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

Mannauðsstjóri 
Landsbankinn auglýsir starf mannauðsstjóra laust til umsóknar. Starfið felur í sér 
áherslu á metnaðarfulla mannauðsstefnu og góða fyrirtækjamenningu. Leitað er að 
kraftmiklum einstaklingi til að annast þetta ábyrgðarmikla og fjölbreytta starf. 

Helstu verkþættir: 
• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur í mannauðs-

tengdum málum
• Stuðla að traustri fyrirtækjamenningu
• Þróun mannauðsstefnu og eftirfylgni
• Umsjón með starfsþróunarmálum
• Mat á mannaflaþörf og umsjón með ráðningum
• Ábyrgð á gerð starfslýsinga og starfssamninga
• Þátttaka í mótun og framkvæmd launastefnu 

Hæfniskröfur og eiginleikar: 
• Háskólamenntun er skilyrði og framhaldsmenntun 

á sviði mannauðsmála er æskileg
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar er 

nauðsynleg
• Mjög góð færni í mannlegum samskiptum 
• Góð skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð 

vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is 
og Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða  
fjármála þjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn  
eru um 1100 talsins og útibúanet  
bankans telur 37 útibú og afgreiðslur 
um land allt.

  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Barnafataverslun
Barnafataverslunin POLARN O. PYRET selur vandaðan 
barnafatnað á 0–11 ára.

Við leitum að liðsmanni í góðan hóp starfsmanna okkar l að 
þjónusta viðskiptavini, s lla fram vörum í verslun og taka á 
mó  sendingum ásamt öðru því sem l fellur. 

Leitað er e ir jákvæðum og skipulögðum einstaklingi sem hefur 
l að bera starfsgleði, fumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og 

þjónustulund. Reynsla af verslunarstörfum skilyrði og kostur ef 
viðkomandi er eldri en 30 ára.

Um er að ræða 80–90% starf í verslun okkar í Smáralind auk 
vinnuframlags aðra hvora helgi. 

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum í Kringlunni 
og Smáralind. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Sölumaður í verslun
Start tölvuverslun rekur glæsilega tölvuverslun í 
Bæjarlind 1 í Kópavogi. Við leitum að sölumanni í 
verslun okkar með reynslu og þekkingu af tölvu-
vörum. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund. 
Reglusemi og stundvísi er skilyrði.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 29. ágúst 2010

Umsóknir óskast sendar á atvinna@start.is
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Störf  á Suður - Grænlandi
Angel Minig plc. óskar eftir að ráða vélvirkja eða 
menn vana vinnuvéla viðgerðum til viðgerða og 

viðhalds á námutækjum sem notuð eru við gullvinnslu

Unnið er í 6 vikur og 3 vikur í fríi, laun samkvæmt 
samkomulagi.

Allar nánari upplýsingar veitir Óskar Guðmundsson 
sími 899 0448 eða 421 2799.

Ferilskrá óskast send á:
Oskar.gudmundsson@angelmining.com
Ture.groenlund@angelmining.com
Tim.daffern@angelmining.com

Námsráðgjafi  – afl eysing
Menntaskólinn Hraðbraut leitar eftir einstaklingi til 
að leysa námsráðgjafa af í fæðingarorlofi . Um er 

að ræða 50% starf í eitt ár. Reynsla sem náms- og 
starfsráðgjafi  úr framhaldsskóla er kostur.

Umsóknir sendast til Sigríðar Þrúðar Stefánsdóttur, 
aðstoðarskólastjóra í netfangið sigridur@hradbraut.is

Umsóknarfrestur er til 28. ágúst.

Saumastofa ÖBÍ
Saumakona með reynslu af almennum saumaskap, 
sniðagerð og öðru sem snýr að saumaskap óskast til starfa 
hjá Saumastofu ÖBÍ í Hátúni 10. Áhugi á sölumennsku og 
samskiptum við viðskiptavini er æskilegur kostur. 
 

Leiðbeinandi -Ræstingar
Leiðbeinandi óskast til starfa í ræstingadeild Vinnustaða 
ÖBÍ í Hátúni 10. Vinnan felst í verkstjórn 4-5 starfsmanna 
ásamt vinnu með þeim. Vinnutíminn er kl. 8-12 virka daga.

Vinnustaðir ÖBÍ bjóða upp á góða vinnuaðstöðu á þægi-
legum vinnustað. Áhugasamir sendi tölvupóst á 
thorsteinn@vobi.is , 
Þorsteinn (skrifstofa) eða Harpa (saumastofa)  s. 552 6800 



LAUGARDAGUR  21. ágúst 2010 5

Það er

Hugbúnaðarþróun og rekstur

Við viljum efla hópinn
Hugbúnaðarþróun og rekstur leitar að öflugum sérfræðingum til að takast á við ögrandi framtíðarverkefni.

Hugbúnaðarþróun og rekstur er deild innan Símans sem vinnur skv. Agile aðferðafræðinni og notar Scrum 
og Kanban í verkefnum sínum. Verkefni deildarinnar eru afar fjölbreytt, bæði á sviði innri og ytri starfsemi, 
og tengjast grunnkerfum (símstöðvar, sjónvarpskerfi, viðskiptakerfi) eða vörum og þjónustum Símans.

800 7000 – siminn.is

UNIX-Kerfisstjóri

Starfslýsing: 
Starfið felst í rekstri á ýmsum upplýsingatæknikerfum Símans. 
Unnið er með fjölmörgum deildum innan Símans sem sinna 
meðal annars hugbúnaðarþróun og framsetningu fyrir notendur. 
Leitað er að aðila með reynslu af rekstri á svipuðum kerfum.

Hæfniskröfur:
·  Háskólapróf  í tölvunarfræði, verkfræði eða öðrum   
   raungreinum eða önnur sambærileg menntun.
·  Mjög góð þekking á Linux ásamt reynslu af rekstri   
   upplýsingatæknikerfa.
·  Hæfni í mannlegum samskiptum.
·  Góð þekking á Internetstöðlum og þjónustum.
·  Frumkvæði ásamt öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum.

Æskileg reynsla:
·  Þekking og reynsla af HP-UX, AIX, Solaris.
·  Þekking af Open Source hugbúnaði, svo sem Bind, Apache   
   vefþjónum og Tomcat.
·  Reynsla af hýsingu netþjóna í vélasölum. 
·  Þekking á ITIL og nýlegum stöðlum er kostur.

Samþætting kerfa

Starfslýsing: 
Starfið felst m.a. í að samþætta hin ýmsu upplýsingakerfi 
Símans til að auðvelda flæði upplýsinga og efla 
sjálfsafgreiðslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði.
• Reynsla á sviði samþættingar upplýsingakerfa, þar sem notuð eru  
 ferlatól á borð við Tibco Business Works og Webmethods.

Scrum master

Starfslýsing: 
Starfið felst í stýringu Scrum hópa, greiningu verkefna og 
mótun vinnuferla.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af stýringu hugbúnaðarverkefna.

Viðmótsforritun

Starfslýsing: 
Starfið felst m.a. í að forrita virkni fyrir ytri og innri vefi 
Símans með tengingum við vefþjónustur eða gagnagrunna.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar-, verk- eða kerfisfræði
• Reynsla af viðmótsforritun (html, CSS, Javascript, Spring), Java og  
 vefþjónustum.

Almennar hæfniskröfur til umsækjenda eru sjálfstæð 
vinnubrögð, metnaður og hæfni til mannlegra samskipta
 
Hjá Símanum er lögð mikil áhersla á góðan starfsanda, velferð 
starfsmanna og hvetjandi, skemmtilegt og fjölskylduvænt 
starfsumhverfi. Í boði er sveigjanleiki í vinnutíma og tækifæri 
til að vaxa með þjálfun og símenntun.

