfræðingur á sviði grunnvatnsrannsókna” eða
„Sérfræðingur á sviði vatnafræði“ eftir því sem við á.

LAUGARDAGUR 26. júní 2010
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Vopnafjarðarskóli auglýsir
Smíðakennara vantar í hálft starf fyrir næsta
skólaár. Upplýsingar í síma 8614256

KÓPAVOGSBÆR

Laus staða leikskólaráðgjafa
Sjá nánar www.kopavogur.is

Rafiðnaðarmenn
og véliðnaðarmenn

ÏHA:CH@6 $ H>6#>H $ 6A8*%,&&%+$&%

Frá leikskólaskrifstofu

Alcoa Fjarðaál leitar að rafiðnaðarmönnum og véliðnaðarmönnum
í fjölbreytt störf bæði í vaktavinnu og dagvinnu.

laust til umsóknar starfs organista
frá og með 1. september 2010 eða eftir
nánara samkomulagi.

Hægt er að sækja um
störfin á www.alcoa.is

Við hvetjum konur jafnt sem karla
til að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er
til og með 12. júlí.

Nánari upplýsingar veita
Elín Jónsdóttir,
elin.jonsdottir@alcoa.com

og Hanna Jóhannesdóttir,
hanna.johannesdottir@alcoa.com
hjá Alcoa Fjarðaáli.

Um er að ræða fullt starf. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi FÍO/Organistadeildar FÍH og Launanefndar
þjóðkirkjunnar.
Hæfniskröfur:
Umsækjandi þarf að hafa menntun og reynslu í orgelleik
og kórstjórn á sviði kirkjutónlistar. Reynsla af fjölbreyttu
tónlistarstarﬁ æskileg. Æskilegt er að umsækjandi haﬁ
reynslu af og sé tilbúinn til að starfa með ungu fólki, haﬁ
hæfni í mannlegum samskiptum og sýni sveigjanleika í
starﬁ.
Umsóknum ásamt afritum af prófskírteinum og ferilskrá
skal berast eigi síðar en 15. Júlí 2010. Frekari upplýsingar
um starﬁð veita formenn sóknanefnda Kristján Friðjónsson
og Kristján Pétur Kristjánsson ásamt sóknarpresti sr. Baldri
Rafni Sigurðssyni. Að öðru leyti er vísast til starfsreglna um
organista nr.823/1999
Umsóknir sendist til:
Kristján Friðjónsson
Hlíðarvegi 80
260 Reykjanesbæ

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

Föstudaga

www.alcoa.is

Auglýsingasími

Njarðvíkurkirkja og Ytri-Njarðvíkurkirkja auglýsa

Álver Alcoa Fjarðaáls er meðal þeirra fullkomnustu í
heiminum. Iðnaðarmenn starfa í teymum og mikið er
lagt upp úr fyrirbyggjandi og ástandsstýrðu viðhaldi.
Möguleikar á starfsþróun eru óvíða betri.

Allt sem þú þarft…

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

Lækjargata 2010 – forgangur strætó .
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 frá og
með þriðjudeginum 29. júní 2010 upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. júlí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12453
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod.

Laugalækjarskóli - viðhald og endurbætur á þökum,
pappaþök.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur frá kl. 14:00 miðvikudaginn 30. júní
2010.
Opnun tilboða: 7. júlí 2010, kl 14:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
12456
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Innkaupaskrifstofa

Útboð
Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Útboð
Útboð - ræstingar

Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið:

Tangabakki, Grundartanga,
3. áfangi, Sjóvarnargarður

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í ræstingu og
hreingerningu skólahúsnæðis á Stokkseyri. Um er að ræða
1.582 fermetra gólfﬂöt á tveimur hæðum í nýrri byggingu.
Verkefnið fellst í að ræsta og hreingera skólahúsið, auk
þess skal leggja til allar hreinlætisvörur og sjá um áfyllingar
á þeim.
Útboðsgögn verða send rafrænt þeim sem þess óska frá og
með mánudeginum 28. júní 2010, beiðni um útboðsgögn
skal send á netfangið utbod@arborg.is.
Óski bjóðendur frekari upplýsinga skulu þeir gera það með
skriﬂegri fyrirspurn á netfangið utbod@arborg.is eigi síðar
en 9. júlí n.k. Skriﬂeg svör verða send öllum þeim aðilum
sem fá útboðsgögn send.

