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Upplýsingatækni Landsbankans telur 114 manns og 

ber ábyrgð á framþróun og nýtingu Upplýsingatækni 

hjá Landsbankanum. Innan deildarinnar eru þrjár 

einingar: Hugbúnaður, Rekstur og Arkitektúr & 

gæðamál. Yfirmaður Upplýsingatækni ber ábyrgð 

á þessum einingum og framþróun þeirra. 

Upplýsingatækni er hluti af Þróunarsviði bankans.  

Hugbúnaðarvinna er unnin samkvæmt SCRUM 

aðferðafræði í náinni samvinnu við Verkefnastofu 

bankans sem einnig er á Þróunarsviði. Hugsjónir 

Agile eru hafðar að leiðarljósi í allri þróunarvinnu 

og leggur hópurinn áherslu á að afhenda virði 

til annarra eininga bankans. Innan hugbúnaðar-

einingarinnar eru þróuð umfangsmikil vöruhús 

bankans, auk þess sem ráðgjöf er veitt um nýtingu 

og aðlaganir á stærri kerfum.

Rekstur ber ábyrgð á miðlægum búnaði bankans 

og gagnaverum, runuvinnslum, útstöðvum og 

almennri notendaþjónustu. Ferli einingarinnar eru 

byggð á ITIL og mikil áhersla er lögð á stöðugleika 

og hátt þjónustustig við starfsmenn og viðskipta-

vini bankans.

Almenn hönnun kerfa og ferla fer fram hjá 

Arkitektúr & gæðamálum sem er stoðeining við 

framleiðsludeildirnar.

Landsbankinn hefur verið virkur þátttakandi í 

framþróun tæknimála á Íslandi og staðið að baki 

fjölmörgum verkefnum á þeim vettvangi. Yfirmaður 

upplýsingatækni er kyndilberinn í þessum 

verkefnum fyrir hönd bankans og andlit hans í 

ýmiss konar samstarfi.

Yfirmaður 
Upplýsingatækni

Upplýsingatækni Landsbankans er einstaklega vel mönnuð metnaðarfullu og 
hæfu tæknifólki. Landsbankinn leggur áherslu á að efla starfsfólk sitt og birtist 
það meðal annars í öflugu menntunar- og fræðslustarfi innan Upplýsingatækni. 

Laust er til umsóknar starf yfirmanns Upplýsingatækni hjá Landsbankanum.

Hæfniskröfur:
Viðkomandi þarf að vera:

   krefjandi mál til lykta með farsælum hætti

   sem bankinn býr yfir

   hliðsjón af stefnumótun bankans 

Æskilegt er að viðkomandi hafi:

   nýtingu upplýsingatækni almennt

   aðferðum sem þar er beitt

Helstu verkefni:

   verkefnin fylgi stefnu og að unnið sé að þeim    

   málum sem fyrir liggja.

    og ráðgjöf um nýtingu tækni.

    þjóðfélaginu til framfara og bankanum til heilla. 

Nánari upplýsingar veita:
Baldur G. Jónsson mannauðsstjóri í síma 410 7904, 

netfang: baldur.g.jonsson@landsbankinn.is og 

Jensína Böðvarsdóttir framkvæmdarstjóri Þróunar 

í síma 410 7011, netfang: jensina.k.bodvarsdottir@

landsbankinn.is.

Umsókn fyllist út á vef bankans www.landsbankinn.is 

merkt „Yfirmaður Upplýsingatækni“. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember nk.

Ráðagóður ráðgjafi óskast!
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing óskar eftir að ráða 
félagsrágjafa í 50% stöðu.  Möguleiki er á auknu starfshlut-
falli síðar.  Einnig kemur til greina að ráða ráðgjafa með aðra 
fagmenntun af félags- mennta- eða heilbrigðissviði.

Helstu verkefni ráðgjafa eru:
• Móttaka og viðtöl vegna nýrra umsókna
• Gerð og umsjón endurhæfingaráætlana
• Eftirfylgni og tenging við atvinnulífið

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, úrræðagóður, lausnar-
miðaður og tilbúinn til þess að takast á við krefjandi verkefni.

Umsóknir berist til Lindu Skúladóttur forstöðumans á net-
fangið rlinda@hringsja.is eða að Hátúni 10d. 105 Reykjavík 
fyrir 20. janúar nk.

Frekari upplýsingar á www.hringsja.is og hjá forstöðumanni.

Gagnagrunnssérfræðingur
Hjartavernd leitar að gagnagrunnssérfræðingi.