Umsóknarfrestur er til 31. ágúst 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.
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

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

Starfssvið Hæfniskröfur

· Hugbúnaðarþróun
· Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina

· Menntun/reynsla á sviði hugbúnaðargerðar
· Reynsla af viðskiptahugbúnaði kostur
· Hæfni í mannlegum samskiptum
· Frumkvæði og metnaður í starfi

Sérhæft hugbúnaðarfyrirtæki sem þjónustar mörg af stærri fyrirtækjum landsins
óskar eftir að ráða forritara/verkefnastjóra til starfa. Um framtíðarstarf er að ræða.

Forritari/Verkefnastjóri 
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Í starfinu felst: Hæfniskröfur: 

Umsjónarmaður fasteignar

Umsóknarfrestur er til og með 30 ágúst nk. 
Vinsamlegast sækið um starfið á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs

www.marel.com

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

Vefstjóri
Íslandsstofa óskar eftir vefstjóra til þess að hafa umsjón með innlendum og erlendum 
vefjum m.a. tengdum landkynningu, útflutningi, erlendum fjárfestingum og almennri 
upplýsingagjöf stofunnar. Um er að ræða nýtt starf. 

Helstu verkefni: 
• Daglegt viðhald og stýring á vefjum og vefverkefnum
• Ritstjórn vefja og innsetning á efni
• Þróun, samþætting og þarfagreining á vefjum og 

vefverkefnum
• Markaðssetning vefja

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Mjög góð íslensku- og enskukunnáttu, önnur  

tungumál eru kostur
• Haldgóð þekking á vefumsjónarkerfum
• Reynsla af markaðssetningu á Internetinu
• Gott auga fyrir hönnun og framsetningu á efni
• Góð samskipta- og skipulagshæfni

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
5. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Markmið Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnis-
stöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og 
fjárfestingu til landsins. 

Sérfræðingur á skrifstofu 
yfi rstjórnar

Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sér-
fræðings á skrifstofu yfi rstjórnar ráðuneytisins. Skrifstofa 
yfi rstjórnar annast samþættingu á starfsemi ráðuneytisins, 
auk sérstakra átaksverkefna svo sem viðvíkjandi breytin-
gastjórnun. Skrifstofan sér um skipan stjórna, nefnda og 
ráða á vegum ráðuneytisins og fjallar einnig um rannsóknir 
og nýsköpun og önnur sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu.

Starfssvið: Starfi ð fellst í sérfræðivinnu á skrifstofu 
yfi rstjórnar,  m.a. stefnumótun, verkefnisstjórnun, un-
dirbúningi og framkvæmd skipulagsbreytinga, afgreiðslu 
ýmissa erinda og öðrum verkefnum sem undir skrifstofuna 
og ráðuneytið heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun sem 
nýtist í stafi   eða sambærileg menntun.  Umsækjandi 
þarf að hafa reynslu af verkefnisstjórnun og áætlan-
agerð og hæfni til að leiða stefnumótun, undirbúning og 
framkvæmd skipulagsbreytinga.  Gerð er krafa um góða 
tölvukunnáttu, góða íslenskukunnáttu, góða enskukunnáttu 
og kunnáttu í einu öðru Norðurlandamáli. Nauðsynlegt er 
að umsækjandi búi yfi r hæfni í mannlegum samskiptum,  
geti unnið undir álagi og  sjálfstætt.  Þá er æskilegt að 
viðkomandi hafi  þekkingu á starfsemi og rekstri ríkisstof-
nana og þekkingu á stjórnsýslunni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Konur, jafnt sem 
karlar, eru hvattar til að sækja um starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð veita Berglind Ásgeirsdóttir, 
ráðuneytisstjóri (berglind.asgeirsdottir@hbr.stjr.is) og 
Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofustjóri 
(sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is).

Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun og starfsferil 
sendist heilbrigðisráðuneytinu, Vegmúla 3, 150  Reykjavík 
eða á postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 5. september 2010.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.
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Óskum eftir járniðnaðarmönnum, vél-
virkjum og stálskipasmiðum til starfa.
Nánari upplýsingar veitir Stefán Örn Jónsson 897 5760

Skipalyftan ehf. Vestmannaeyjum

Leikskólastjóri
Staða leikskólastjóra við leik-

skólann Vesturkot í Hafnarfi rði er 
laus til umsóknar.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að stýra og bera 
ábyrgð á að faglegu- og rekstrarlegu starf leikskólans 
og sér til þess að það sé  í samræmi við lög, reglugerð-
ir, aðalnámskrá, stefnu sveitarfélagsins, skólanámskrá 
og gildandi fyrirmæli.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun og framhaldsmenntun á 
sviðið stjórnunar.
Reynsla af stjórnun leikskóla nauðsynleg.
Sjálfstæði í starfi , frumkvæði og skipulagshæfni.
Hæfni í mannlegum samskiptum og ríka þjónustu-
lund.
Metnað og áhuga fyrir nýjungum.

Í Hafnarfi rði eru íbúar rúmlega 26.000 og rekur bær-
inn nú 15 leikskóla og er með þjónustusamning við 
þrjá til viðbótar.
Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar er þjónustustofnun 
í þágu menntunar í bæjarfélaginu og þar starfa 
sérhæfðir starfsmenn sem veita faglega ráðgjöf og 
þjónustu sem hæfi r hverju sinni.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir 
Magnús Baldursson, fræðslustjóri í síma 585 5500, 
netfang magnusb@hafnarfjordur.is en fræðslustjóri er 
næsti yfi rmaður leikskólastjóra. Um kaup og kjör fer 
samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga 
og FL. Umsókn þarf að innihalda yfi rlit um menntun 
og reynslu ásamt ítarlegri greinargerð um fyrirhugaðar 
áherslur í skólastarfi . Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að 
sækja um starfi ð. Umsókn skal skilað á Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 31, 220 Hafnarfjörður, eigi 
síðar en 5. september 2010.
 

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Leikskólasérkennari óskast
Leikskólinn Kjarrið ehf. Kópavogi vill ráða starfsmann í 
stuðning og sérkennslu.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Félags leikskólakennara.

Upplýsingar gefur: Jóhanna Thorsteinson, leikskólastjóri 
johanna@kjarrid.is í síma 554 3940 og 863 9111

Leikskólastjóri

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Stýrimann vantar á 100 tonna 
línubát sem gerir út frá Hafnarfirði. 

Uppl. í s. 848 9071 & 893 5590 
milli kl. 8–17.

STARFSMAÐUR Í ÁHAFNADEILD 
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
STARFSSVIÐ: 
■ Tengiliður milli áhafna og flugdeildar
■ Fylgjast með og uppfæra vinnuskrár áhafna
■ Samskipti við áhafnahótel 
■ Halda utan um áætlunar- og leiguflugsskrá áhafna
■ Samskipti við viðskiptavini flugdeildar

HÆFNISKRÖFUR: 

Við leitum að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi 
með stúdentspróf eða sambærilega menntun. 
Viðkomandi þarf að sýna frumkvæði og hafa mjög góða 
samskiptahæfileika. Góð tölvuþekking og mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði.

Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á 12 tíma 
vöktum, bæði dag- og næturvöktum. Starfsstöð er á 
Keflavíkurflugvelli.