Verkið felst í því að byggja sjóvarnargarð vestan við
núverandi hafnarsvæði á Grundartanga.
Verktaki skal vinna efni í garðinn úr landinu norðan og
vestan við garðinn.
Helstu magntölur:
Grjótnám:................................ 65.000 m³
Grjót í sjóvarnargarð............... 16.000 m³
Kjarni í sjóvarnargarð.............. 58.000 m³

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Mannvits að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík og Garðabraut 2A, 300
Akranesi frá og með þriðjudeginum 29. júní á 5.000 kr
hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna,
Hafnarhúsinu,
Tryggvagötu
17,
101
Reykjavík,
föstudaginn, 16. júlí 2010 kl. 11:00.

Sveitarfélagið Árborg
Útboð Ræsting og hreingerning
á nýju skólahúsi Barnaskólans á Stokkseyri 2010-2013

Bjarnarás ehf
óskar eftir tilboðum í viðgerðir og viðhald
f. h. húsf. Sólheimar 27, Rvík.,
Helstu verkliðir:
Múrviðgerðir.
Endurmálun
Stálhandrið
Hert gler
Svalalokanir

um 2000m²
um 400m
um 400m²
um 270m

Bjóðendur sendi beiðni um útboðsgögn á
eignamat@eignamat.is
ásamt upplýsingum um aðila og póstfang viðkomandi.
Tilboð verða opnuð föstudaginn 9/7/10 kl 14:00

Til sölu

Verklok eru 15. desember 2010.

Tilboðum skal skilað í Ráðhús Árborgar, Austurvegi 2, 2.
hæð, Selfossi, fyrir kl. 14, þriðjudaginn 20. júlí 2010, þar
sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska. Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi
þannig merktu:

Útboð

Frestur til að taka tilboði er 10 dagar frá opnun tilboða og
eru bjóðendur bundnir af tilboðum sínum til þess tíma.
Selfossi, 25. júní 2010
Sveitarfélagið Árborg
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14907 - Fullbúið skrifstofuhúsnæði
óskast á leigu fyrir Fjármálaeftirlitið
Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu skrifstofuhúsnæði
fyrir Fjármálaeftirlitið. Miðað er við að húsnæðið verði
tekið á leigu til 10-15 ára, fullbúið til notkunar, án lauss
búnaðar. Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem skyld starfsemi fer fram, gott
aðgengi og næg bílastæði.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 2360
fermetrar og um er að ræða hefðbundna skrifstofustarfsemi.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður
að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is mánudaginn, 21. júní, 2010.

Tilkynningar

Fyrirspurnir varðandi verkefni „14907 – Fjármálaeftirlitið
– Nýtt leiguhúsnæði“ skulu sendar á netfangið
www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef
Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út 3. Júlí 2010,
en svarfrestur er til og með 7. Júlí 2010.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en
föstudaginn 9. júlí 2010.

Leiklistarstarfsemi í
Hafnarﬁrði – tilboð óskast
Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðar óskar
eftir tilboðum frá leikfélögum/leikhópum um rekstur
leikhúss að Strandgötu 50 í Hafnarﬁrði.
Hafnarfjarðarbær mun leggja umsækjendum til
húsnæði og er leigutími frá 1. september 2010 – 31.
desember 2013. Um er að ræða 743,4 fermetra
atvinnuhúsnæði ætlað til leiksýninga og annarrar
menningarstarfsemi.

Nám á netinu

dreifnám

Margmiðlunarhönnun
Bókasafnstækni
Innritun til 16. ágúst
Nánari upplýsingar: ari@bhs.is
Umsóknareyðublað:

http://dreifnam.multimedia.is

ljósmyndun
vefhönnun
myndbygging
umbrot
litafræði
kvikmyndun
safnafræði
grafísk hönnun
formfræði

Í tilboði skal sérstaklega gera grein fyrir markaðs- og
rekstraráætlunum sem og fyrirhugaðri starfsemi í
húsinu og framtíðaráformum. Umsóknir verða metnar
á grundvelli eftirfarandi þátta:
• Að starfsemin eﬂi menningarlíf í Hafnarﬁrði
• Að fjölþætt menningarstarfsemi sé í húsinu
árið um kring með áherslu á leiklist
• Að höfðað sé til allra aldurshópa
• Rekstraráforma
Nánari upplýsingar um aðstöðu og aðbúnað veitir
menningar- og ferðamálafulltrúi Marín Hrafnsdóttir í
síma 585 5776 eða á marin@hafnarfjordur.is.

Borgarholtsskóli
v/ Mosaveg, 112 Reykjavík

Tilboð verða opnuð þriðjudaginn 10. ágúst kl. 14 á
Skrifstofu menningar- og ferðamála að Vesturgötu 8.
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Adecco Norge AS is a part of Adecco Group and a leader
in providing HR solutions in Norway. We are represented
by over 70 ofﬁces and departments all over Norway.
Adecco Bygg & Industri is dedicated to offer employment
within various sectors including construction, industry
and engineering.

New opportunities

in Norway?
Adecco Bygg & Industri is looking for skilled and experienced
carpenters, formwork carpenters and heavy machinery
operators for various jobs in Norway.
UÊÊ>ÛiÊÞÕÊV«iÌi`Êi`ÕV>ÌÊÊ>ÞÊvÊÌ iÊ
above professions?
UÊÊ ÊÞÕÊ >ÛiÊ>ÌÊi>ÃÌÊÎÊÞi>ÀÃÊiÝ«iÀiViÊÊÞÕÀÊ
profession?
UÊÊ ÊÞÕÊ >ÛiÊ}`ÊV>`ÊvÊ }Ã ÊÀÊ ÀÜi}>¶
UÊÊÀiÊÞÕÊÕÌ}}Ê>`ÊÜ}ÊÌÊÌ>iÊÕ«ÊiÜÊ
challenges?
Then do not hesitate and send your application now!
For more information about our offer call our Recruitment
i«>ÀÌiÌÊ>ÌÊ³{ÇÊÓÎÓäääÇ°
To apply send your CV to bygg.industri@adecco.no today!

adecco.no
Fasteignir

Við leitum að góðu fólki
og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar
Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli
landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –
ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á

í viku

Dalsbrún 3, Hveragerði.
Nýtt og fullbúið parhús til sölu, eignin er alls
161 m2 og telur; stofu, eldhús, sjónvarpshol,
3 svefnherbergi, bað, þvottahús og bílskúr.
Verð 25,7 millj - aðeins 159 þús m2. 23 millj frá ILS
geta fylgt. Afb. 87 þ. kr. Einnig möguleiki á útleigu.

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

...ég sá það á visir.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Ráðningarþjónusta
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
kl. 9-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.mán-fös
9-18 OG FÖS.
9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Opið

Leitar þú að starfsmanni?
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.:

hús

Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

Flókagata 6, í landi Munaðarness, Borgarﬁrði.
TIL SÝNIS UM HELGINA þ.e Laugardag og
Sunnudag frá kl: 13.00 til 17.00 báða daga.
Innkeyrsla í hverﬁð er frá KOLÁS til vinstri, stuttu eftir að keyrt er frá BAULU í norðurátt,
þ.e. ca. 1,5 km. Nýlegt, glæsilegt og vandað heilsárshús, vel staðsettur og fallegur bústaður. Bústaðurinn er fullkláraður og innbú fylgir. Hiti í gólfum, lokað kerﬁ, stór verönd, heitur
pottur, góð staðsetning í kjarrvöxnu landi. Húsið skiptist: Í anddyri, þvottahús, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og gott risloft með tveimur kvist gluggum. Í sökkli
eru góðar geymslur. Allur frágangur og smíði eru til fyrirmyndar. Ásett verð 25,0 millj.
Eigendur verða á staðnum og áhugasamir eru velkomnir á
milli 13 og 17.00 báða daga. Áhugasamir geta fengið leiðarlýsingu
hjá Sigmundi í síma 869-6071 hann verður á staðnum.