VERKEFNASTJÓRI 
DREIFIKERFA
STARFSSVIÐ: 
■ Ábyrgð á bókunarvélum Icelandair og viðhaldi þeirra 
■ Vinna með markaðssvæðum Icelandair, Amadeus 
 e-Travel og öðrum samstarfsaðilum Icelandair 
■ Viðhald og innleiðing á bókunarferlum og 
 tengdum kerfum 
■ Verkefnastjórnun á innleiðingu nýrra lausna 

HÆFNISKRÖFUR: 

Háskólamenntun í viðskipta- eða tölvunarfræðum. Mjög 
góð þekking á Amadeus bókunarkerfinu er nauðsynleg 
(Availability, FareQuote, Ticketing and Back Office 
Processes). Vilji til að læra nýja hluti og áhugi á því að vinna 
sem hluti af liðsheild. Krafist er sjálfstæðra vinnubragða og 
góðra samskiptahæfileika. 
Reynsla af verkefnastjórnun er nauðsynleg.  

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 30. ágúst.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR: 
Kristín Björnsdóttir, sími 50 50 155, 
stina@icelandair.is

Icelandair leitar að öflugum liðsmönnum sem hafa áhuga á krefjandi og spennandi störfum í alþjóðlegu umhverfi. Icelandair 
er í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu. Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka þátt í 
uppbyggingu okkar á komandi árum.

Stálsmiður / Vélvirki óskast til starfa.
Hamar ehf Vélaverkstæði.

Hamar ehf, er framsækið málmiðnaðarfyrirtæki, með 
aðsetur í Kópavogi, Grundartanga,  Akureyri, Eskifi rði og 
Þórshöfn. Við erum með vel útbúin vélaverkstæði með 
góðri vinnuaðstöðu. Eitt af okkar fremstu markmiðum 
eru að hafa góðan anda á vinnustaðnum, skila góðu 
verki og þjónustu. 
Við leitum nú eftir að ráða til starfa stálsmið / vélvirkja 
með víðtæka og góða reynslu  á starfsstöð okkar á 
Grundartanga. 
Samkeppnishæf laun í boði.

Menntun og Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í stálsmíði / vélvirkjun eða 
 sambærileg menntun.
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.
• Góðir samskiptahæfi leikar og jákvætt hugarfar.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi á að takast á við 
 fjölbreytt starf og krefjandi verkefni.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar veitir Sigurður Árnason 
Siggia@hamar.is 660 3603 eða Sigurður K. Lárusson 
siggil@hamar.is 660 3613

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

ERT ÞÚ SÖLUMAÐUR AF GUÐS NÁÐ?
Ef svo er – þá ættir þú að lesa áfram. Við leitum nefnilega að framúrskarandi sölumanni  
með einstaka þjónustulund til að slást í samstilltan starfsmannahóp PFAFF.  Starfið felst 
aðallega í sölu á ljósum, heyrnartólum, smáraftækjum og saumavélum – allt vörumerki á 
heimsmælikvarða.

• Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, reglusamur, stundvís, duglegur, skemmtilegur, fær í 
mannlegum samskiptum, hugmyndaríkur og skapandi, metnaðarfullur og hefur ríka þjónustulund og 
söluhæfni. Það skaðar ekki að hafa reynslu af sölu í verslun, en er ekki skilyrði.

• Vinnutími er 9-18 alla virka daga og u.þ.b. annan hvern laugardag. Lokað er á laugardögum á sumrin.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir  
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
29. ágúst nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is 

Pfaff er rótgróið fjölskyldufyrirtæki sem hefur verið starfrækt í yfir 80 ár, og það á 
sömu kennitölunni. Starfsfólkið er stolt af fyrirtækinu sem er í senn rótgróið og  
íhaldssamt en þó síungt í anda.

Hótel Holt óskar eftir starfsfólki 
í eftirfarandi störf:

Fagmenn í framreiðslu, framreiðslunema 
og aðstoðarfólk í sal.
Viðkomandi þarf að vera þjónustulundaður, hafa gaman af mannlegum 
samskiptum,  vera  nákvæmur  og  hafa löngun til að sýna frumkvæði og 
metnað til að ná árangri í starfi . Fullt starf og hlutastarf.
Áhugasamir sendi umsókn sína merkt „ veitingarsalur“ á umsókn@holt.is

Uppvask
Leitað er eftir einstakling í kvöld- og helgarvinnu.
Vinsamlega sendið umsókn merkta „uppvask“ á umsókn@holt.is

HÓTEL HOLT – WWW.HOLT.IS –   BERGSTAÐASTRÆTI 37 – 10 RVK – TEL: 552-5700
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Forritari í samskipta-
og samvinnulausnum

Helstu verkefni:

Þekking:

Kostur ef viðkomandi hefur reynslu
og þekkingu á eftirfarandi:

ERTU KLÁR Í FRAMTÍÐINA?

Kletthálsi 1 - 110 Reykjavík, Sími 414 1400 - Fax 414 1440, www.sensa.is
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Menningar- og ferðamálasvið

Forstöðumaður Menningarmiðstöðvarinnar Gerðubergs

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns 
Menningar-miðstöðvarinnar Gerðubergs

Menningarmiðstöðin Gerðuberg er alhliða mennin-
garmiðstöð sem leggur áherslu á gott aðgengi borgarbúa 
á öllum aldri að viðburðum og fræðslu á sviði menningar 
og lista.  Menningarmiðstöðin er ein af menningarstof-
nunum Reykjavíkurborgar og heyrir undir Menningar- og 
ferðamálasvið.  

Ábyrgðarsvið forstöðumanns:
• Forstöðumaður ber ábyrgð á stjórnun og rekstri 
 menningarmiðstöðvarinnar.
• Forstöðumaður skipuleggur starfsemi menningar-  
 miðstöðvarinnar og sér um faglega starfsemi hennar. 
• Forstöðumaður annast tengsl og samskipti við viðskipta-  
 vini og samstarfsaðila menningarmiðstöðvarinnar.  

Kröfur gerðar til umsækjenda:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi . Framhaldsmenntun   
 æskileg.
• Víðtæk þekking og reynsla á menningar- og listastarfi    

 ásamt viðburðastjórnun. 
• Stjórnunarreynsla, leiðtogahæfi leikar og skipulagshæfni.
• Þekking og reynsla af breytingastjórnun.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 og þjónustulund.
• Haldbær reynsla af áætlanagerð og verkefnisstjórn.
• Góð tungumálakunnátta og hæfni til að setja fram mál í   
 ræðu og riti.

Næsti yfi rmaður er sviðsstjóri Menningar- 
og ferðamálasviðs. 

Nánari upplýsingar veita: Sviðsstjóri 
svanhildur.konradsdottir@reykjavik.is og skrifstofustjóri 
rekstrar og fjármála berglind.olafsdottir@reykjavik.is 
Vakin er sérstök athygli á markmiðum starfsmanna- og 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem er að fi nna á 
www.reykjavik.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. september nk.  
Umsóknir skulu sendar á vef Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf

Launakjör heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar og um ráðningarréttindi gilda reglur um réttindi 
og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg.  Menningar- og ferðamálaráð ræður í stöðuna að fenginni tillögu sviðsstjóra. 

ÞJÓNUSTULIÐI - RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða þjónustu-
liða til ræstinga og umsjónar með umgengni í 

skólanum á dagvinnutíma. Möguleiki á hlutastörfum.
Laun eru skv. sérstökum samningi Efl ingar 

og fjármálaráðuneytis. 
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans í 

síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða ræstingastjóra.

Skólameistari

  

"Af stað".    
Skrifstofa - Bókhald

Gigtarfélag Íslands auglýsir eftir starfsmanni á 
skrifstofu. Við leitum að starfsmanni með marktæka 

reynslu af bókhaldsstörfum í hálfsdags starf

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi  haldbæra reynslu af 
færslu bókhalds, afstemmingum og frágangi gagna í hendur 
endurskoðenda.  Starfi ð krefst skipulagningar og sjálfstæðis 

í vinnubrögðum.

Áhugasamir vinsamlega sendið  umsókn og starfsferilsskrá 
til emilthor@gigt.is  eða skilið inn á skrifstofu félagsins 

að Ármúla 5,fyrir 6. september.
 Allar frekari upplýsingar veitir Emil Thóroddsen, framkvæmdar-
stjóri í síma 530 3600. Upplýsingar um starfsemi Gigtarfélagsins 

má sjá á slóðinni www.gigt.is

Gigtarfélag Íslands

Max1 hraðþjónustuverkstæði sérhæfir sig í:

Við erum góðir í að gera hlutina fljótt og vel og ódýrt – skoðaðu: www.max1.is

Reykjavík: Bíldshöfði 5a og 8, Jafnasel 6, 
Knarrarvogur 2, sími 515 7190. 
Hafnarfjörður: Dalshraun 5, sími 515 7190.
Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.

Max1 er 10 ára

Bifvélavirki
Bifvélavirki, bifvélavirkjanemi eða maður 

með góða reynslu óskast á Max1

Hjólbarða-, bremsu-, smur-, rafgeyma-, dempara- og þrifþjónustu

Hæfniskröfur:
Bifvélavirki, langt kominn 
bifvélavirkjanemi eða 
maður með góða reynslu

Vinnutími
Frá kl. 8:00 til 17:00, 
mánudaga til föstudaga

Umsóknarfrestur
1. september 2010

Grunntölvukunnátta
Helgarvinna eftir þörfum

Sæktu um starfið á www.max1.is

Góð íslenskukunnátta
Gilt bílpróf

Grunnskólakennara 
Kirkjubæjarklaustur

Vegna óvæntra breytinga vantar grunnskóla-ken-
nara í Kirkjubæjarskóla. Viðkomandi þarf 
að geta hafi ð störf sem fyrst.

• umsjón í 8. - 10. bekk
• íslenska, danska, enska og samfélagsfræði 
(8. - 10. bekkur) (22 tímar)
• sérkennsla/stuðningur (4 tímar)
• umsjón með félagsstarfi  nemenda

Upplýsingar veitir Kjartan Kjartansson, skólastjóri 
s: 865 7440. Nánari upplýsingar um skólann og 
Skaftárhrepp eru á http://www.kbs.is og 
www.klaustur.is. Umsóknir má senda á netfang 
skólans skoli@klaustur.is eða í pósti merktar, 
Kirkjubæjarskóli, Klausturvegi 4, 880 Kirkjubæjar-
klaustur, fyrir 28. ágúst.



LAUGARDAGUR  21. ágúst 2010 11

Kjötiðnaðarmaður - 
Kjötvinnsla á Hvolsvelli

Sláturfélag Suðurlands óskar eftir að ráða 
kjötiðnaðarmann til stjórnunarstarfa í kjötvinnslu 
félagsins á Hvolsvelli.

Um er að ræða starf í einni fullkomnustu og stærstu 
kjötvinnslustöð hérlendis.

Félagið aðstoðar við útvegun húsnæðis á staðnum.

Umsóknir berist SS, Fosshálsi 1,110 Reykjavík 
merktar starfsmannastjóra. 
Einnig er hægt að sækja um starfi ð á heimasíðu 
fyrirtækisins www.ss.is

Nánari upplýsingar gefur Oddur Árnason, 
verksmiðjustjóri í síma 488-8200.

Sláturfélag Suðurlands er leiðandi matvælafyrirtæki með 
starfsstöðvar í Reykjavík, á Selfossi og á Hvolsvelli. 
Hjá félaginu starfa um 330 starfsmenn. Upplýsingar um SS 
er að fi nna á heimasíðu fyrirtækisins.

Dómkórinn og Kammerkór 
Dómkirkjunnar vantar 
söngfólk í allar raddir.

Sjá nánar á www.domkirkjan.is

Sparisjóðsstjóri
Staða sparisjóðsstjóra SpKef Sparisjóðs er laus til umsóknar.

Við leitum að framsæknum og metnaðarfullum sparisjóðsstjóra til 

þess að veita öfl ugri bankaþjónustu forystu 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
Sparisjóðsstjóri er æðsti stjórnandi sparisjóðsins og ber ábyrgð á daglegum rekstri 
hans. Sparisjóðsstjóri skal taka þátt í að móta stefnu sparisjóðsins í samvinnu við 
stjórn og sjá til þess að settum markmiðum sé náð. Hann vinnur náið með stjórn að 
áætlanagerð og markvissri eftirfylgni hennar. Einnig ber honum að tryggja að við-
hafðir séu góðir stjórnarhættir og að fagmennska, gegnsæi og hlutlægni ríki í þjón-
ustu við viðskiptavini. Sparisjóðsstjóri ber ábyrgð á útlána- og fj árfestingarákvörð-
unum samkvæmt innri reglum sjóðsins. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 Ótvíræðir leiðtoga- og stjórnunarhæfi leikar 
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
 Góð þekking og reynsla á fj ármálamarkaði og starfsemi fj ármálafyrirtækja
 Skipulagsfærni og greiningarhæfni
 Góð tök á samningatækni 
 Gott vald á íslensku og ensku

Upplýsingar veita Katrín S. Óladóttir (katrin@hagvangur.is) og Þórir Þorvarðarson 
(thorir@hagvangur.is). 

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. 

Umsókn óskast fyllt út á www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. september n.k.

SpKef Sparisjóður byggir á gamalli hefð en horfi r til framtíðar, til hagsbóta fyrir það 
samfélag sem hann starfar í. Hjá Sparisjóðnum starfar öfl ugur hópur fólks sem leggur 
metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu. 

Karl K. Karlsson ehf. hyggst bæta við öflugum og kraftmiklum  einstaklingi í sölu- og marka›sdeild 
fyrirtækisins. Um er a› ræ›a fjölbreytilegt og krefjandi starf me› spennandi alfljó›leg vörumerki. 
Mikilvægt er a› umsækjendur geti unni› sjálfstætt og tileinka› sér vinnubrög› sem byggjast á
samvinnu og frumkvæ›i. Til að falla í hópinn þarf viðkomandi að geta tileinkað sér fagleg vinnu-
brög› og búa yfir hæfileikum til að vinna a› framflróun í starfi sem er í stö›ugri mótun. 

Karl K. Karlsson ehf., stofnað árið 1946, er heildverslun með áfengar 
og óáfengar drykkjarvörur ásamt matvöru, sælgæti og hreinlætisvöru.

SPENNANDI STARF

Starfssvið:

• Almenn sala og þjónusta við viðskiptavini
• Að styrkja viðskiptatengsl og eftirfylgni

verkefna
• Vakandi auga fyrir nýjum tækifærum
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði
 og kraftur
• Metnaður til að ná árangri
• Lipurð og áræðni í mannlegum
 samskiptum
• Gott vald á íslensku og góð tölvukunnátta

Sölu- og markaðsfulltrúi

Umsóknir, ásamt ferilskrá og mynd, óskast sendar á Atla Hergeirsson,
atlih@karlsson.is eða til Karl K. Karlsson ehf, Skútuvogi 5,
104 Reykjavík í síðasta lagi 27. ágúst nk.

Karl K. Karlsson ehf. er umboðsaðili fjölmargra þekktra, alþjóðlegra vörumerkja.
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi til starfa á skrifstofu samtakanna. 