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Búseti
"ÒSETIhsf.
HSF· oSkeifan
3KEIFAN 19,
 108
 Reykjavík
2EYKJAVÅK ·o Sími:
3ÅMI 520
 5785
 ·o Fax:
&AX 533
 5749
 ·o Veffang:
WWWBUSETIIS
www.buseti.is
™
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
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Stærð: 107,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 23.800.000

Klukkuberg 25
221 Hafnarfjörður
Rúmgóð íbúð með mikið útsýni

Lækjarsel 6
Senter

109 Reykjavík
Glæsileg Einbýlishús

Stærð: 331,2 fm
Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 58.000.000

Opið
Hús

Opið hús sunnudaginn kl 15.30 - 16.00

Senter

Opið
Hús

Verð: 22.900.000

Opið hús á sunnudaginn kl 17.00 - 17.30
Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

Verð: 74.000.000
Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi
8622001

gunnar@remax.is

gunnar@remax.is

RE/MAX SENTER kynnir: Falleg og vel með farin 4ra herbergja íbúð ásamt sér stæði í bílgeymslu í
Klukkuberginu. Íbúðin er 107,3 fm sem skiptist þannig að neðri hæðin er 55,9 fm, efri hæð 46,7 fm og síðan er
sér geymsla sem er 4,7 fm. Forstofa með flísum á gólfi og skápum, lítil geymsla innaf forstofu sem er
möguleiki að breyta í gestasnyrtingu, lagnir til staðar. Stofa með parket á gólfi, fallegt útsýni. Eldhús með
parket á gólfi, góð innrétting, helluborð, granít borðplata, stæði f. uppþvottavél. Stáltréstigi upp á aðra hæð,
komið í lítið hol með parket á gólfi. Þrjú herbergi með parket á gólfi og skápum í tveimur, útg. á svalir úr einu
herberginu, gott útsýni. Baðherbergi með flísum á gólfi og að hluta á vegg, innrétting, baðkar, þvottaaðstaða,
gluggi. Geymsla á jarðhæð, hjóla- og vagnageymsla.
Sér stæði í bílgeymslu merkt E 10.
Allar upplýsingar um eignina gefur Gunnar Sverrir 8622001 eða á gunnar@remax.is og Ástþór Reynir í síma
8996753 eða á arg@remax.is

RE/MAX SENTER kynnir stórglæsilegt einbýlishús sem hefur allt verið tekin í gegn innan sem utan á
vandaðan hátt . Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni arkitekt og er einstaklega vel skipulagt og hannað.
Húsið, sem er á tveimur hæðum og er um 330 fm með bílskúr, staðsett á vinsælum og barnvænum stað í
Seljahverfi. Stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Húsið er mjög fjölskylduvænt sem m.a. er með 5-6
svefnherbergjum, 3 baðherbergum, góðri borðstofu og stofu með arni og stóru eldhúsi. Einnig er gott rými á 1.
hæð sem er með sér inngangi og möguleiki á sér íbúð eða aðstöðu fyrir rekstur.
Húsið hefur verið endurnýjað að innan undanfarin 3 ár. Komið er inn á flísalagða forstofu með fataskápum. Úr
holi er gengið inn í bílskúr sem búið er að breyta að hluta til í stórt herbergi og baðherbergi. Einnig er gengið
inn í gott rými sem er herbergi og stórt fjölskyldurými með sérinngangi. Úr holi er gengið upp glæsilegan stiga
á efri hæð með fallegu handriði. Efri hæðin er opin og rúmgóð með stórum stofum. Fallegur arinn er í stofu,
opið er inn í eldhús úr borðstofu.