Helstu verkefni:
• Gerð og túlkun kjarasamninga
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum  á sviði vinnuréttar
• Málflutningur f.h. samtakanna eða aðildarfyrirtækja þeirra
• Gerð umsagna um þingmál
• Þátttaka í undirbúningi stefnumótunar samtakanna í fjöl mörgum mikilvægum málaflokkum
• Aðkoma að alþjóðlegu samstarfi

Á vinnumarkaðssviði samtakanna starfa sex lögmenn. Leitað er að öflugum einstaklingi með 
embættis- eða masterspróf í lögfræði, nokkra starfsreynslu úr atvinnulífinu eða viðeigandi  
starfsreynslu á öðrum vettvangi og/eða viðbótarnám sem nýtist í starfi. Æskilegt er að viðkom-
andi  hafi þekkingu á vinnu rétti og lögmannsréttindi.

Upplýsingar veita Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019 
og Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur SA, í síma 821 0020. 

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með 
tölvupósti  til ragnar@sa.is.

Umsóknarfrestur er til 30. ágúst nk.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks  atvinnu-
lífs og málsvari atvinnurekenda í hags muna málum þeirra. 
Innan  vébanda samtakanna eru átta aðildarfélög sem starfa 
á grunni atvinnu greina. Aðild að SA eiga um 2.000 smá og 
stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 55.000 starfsmenn eða 
um helmingur  launamanna á almennum vinnumarkaði á 
Íslandi .

Hjá SA starfa 19 starfsmenn sem búa yfir margvíslegri sér-
fræðiþekkingu og sinna m.a. vinnumarkaðs-, efnahags-, 
skatta-, umhverfis-, sam keppnis-  og mennta málum auk 
samstarfs við stjórnvöld og setu í margvíslegum stjórnum 
og nefnd um, m.a. samninga hópum vegna aðildar umsóknar 
Íslands að ESB. SA taka þátt í alþjóðlegu samstarfi atvinnu-
rekenda en samtökin reka einnig skrifstofu í Brussel.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is

Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 42 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. 
Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja 
starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi 
hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa 
starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS 
vill fela starfsfólki störf við hæfi,  þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 
áhugaverð og krefjandi verkefni. 

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir 
(agla.bjornsdottir@capacent.is) og Ragnheiður Dagsdóttir
(ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 29. ágúst nk. og skulu umsækjendur sækja 
um á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.

Leitum að öflugum starfsmanni í markaðsdeild Leitum að öflugum starfsmanni í markaðsdeild 
Í deildinni starfar hópur fólks sem leggur metnað sinn í árangursríkt markaðsstarf hjá öflugu þjónustu-
fyrirtæki. Óskað er eftir starfsmanni til að sinna fjölbreyttum verkefnum s.s. textagerð, almannatengslum, 
umsjón með auglýsingaefni, greiningu tölfræðiupplýsinga og samskiptum við samstarfsaðila.

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af markaðs- og kynningarstörfum er æskileg
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
Reynsla af almannatengslum og greiningu tölfræðiupplýsinga er mikill kostur
Skipulagshæfni, frumkvæði og nákvæmni í starfi
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Markaðs- og 
kynningarstarf hjá VÍS
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FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR ÍTR
FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
FROSTASKJÓL
Undraland við Grandaskóla
Selið við Melaskóla
Skýjaborgir við Vesturbæjarskóla
Frostheimar í Vesturbæ

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
ÁRSEL
Töfrasel við Árbæjarskóla
Skólasel við Ártúnsskóla
Víðisel við Selásskóla
Stjörnuland við Ingunnarskóla
Fjósið við Sæmundarskóla
Klapparholt við Norðlingaskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KRINGLUMÝRI
Álftabær við Álftamýrarskóla 
Sólbúar við Breiðagerðisskóla
Neðstaland við Fossvogsskóla 
Krakkakot við Hvassaleitisskóla 
Glaðheimar við Langholtsskóla
Laugarsel við Laugarnesskóla 
Vogasel við Vogaskóla
Vesturhlíð við Öskjuhlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
MIÐBERG
Bakkasel við Breiðholtsskóla
Vinafell við Fellaskóla 
Álfheimar við Hólabrekkuskóla
Vinasel við Seljaskóla
Vinaheimar við Ölduselsskóla 

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
KAMPUR
Draumaland við Austurbæjarskóla  
Frístund við Háteigsskóla 
Hlíðaskjól við Hlíðaskóla

FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐIN
GUFUNESBÆR
Hvergiland við Borgaskóla
Brosbær við Engjaskóla
Regnbogaland við Foldaskóla
Simbað við Hamraskóla
Kastali við Húsaskóla
Ævintýraland við Korpuskóla
Tígrisbær við Rimaskóla
Vík við Víkurskóla

HÆGT ER AÐ SÆKJA UM RAFRÆNT Á WWW.ITR.IS

  

"Af stað".    
 Fræðsla - ráðgjöf - útgáfa
Gigtarfélag Íslands óskar eftir að ráða 

verkefnisstjóra fyrir fræðslu- og ráðgjöf 
félagsins.  Um er að ræða 80 % starf.

Starfssvið
• Umsjón með miðlun upplýsinga er varða hag og réttindi gigtsjúkra
• Umsjón með útgáfu tímarits og annars efnis sem félagið gefur út
• Umsjón, þátttaka og skipulagning námskeiða og fræðslufunda
• Umsjón annarra verkefna í samvinnu og samráði við 
  framkvæmdarstjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Félagsráðgjöf, hjúkrunarfræði, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, stjórnsýsla           
  eða önnur sambærileg menntun.
• Góð íslenskukunnátta, auk færni í norsku, dönsku eða sænsku
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í samskiptum og frumkvæði

Áhugasamir vinsamlega sendið  umsókn og starfsferilsskrá til 
emilthor@gigt.is eða skilið inn á skrifstofu félagsins að Ármúla 5, fyrir 
7. september. Frekari upplýsingar um starfi ð veitir Emil Thóroddsen 
í síma 530 3600. Upplýsingar um starfsemi Gigtarfélagsins má sjá á 

slóðinni www.gigt.is 
Gigtarfélag Íslands

Félagsráðgjafi  óskast á Fljótsdalshérað

Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs auglýsir laust starf 
félagsráðgjafa. Um er að ræða fullt  starf á fjölbreytt-
um vettvangi félagsþjónustu hjá sveitarfélagi sem  
hefur á að skipa samhenntum hóp starfsmanna.   
Unnið er að innleiðingu PMT í sveitarfélaginu. 
Starfssvæði félagsþjónustunnar nær yfi r sex sveit-
arfélög frá Djúpavogi í suðri til Vopnafjarðar í norðri.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
 • Barnavernd
 • Félagsleg ráðgjöf
 • Málefni aldraðra
 • Málefni  fatlaðra

Við leitum að einstaklingi með
 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf
 • Reynslu af starfi  innan félagsþjónustu og 
  barnaverndar
 • Þekkingu og reynslu af málefnum fatlaðra
 • Skipulagshæfi leika
 • Lipurð í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi 
 • Bílpróf

Launakjör eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags 
Íslands og launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Frímannsdóttir, 
félagsmálastjóri, í síma 470 0705 og á netfangi 
gudrunf@egilsstadir.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast á bæjarskrif-
stofur Fljótsdalshéraðs, Lynghálsi 12, 700 
Egilsstöðum, fyrir 7. september 2010. Umsækjendur 
þurfa að geta hafi ð stöf sem fyrst. 

Bakari óskast
Sauðárkróksbakarí óskar eftir bakara í fullt starf.

Okkur vantar að fá góðan bakara eða nema.
Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt 

 og hafa áhuga og metnað.

Upplýsingar veitir Róbert Óttarsson í síma 6960700 
eða með tölvupósti saudarkroksbakari@gmail.com

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Auglýsing um Aðalskipulag 
Akrahrepps 2010-2022

Hreppsnefnd Akrahrepps auglýsir hér með tillögu 
að nýju aðalskipulagi Akrahrepps 2010-2022 
ásamt umhverfi sskýrslu. Aðalskipulagstillagan nær 
til alls lands innan marka hreppsins. 
Tillagan, greinargerð og uppdrættir ásamt 
umhverfi s skýrslu, er auglýst samkvæmt 18. grein 
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 

Tillagan, ásamt athugasemdum Skipulagsstofnunar 
frá 27. júlí  2010, verður til sýnis í hjá oddvitanum 
heima á Miklabæ og hjá byggingarfulltrúa 
Akrahrepps í Ráðhúsinu á Sauðárkróki, á venju-
bundnum opnunartíma frá þriðjudeginum 
24. águst 2010 til og með þriðjudagsins 21. 
september 2010. Jafnframt er tillagan, ásamt 
athugasemdum Skipulagsstofnunar, til sýnis hjá 
Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík og á 
vefsíðu Teiknistofu PZ ehf á www.teiknistofa.is 
,undir „Gagnabanki“.

Þeir sem vilja gera athugasemd við tillöguna 
skulu gera það skrifl ega í síðasta lagi fyrir kl. 15.00 
þriðjudaginn 5. október  2010. Athugasemdum 
skal skilað til oddvitans í Akrahreppi, Miklabæ, 560 
Varmahlíð eða á netfangið jobygg@skagafjordur.is. 
Hver sá sem ekki gerir athugasemd við tillögu 
þessa innan tilskilins frests telst samþykkur henni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Akrahrepps

Starfsfólk vantar á heimili fyrir geðfatlaða
Félagsþjónustan í Hafnarfi rði óskar eftir að ráða til starfa 
starfsfólk í félagslega liðveislu við heimili geðfatlaðra í 
Hafnarfi rði. Félagsleg liðveisla.

Starfi ð felur í sér að aðstoða skjólstæðinga við að öðlast 
félagslega færni og auðvelda þátttöku í daglegu lífi . 

Um vaktavinnu er að ræða.

Starfi ð gerir kröfu til jákvæðs viðmóts, mannúðlegra 
viðhorfa og góðra hæfi leika í mannlegum samskiptum. 
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi  eru nauðsynlegir. Um kaup 
og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Verkalýðsfélagsins 
Hlífar við launanefnd sveitarfélaga.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um framan-
greind störf. Nánari upplýsingar um störfi n veitir Rakel 
Róbertsdóttir forstöðumaður í síma 695 8501. Umsóknum 
skal skilað í þjónustuíbúð  á Hverfi sgötu  29. 220 Hafnar-
fjörður  eða rafrænt á netfangið rakelr@hafnarfjordur.is.

Samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið auglýsir lausa til 

umsóknar stöðu 
lögfræðings á stjórnsýsluskrifstofu. 

Helstu verkefni eru stjórnsýsluúrskurðir.
Umsækjendur skulu hafa lokið embættis- eða meitara-
prófi  í lögfræði og er æskilegt að þeir hafi  a.m.k. tveggja 
ára starfsreynslu á sviði lögfræði.  Jafnframt er æskilegt 
að umsækjendur búi yfi r þekkingu og reynslu á sviði 
stjórnsýslu.  
Gerð er krafa um að viðkomandi hafi  skipulagshæfi leika, 
geti unnið sjálfstætt, sé sveigjanlegur og hafi  hæfni til 
að vinna undir álagi.  Auk þess er gerð krafa um hæfni 
í mannlegum samskiptum og góða færni og kunnáttu í 
íslensku.
Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
auglýst starf. 
Nánari upplýsingar veitir Ingilín Kristmannsdóttir skrif-
stofustjóri í síma 545 8200.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Umsóknarfrestur er til 30. ágúst nk. 

Vinsamlega sendið umsóknir til samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðuneytis, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, eða á 
netfang ráðuneytisins postur@sam.stjr.is.

skólavörðustíg 1a
101 reykjavík

maskína
rannsóknir

Nýtt rannsóknarfyrirtæki, Maskína – rannsóknir, leitar að starfsmanni til fjölbreyttra 
gagnavinnslustarfa. Um er að ræða fyrirtæki í eigu reynslumikilla einstaklinga á sviði 
rannsókna. Starfsmaðurinn ber ábyrgð á meðferð gagna (data management), úrvinnslu, 
skýrslugerð og hönnun. Þá tekur starfsmaðurinn þátt í uppbyggingu fyrirtækisins.

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun
 Yfirburðaþekking í Excel
 Reynsla í meðferð gagna og úrvinnslu
 Góð íslenskukunnátta
 Tölfræðikunnátta

Auk þess er kunnátta í SPSS og reynsla af skýrslugerð kostur. 

Góð laun í boði fyrir réttan einstakling. Trúnaði er heitið við alla umsækjendur.  
Umsóknum skal skilað fyrir 1. september til Fréttablaðsins merkt: 
„Öflugur gagnavinnslumaður“
Nánari upplýsingar veita Þorlákur Karlsson í síma 825 6420 og Þóra Ásgeirsdóttir 
í síma 896 4427.

Maskína er nýtt rannsóknarfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, sem mun sinna markaðs-
rannsóknum, viðhorfsrannsóknum, starfsmanna- og þjónusturannsóknum og beita bæði 
eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Viltu taka þátt í uppbyggingu 
á nýju rannsóknarfyrirtæki? F

í
t

o
n

/
S

Í
A

Hagkaup óskar eftir að ráða starfsfólk. 
Um er að ræða 100% störf í matvörudeild Hagkaups í Garðabæ.
Í boði eru skemmtileg og fjölbreytt störf.

Allar nánari upplýsingar veitir Trausti Reynisson verslunarstjóri á 
staðnum eða í síma 563 5000. Áhugasamir geta einnig sent póst á 
starfsmannahald@hagkaup.is

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

STARFSFÓLK 
Í GARÐABÆ

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

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 850 manns 
í 500 stöðugildum.
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Haustferð 14.–18. október nk.
Mósel – Rín – Trier

Skráning og upplýsingar hjá Bændaferðum 
í síma 5702790

Dagsferð í Stykkishólm og um Dalina 
laugardaginn 4. sept. nk.

Vestmannaeyjaferð föstudaginn 10. sept. nk.
Siglt frá Landeyjarhöfn um hádegið 

og til baka síðdegis.

Aðventuferð 3.–5. desember nk.
Frankfurt – Heidelberg

Skráning og upplýsingar hjá Ferðaskrifstofu 
Guðmundar Jónassonar í síma 511 1515.

Nefndin

Orlofsnefnd húsmæðra í Reykjavík

Ertu í stuði? 
Hófst þú nám í rafiðngrein,  

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

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

Kynningarfundur verður á Stórhöfða 31 
þriðjudaginn 24. ágúst 2010 kl. 17:00.

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

Nánari upplýsingar er hægt að fá á 
heimasíðu Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

www.fsraf.is
eða í  síma 580 5252 

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Hreinsun gatna og gönguleiða 2011- 

EES útboð.

Útboð 1 – Miðbær.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjó-
nustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 25. ágúst 2010.
Opnun tilboða: 11. október 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12482

Útboð 2 – Vesturbær.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjó-
nustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 25. ágúst 2010.
Opnun tilboða: 12. október 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12483

Útboð 3 – Austurbær.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjó-
nustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 25. ágúst 2010.
Opnun tilboða: 13. október 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12484

Útboð 4 – Breiðholt.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjó-
nustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 25. ágúst 2010.
Opnun tilboða: 14. október 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12485

Útboð 5 – Grafarvogur.
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000, í upplýsingaþjó-
nustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 25. ágúst 2010.
Opnun tilboða: 15. október 2010 kl 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12486

Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar

Skólabyrjun 2010.