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

Stærð: 223,1 fm
Glæsilegt hús Grundartangi 25 Fjöldi
herbergja: 6
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 49.350.000
Bílskúr: Já

270 Mosfellsbær
Hannað af Kjartani Sveinssyni

Bær

Ögurás 7
210 Garðabær
Glæsileg 4ra herb íbúð á jarðhæð

Opið
Hús

Stærð: 113,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 22.750.000

Senter

Opið
Hús

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Sunnudaginn 17.00-17.30

Verð: 29.900.000

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð. Íbúðin er mjög falleg með vönduðum innréttingum og góðri
uppsetningu. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með góðum skápum, þvottahús og góð geymsla innan íbúðar,
vönduð eldhúsinnrétting og stofa með útgengi í afgirta verönd. Hverfið er mjög barnvænt, stutt í skóla
og leikskóla.
Áhvílandi lán eru ekki yfirtakanleg. Hússjóður er ca 6500 kr pr mán.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Opið hús sunnudag 17- 19 og mánudag 17- 20

Verð: 59.000.000

Tröllaborgir 15
112 Reykjavík
Yfirtaka plús sölukostnaður

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996
Brunabótamat: 16.050.000

Senter

Opið
Hús

Rúmgóð parketlögð stofa með stórum glæsilegum arni úr náttúrusteini. Fimm svefnherbergi með góðum
skápum þar af eitt með sérinngangi. Stór tvöfaldur bílskúr með góðum innréttingum og þriggja fasa rafmagni.
96fm. hellulagt bílaplan með snjóbræðslukerfi auk kerrustæðis. Glæsilegur garður hannaður af Stanislav
Bohic með um 30 fjölærum plöntum. Heitur pottur í garði, útisturta, úti grill, stórir pallar, tjörn með gosbrunni
og lækur. Stórar suður svalir. Flísalagt baðherbergi með viðarinnréttingu, sturtuklefa og baðkari. Gesta
snyrting, sjónvarpshol, geymsla, þvottahús og búr. Vel staðsett hús á veðursælum stað, stutt í alla þjónustu
svo sem skóla, sund, líkamsrækt, matvöruverslun, heilsugæslu og golfvelli.
Þetta glæsilega hús er á afar hagstæðu verði og ýmis skipti koma til greina.

Vernharð Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
Venni@remax.is

Páll Guðjónsson
Lögg. fasteignasali
512 3460
pall@remax.is

Klapparstígur 4
230 Reykjanesbær
GOTT EINBÝLI Í REYKJANESBÆ

Stærð: 148,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 25.200.000

Opið
Hús

Sunnudaginn 16.00-16.30

Verð: 19.700.000

Lán stendur í 19.660.000 kr á óverðtryggðu láni frá Íslandsbanka á 6% vöxtum. Kostnaður kaupenda er
ca 670 þús. Afborgun er ca 108 þús pr mán.
Hússjóður 7000 kr.
Mjög glæsileg 3ja herbergja íbúð með litlum sérgarði. Þvottahús innan íbúðar. Fallegar innréttingar og
ljóst parket á stofu og herbergjum. Nýlega endurnýjað baðherbergi með náttúruflísum.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
0
kol@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Senter
Hilmar Páll
Sölufulltrúi
8968300
hilmar@remax.is

Óskar Jónsson
Sölufulltrúi
773 6720
oskar@remax.is

SUNNUDAG KL.16.30 - 17.00

Verð: 29.900.000

Stórglæsilegt 5 herb. einbýli á 2 hæðum á besta stað í Keflavík. Innréttaður bílskúr, stofa, borðstofa og
eldhús á jarðhæð, svefnherbergi og fjölskyldurými á efri hæð. Vandaðar innréttingar og gólfefni,
hellulögð lóð og bílastæði. Einstaklega fallegt einbýli í hjarta bæjarins, stutt í alla þjónustu.
Verið velkomin í opið hús.
**************************** VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ ****************************

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali
899 6753
arg@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

&RAMÒRSKARANDI SÎLUFULLTRÒAR
p FRAMÒRSKARANDI ¹RANGUR

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

BÍLAR &
FARATÆKI

Til sölu Skoda Octavia árg‘04, 2l. með
kúlu. Tilboð óskast. Uppl í S. 661 8108

CITROEN C4 DÍSEL. Árgerð 2005,
ekinn 126 Þ.KM, DÍSEL, 5 GÍRAR. Verð
1.990.000. Rnr.101093 Uppl. s.8953363
og 8667841.

Nissan Patrol árg.‘98 Ek. 248 km.
Nýskoðaður. Ný dekk. Verð 900 þ.
Uppl. í s. 693 2991.