Grunnskólar Hafnarfjarðar, að undanskildum 
Hraunvallaskóla, verða settir, mánudaginn  23. ágúst.
Hraunvallaskóli verður settur þriðjudaginn 24. ágúst.

Nánari upplýsingar er að fi nna á heimasíðum skólanna, 
sjá www.hafnarfjordur.is/fraedslumal/grunnskolar 

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði

The American Embassy, Reykjavik is seeking to lease an apartment 
or a house as of September 15, 2010   Area 101 is preferred.  Lease 
period is for 2 - 4 years .  Required size is 110 – 200 sq. Meters . 
Two bedrooms and preferably 2 bathrooms .  
Please e-mail to: www.ReykjavikManagement@state.gov.

Sendiráð - Húsnæði 

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu íbúð frá                    
15. september, 2010.  Æskileg Stærð 110 – 200 fm og á svæði 101.    
Tvö svefnherbergi og helst tvö baðherbergi.  Leigutími er 2- 4 ár.  

Vinsamlegast sendið upplýsingar á netfang 
www.ReykjavikManagement@state.gov. 

Háteigskirkja í 
Reykjavík stendur 
fyrir öfl ugu og 
metnaðarfullu starfi  
meðal sóknarbarna 
sinna.  Samhentur 
hópur starfsmanna 
tekur þátt í að 
byggja upp 
gott samfélag 
innan kirkjunnar.

Kór Háteigskirkju
getur bætt við söngfólki í allar raddir.
Einhver reynsla af söng og nótnalestri 
æskileg

Áhugasamir hafi  samband við 
kórstjórann
Douglas A. Brotchie í síma 899 4639 
og douglas@hateigskirkja.is

Til leigu og eða sölu skrifstofu húsnæði á 
efstu hæð í Kringluturninum 10 og 11 hæð. 

Frábær staðsetning, útsýni til allra átta og næg 
bílastæði. Húsnæði laust fl jótlega. Upplýsingar hjá 

Sigurði í 8200759 netfang sigurdur@eigna.is og eða 
Jóhanna 661 1912 johannak@eigna.is

Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Innritun nýrra nemenda fyrir skólaárið 

2010–2011 stendur yfi r frá 23. - 27. ágúst.
 
Innritaðir eru: 

1. Nemendur fæddir 2004 (6 ára) í Forskóla I 

2. Nemendur á aldrinum 8–10 ára sem teknir eru  
 beint í hljóðfæranám, án undangengis   
 forskólanáms. 

 Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri: 

  Strengjahljóðfæri, þ.e. fi ðlu, víólu, selló og gítar. 

  Einnig er til takmarkað pláss á píanó og   
  harmóníku. 

  Einnig er innritað í fi ðluforskóla (5– 6 ára börn) 

  Einnig er til takmarkað pláss á þverfl  autu, klari- 
  nett og saxófón sem og ásláttarhljóðfæri. 

ATHUGIÐ AÐ FRAMBOÐ Á SKÓLAVIST ER TAKMARKAÐ.

Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl. 13.30–
16.30 virka daga. Síminn er 562 8477. 

Það skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá 
nemendur í skólann með því að hafa samband við 
skrifstofuna. 

Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er 
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna 
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is eða 
www.grunnskolar.is á sama tíma. 

Skólastjóri

Útboð

Útboð

Tilkynningar

Tilkynningar
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BÍLAR &
FARATÆKI

AUDI TT COUPÉ 180 HÖ. Árgerð 
12/2000, ekinn 67 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 1.790.000. Rnr.114708 
Umboðsbíll. Uppl síma 517-1111 eða 
696-1001.

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35“. 
Árgerð 1/ 2008, ekinn 45 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 13.900.000. 
Stórglæsilegur bíll hlaðinn búnaði. Sjá 
myndir á www.bilaborg.is Uppl. síma 
517-111 696-1001.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

JEEP GRAND CHEROKEE SRT8. Árgerð 
2007, ekinn 44 þ.km, 425 hö, sjálfskipt-
ur. Verð 5.490.000. #162860 Bíllinn er 
á staðnum og þú verður að sjá hann 
svona fallega bláan! OPIÐ LAUGARDAG 
kl. 11:30-15:00

VW TOUAREG V6. 04/2003, ekinn 
119 þ.km, sjálfskiptur, leður, loftpúða-
fjöðrun, 22“ Gemballa-felgur. Verð 
2.890.000. #320206 - Bíllinn er á 
staðnum og er hrikalega töff! OPIÐ 
LAUGARDAG kl. 11:30-15:00

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
05/2005, ekinn 87 þ.km, diesel, sjálf-
skiptur. Verð 4.940.000. #192245 - 
Bíllinn er á staðnum og bíður eftir 
þér en kannski ekki lengi ;) OPIÐ 
LAUGARDAG kl. 11:30-15:00

TOYOTA LAND CRUISER 90 VX. 
06/2000, ekinn 138 þ.km, DIESEL, sjálf-
skiptur, leður. Verð 1.980.000. #192271 
- Bíllinn er á staðnum en verður það 
varla lengi ;) OPIÐ LAUGARDAG kl. 
11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. Árgerð 
2008, ekinn 41 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. 
Verð 6.890.000.90% Lánamöguleiki 
Rnr.150045 Opið í dag frá kl.12-16. 
Þarftu að selja? Skráðu bílinn frítt hjá 
Toyota Kletthálsi.

TOYOTA YARIS 3 DYRA TERRA. Árgerð 
2007, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 1.480.000. TILBOÐ 1.190.000 
Rnr.994096 Opið í dag frá kl.12-16. 
Þarftu að selja? Skráðu bílinn frítt hjá 
Toyota Kletthálsi.

TOYOTA AURIS TERRA. Árgerð 2008, 
ekinn 43 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 2.320.000. TILBOÐ 1.950.000 
Rnr.995501Opið í dag frá kl.12-16. 
Þarftu að selja? Skráðu bílinn frítt hjá 
Toyota Kletthálsi.

FORD MUSTANG GT ROUSH 
SUPERCHARGED STAGE 3.450 HÖ 
Árgerð 2007, ekinn 30 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 4.490.000. Rnr.995197 
Opið í dag frá kl.12-16. Þarftu að selja? 
Skráðu bílinn frítt hjá Toyota Kletthálsi.

TOYOTA LAND CRUISER 120 GX. 
Árgerð 2006, ekinn 65 þ.km, DÍSEL, 
Sjálfskiptur. Verð 5.790.000. Rnr.130111 
Opið í dag frá kl.12-16. Þarftu að selja? 
Skráðu bílinn frítt hjá Toyota Kletthálsi.

TOYOTA VERSO TERRA. Árgerð 2008, 
ekinn 42 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. 
Verð 2.490.000.TILBOÐ 2.090.000 
Rnr.995819 Opið í dag frá kl.12-16. 
Þarftu að selja? Skráðu bílinn frítt hjá 
Toyota Kletthálsi.

AUDI TT NEW. Árgerð 2006, ekinn 77 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.Einn eig-
and,i Innfluttur nýr Verð 4.500.000. 
Rnr.110421 Opið í dag frá kl.12-16. 
Þarftu að selja? Skráðu bílinn frítt hjá 
Toyota Kletthálsi.

TOYOTA RAV4 VX. Árgerð 2009, ekinn 24 
þ.km,Leður Lykilaust aðgengi og m.fl l 
Sjálfskiptur. Verð 4.590.000. Rnr.994563 
Opið í dag frá kl.12-16 Þarftu að selja? 
Skráðu bílinn frítt hjá Toyota Kletthálsi.