Ford Ecoline ‚90 árg. 44“ breyttur. Dana
44 að framan og 60 dana að aftan.
250þ stgr. S. 899 7712

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík
Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

Bílar til sölu

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. Árgerð
2002, ekinn 114 Þ.KM, BENSÍN, 5
GÍRAR. Verð 890.000. Rnr.220123 Uppl.
s.8953363 og 8667841.

TILBOÐ 899 STAÐGREITT

Hyundai Santa Fee árg 2006 disel sjálfskiptur. Ek. aðeins 45 þús. Tilboð 2.350
þús. Uppl. í s. 894 7466.

Til sölu Renault Trafic nýskráður
4.12.2002. Dísel, ekinn 142 þúsund,
nýskoðaður 2011 Verð 1290 þús,
TILBOÐ 899 stgr. Uppl. í s. 693 5053.

0-250 þús.

Gullmoli - einn eigandi! Suzuki Sidekick
Sport (Vitara) ‚96, ssk, ek. 117 þús.,
100% viðhald, 8x dekk/felgur o.m.fl.
Verð 650 þús. S: 868 7326

DAIHATSU CUORE H/B. Árgerð 2009,
ekinn 3 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð
1.990.000.Vistvænn bíll.Eyðir um 4 lítra
innanbæjar. Rnr.994721

FORD TRANSIT 190L TURBO DISEL
ÁRG.2001. RAFMAGN Í RÚÐUM.5,G 3
MANNA. S-770 2175.

Cadillac Esc. óskast

Cadillac esc óskast ‚08 árg, lítið ek.,
vel búinn. Stgr eða hagstæð skipti.
Halldor74@hotmail.com

TOYOTA CARINA E S/D XLI. Árgerð
1998, ekinn 240 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 390.000. Rnr.150121

TOYOTA AYGO 1.0 5 GÍRA. Árgerð
2007, ekinn 25 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 1.650.000.Tilboð 1.390.000.
Rnr.993984

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220
www.toyotakopavogi.is

FORD F350 árg ‚05, disel, ek. 93 þ.km.
35“ dekk, dráttarkúla. Uppl. í s 820
6030
VW Golf árgerð ‚98 til sölu, ek. 200þ.
Þarfnast viðhalds, lekur t.d. kælivökva
(biluð headpakkning). Verðhugmynd
80þ. Frekari uppl i S. 861 2636

M. Benz 280 SL, árg. 1982, ekinn
113.235 km. Frábært eintak. Ásett verð
kr. 2.500.000, engin skipti.

Toyota LAND CRUISER 100 VX 35“,
árg.7/2006, ek. 137þús.km, sjálfsk,
dísel, 35“ breyttur, leður, rafmagn,
Bakkmyndavél, Tölvukubbur, omfl,
Mjög flottur bíll! Ásett verð 7990þús.
kr, er á staðnum

FRÁBÆR JEPPI Í VEIÐIFERÐINA Frábært
að keyra hann sérstaklega á mölinni.
TOYOTA 4RUNNER, 3000 Turbo Disel, 5
gíra, 32“, ek. 300 þ. Eyðir ekki nema ca.
12-13 L. Verð 249 þús s. 6986706

Opel Astra 1,8 árg‘ 05. Ek.20þ. Ssk. Í
toppstandi. Frábært verð. 1.370þús.
Uppl í S. 856 3050

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

TOYOTA PREVIA . Árgerð 2005, ekinn
178 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.890.000.Tilboð 2350.000.
Rnr.995077

Toyota Corolla 4vd, 1,8. Árg ‚96, ek. 205
þús.km. Station m/dráttakrók, bs. Með
bilaða kúplingu. Sko 2011. Verðtilboð.
Lágmarksverð 100 þús. S. 895 8956
Renault Grand Senic 2, árg. ‚05. 7
manna, vetrardekk, krókur, slökkvitæki,
bakkvari, sætishitarar, þjónustubók,
einn eigandi, ekkert áhvílandi. V. 1990
þ. Uppl. í S. 821 5966.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

TOYOTA LAND CRUISER 90 GX
35“. Árgerð 1999, ekinn 215 þ.km,
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 1.790.000.
Rnr.140040