TOYOTA YARIS 5 DYRA SOL. Árgerð 2008, 
ekinn 61 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.960.000.TILBOÐ 1.590.000 Rnr.140099 
Opið í dag frá kl.12-16 Þarftu að selja? 
Skráðu bílinn frítt hjá Toyota Kletthálsi.

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árgerð 2008, 
ekinn 25 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. 
Verð 3.250.000. Rnr.110427 Opið í dag 
frá kl.12-16 Þarftu að selja? Skráðu 
bílinn hjá Toyota Kletthálsi.

Toyota Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

HONDA STREAM 2,0I ES VTEC. Árgerð 
2004, ekinn 106 Þ.km Sjálfskiptur. Verð 
1.680.000. Rnr.242891.Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

EINN EIGANDI
HONDA ACCORD SPORT. Árgerð 
2005,EKINN AÐEINS 25 Þ.km 
Sjálfskiptur. Verð 2.480.000. Rnr.243261.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

GOTT VERÐ
FORD ESCAPE XLS AWD. Árgerð 
2004, ekinn aðeins 72 þ km. BENSÍN, 
SJÁLFSKIPTUR. Verð 1.390.000. 
Rnr.290109.Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

M.Benz Sprinter 413 CD
Árgerð 07/2001, ekinn 140þ.km, 
með lyftu, skoða ýmis skipti. Verð 
2.590.000kr. Sjá nánar á www.stora.
is. Vegna góðrar sölu undanfarið bráð-
vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á 
svæðið til okkar. ATH það er frítt að skrá 
bílinn hjá okkur.

Skoda Fabia NÝR BÍLL
Árgerð 2010, bsk, 1,2 vél, verð aðeins 
2.590.000kr. Raðnúmer 150829. Sjá 
nánar á www.stora.is. Vegna góðrar 
sölu undanfarið bráðvantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar. 
ATH það er FRÍTT að skrá bílinn hjá 
okkur.

Skoda Fabia Combi NÝR
Árgerð 2010, bsk, 1,2 vél, verð aðeins 
2.790.000kr. Raðnúmer 130773. Sjá 
nánar á www.stora.is. Vegna góðrar 
sölu undanfarið bráðvantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á svæðið til okkar. 
ATH það er FRÍTT að skrá bílinn hjá 
okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

M.BENZ C180 8/2000 ekinn 148 þ.km 
Sjálfskiptur, Tilboðsverð 790.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

OPEL ZAFIRA-A COMFORT. 01/2003, 
ekinn 149 þ.km, 1,8L, 5 gíra, 7 manna! 
Tilboðsverð 690.000. #192275 - Bíllinn 
er á staðnum og bíður nýrrar fjölskyldu 
með eftirvæntingu!

MMC L200 E/C. 01/2000, ekinn 198 
þ.km, diesel, 5 gíra. Verð 690.000. 
#103647 - Bíllinn er á staðnum og er 
klár í hvað sem er!

GMC YUKON DENALI. Árgerð 2003, 
ekinn 99 þ.km, sjálfskiptur, leður, 7 
MANNA. Tilboðsverð 2.490.000. 
#192247 - Bíllinn er á staðnum og er 
þetta líka flottur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

DODGE STRATUS R/T 2DR. Árgerð 
2001, ekinn 50 þ.mílur, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 995.000. Rnr.120408 
Er á staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Lincoln Navigator Limited Edition 4wd, 
árg. 2006, ek 69þús.km, sjálfsk, 300hö, 
ný heilsársdekk, Einn sá allra flottasti 
og með öllum fáanlegum aukahlutum! 
Ásett verð 5790þús.kr, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

NISSAN TERRANO 6-2000 DISEL 
SJÁLFSKIPTUR EK 95Þ V-1190 
RAÐNÚMER.192742

VANTAR BÍLA MEÐ MIKLUM STGR 
AFSLÆTTI. VANTAR EINNIG BÍLA Á 
STAÐINN OG Á SKRÁ. MIKIÐ ÚRVAL 
AF GÓÐUM BÍLUM Á MJÖG GÓÐUM 
VERÐUM EINNIG ER MEÐ MIKIÐ AF 
BÍLUM SEM ERU TIL Í ALLSKONAR 
SKIPTI D/Ó TVO Í EINN OG FLEIRA 
OG FLEIRA

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

 Bílar til sölu

VW Golf 1600, 9/2003, comfort, ek 98 
þús, ný tímareim, Áhvíl 560 þús, verð 
790 þús. uppl. 862-9535.

Til sölu Suzuki Baleno árg. ‚98 sjsk. 
nýsk. ek. 132 þús. V. 350 þús. S. 893 
5517.

Skoda Octavia 4x4 station, diesel, bein-
skiptur. Bíll sem eyðir litlu. Ekinn um 
55 þús. 2008 árgerð. Ásett verð 3.150 
þ. Fæst á 2.800 þ. Uppl. í síma 660 
0288.

TOYOTA AVENSIS SJÁLFSSKIPTUR 
ÁRGERÐ 2001. GRÁSANSERAÐUR. 
SKOÐAÐUR. EKINN 212 Þ.KM. ÁSETT 
VERÐ 790 ÞÚSUND. SKIPTI Á ÓDÝRARI 
HUGSANLEG. S. 895 8956.

LEXUS IS 250. ÁRGERÐ 2006. 
EINN EIGANDI. SJÁLFSSKIPTUR. 
LITUR: LJÓSGRÁR METALLIC. SVÖRT 
LEÐURINNRÉTTING. SÓLLUGA . EKINN 
45 Þ.KM. VERÐ 3.990.000.- S. 895 
8956.

Sprinter 316 árg‘05, ek. 155þús. 
Gjaldmælir og talstöð geta fylgt ásamt 
hlutabréfi í sendibílastöð. Upplýsingar 
gefur JR bílasalan í S. 567 0333

Honda Jazz 2005
Sjsk. ek. aðeins 33 þús. Krókur, spoiler, 
álfelgur. Lofkæling o.m.fl. V. 1.490 þús. 
Uppl. í s. 895 0010.

Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú 
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu 
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða sím-
leiðis. Eigum einnig heimkomna sýn-
ingarbíla með allt að 3ja milljón króna 
afslætti. Útvegum á betri verðum fólks-
bíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, Ford, 
Dodge og öðrum helstu framleiðend-
um. Hundruð ánægðra viðskiptavina. 
www.islandus.com - Sími 5522000

Audi Q7,07,ek.49000,4,2 350 ho,svart-
ur,20 dekk,Loftpúðafjöðrun,side assist, 
advaced key,bluetooth,navigation,bose 
sound system,adaptive lights,og fl.fl.
V.7.3 s:7722766

CHEVROLET SILVERADO 2500 DISEL 
DURAMAX. Árgerð 2005, ekinn 
136 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 
3.390.000.Snilldar lán getur fylgt 
með, lán 2.900.000 afborgun 48 þ. 
Rnr.151823.

Mitsubitsi Pajero árg.‘97, ek.162þús. 
Bensin bill. Tilboð 480þús. Uppl. í s. 
857 3052.

Peugeot 306 98‘. Ek. u.þ.b. 160þ. 
Vetrard. fylgja. Staðgr. 300þ. 899 9784 
564 2331.

Toyota Hiace árg. ‚06 ek. 80 þús. V. 
1.650 þús. Engin skipti. S. 694 8448.

Til sölu VW FOX BACICLINE, árg. 
‚07,ekinn 83.þ.km. 2.dyra,5 gíra b.sk.Ný 
skoðaður og flottur í skólann.V.1.090. 
Uppl. í s. 896-0593.