Jeep Cherokee árg. ‚92, til sölu, margt
endurnýjað, tilboð óskast. Uppl. í s.
862 8770.
Til sölu Toyota Corolla Touring Sol 1800
4X4 árg. 5-2001. Ekinn aðeins 108þús.
Ný tímareim. Verð 860þús. Uppl. í S
843 974

Range Rover 3.0 HSE Diesel 06/2003
ek 127 þ.km Bíllinn er í toppstandi með
góðu viðhaldi, leður, lúga , 19“ felgur á
nyjum dekkjum ofl verð 3990.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Svört MAZDA RX-8, árg‘04. Ek.36þ.km
Verð:2.390.000 kr. Hafið samband í
síma 696 1003. Sjón er sögu ríkari!

Til sölu Toyota Yaris sol 1300 ‚08 5dyra
5gíra ek. 46 þ. Gullfallegur bíll. V.
1890 þ. Listaverð 2140 þ. Ákv. 1330 þ.
Afborg. 24 þús. Uppl. í S. 899 5442.

Toyota Corolla Luxury árg 2008. Ek.
22 þús. Verð 2990 þús. Uppl. í síma
8637895

Til sölu beinskiptur Galloper dísel jeppi
‚98, 7 sæta, ek 193 þ. verð 240 þ sim
697 4072.

Hilux ‚90. 44‘‘ breyttur, 38‘‘. Lengdur,
loftpúðar, læstur o.fl. Óska eftir tilboðum. s: 693-3047

Suzuki Jimny árg‘03, ek.90þ. Breyttur,
í toppstandi. Tilboð 790þ. Uppl í S.
856 3050

Til sölu Suzuki Vitara ‚rg.97, ekin 228Þ
, skoðaður 2011 Verð 120þ uppl 894
8400

250-499 þús.

Breyttu bílnum þínum í ferðabíl.
Magtower topp tjald á bílinn. Dýna,
púðar, inniljós og stigi fylgir. Passar á
flesta bíla. Tvær tegundir. Verð frá kr.
260.000,- Upplýsingar í síma 5787860
eða í Rofabæ 9

Nissan Primera 2.0 8/99,Bensín,Ssk,
Ek198.000 Sk 2011,Lakk í lélegu ásk,
góð dekk, nýlega yfirfarinn mótor :
tímakeðja, ný smurður ,nýlegt í bremsum bein sala, Verð: 480.000,- 6900887 (Ágúst)

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is
Chevrolet Suburbane árg. ‚97. Disel. V.
900 þús. 840 6940.

Vegna flutnings frá Íslandi er til sölu
frábær sportbíll, Audi TT gerð 8J - túrbó,
árgerð 2007. Bíllinn er mjög vel með
farinn, svartur að innan sem utan,
keyrður 24.000 km. Frábær bíll fyrir
þá sem vilja aka um á alvöru sportbíl.
Engin áhvílandi lán eru á bílnum. Tilboð
óskast. Nánari upplýsingar veitir Árni
Hjörleifs síma 8920424

Toyota Corolla árg‘98, 1600 vél ek.
196þ. Nýsk ‚11. V: 290þ. Uppl í S.
693 4021

Ford Mondeo 1,8. Árg. ‚03. Ek. 110þ
km. 5gíra + vetrardekk. Uppl. í S. 616
2597

Vel með farinn Jeep Grand Cherokee
Laredo árgerð.1993, V-8, 5.2 l, ekinn
186 þ.km. allur búnaður í lagi, krókur,
samlæsingar, góð sumar og vetrard.á
felgum. Verð 390 þ. Upplýsingar í síma
869-8169.

Til sölu Dodge Magnum SXT árg‘05,
ek.27þús mílur. Með öllum búnaði.
Uppl í S. 892 8890

Toyota Rav ‚01 ek. 145 þús. beinsk. 4x4,
nýskoðaður, dráttarkúla, nýleg dekk.
Skipti ath á ódýrari fólksbíl. Verð 1.090
þús. Sími 897 3327.

TILBOÐ 299 þús Ford focus,98árg,
ek,102,þús smurb,ný timareim ofl
uppl,861 9742.