 
Starfslýsing:
Forritun og vinna við gagnagrunna
 
Hæfniskröfur:
Góð þekking á Oracle gagnagrunnum
Reynsla af SQL og PL/SQL forritun
Háskólamenntun 
 
Allar nánari upplýsingar veitir Guðný Eiríksdóttir í síma 535 1817 milli 
klukkan 09 og 11 alla morgna.
Umsóknum skal skila til Hjartaverndar merktar GAGNAGRUNNSSÉR-
FRÆÐINGUR eða á netfangið atvinna@hjarta.is
 
Starfsmenn Hjartaverndar eru í kringum 50 manns og samanstendur af breiðum hópi 
fólks með ólíka menntun sem í sameiningu vinnur að því að framkvæma rannsóknir á 
sem vísindalegastan og áreiðanlegastan hátt. Í Hjartavernd starfa m.a. læknar, lífeinda-
fræðingar, líffræðingar, tölfræðingar, verkfræðingar, geislafræðingar, hjúkrunarfræð-
ingar, sjúkraliðar og fólk úr ýmsum öðrum starfstéttum. Starfsmenn Hjartaverndar 
vinna að ýmsum verkefnum, eins og við Öldrunarrannsókn Hjartaverndar, við áhættu-
mat, á rannsóknarstofu Hjartaverndar, við myndgreiningardeild, á skrifstofu, við 
fræðslumál, við úrvinnslu ganga, gæðastjórnun, fjármálastjórnun og ýmis samstarfs-
verkefni sem Hjartavernd tekur þátt í.

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga 
Óskar eftir að ráða félagsráðgjafa / þroskaþjálfa til starfa. 
Að auki er leitað að starfsmanni í afleysingar til eins árs. 

Starfssvið félagsráðgjafa/þroskaþjálfa 
• Málefni fatlaðra 
• Almenn félagsþjónusta og barnavernd 
• Þátttaka í þróunarstarfi á sviði málefna fatlaðra 

Hæfniskröfur: 
• Próf í félagsráðgjöf eða þroskaþjálfun 
• Reynsla af störfum á sviði málefna fatlaðra. 
• Sjálfstæði, skipulagshæfileikar, frumkvæði og færni í mannlegum 
 samskiptum. 

Starfssvið afleysingastöðu 
• Almenn félagsþjónusta og barnavernd 
• Málefni fatlaðra 

Hæfniskröfur: 
• Próf í félagsráðgjöf. 
• Reynsla af störfum á sviði velferðarþjónustu. 
• Sjálfstæði, skipulagshæfileikar frumkvæði og færni í mannlegum 
 samskiptum. 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga við hlutaðeigandi 
stéttarfélag. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. desember 2010 

Atvinnuumsókn ásamt ferilskrá má senda á netfangið kristin@sandgerdi.is 
Frekari upplýsingar veitir Kristín Þ. Þorsteinsdóttir, félagsmálastjóri í síma 
420-7555, netfang; kristin@sandgerdi.is

Félagsráðgjafi/Þroskaþjálfi
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Flugmálastjórn Íslands óskar eftir að ráða eftirlitsmann í lofthæfi- 
og skrásetningardeild 
Starfið felst einkum í eftirliti með viðvarandi lofthæfi loftfara og flugtæknilegra framleiðsluvara, vottun og eftirliti með 
stjórnkerfum og fyrirtækjum sem annast viðhaldsmál. 
Menntunar- og hæfnikröfur
Krafist er menntunar flugvéltæknis með Part 66 skírteini eða að umsækjandi hafi lokið tæknilegu námi á háskólastigi 
sem tengist lofthæfi loftfara. Fimm ára reynsla af viðhaldi og/eða viðhaldstjórnun loftfara hjá fyrirtæki samþykktu 
skv. kröfum EASA er nauðsynleg, þekking á hönnun loftfara, viðeigandi gögnum og á EASA reglugerðum. 
Umsækjandi þarf að hafa áhuga á að tileinka sér mjög öguð vinnubrögð, þ.m.t. alþjóðlegar kröfur sem gilda í flugi. 
Krafa er gerð um mjög góð tök á íslensku og ensku sem og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga.  
Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu og mikinn áhuga á 
flugstarfsemi. Hann þarf að geta sýnt af sér frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður 
í verkum sínum og unnið undir miklu álagi. Launakjör taka mið af viðeigandi kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf hjá Flugmálastjórn þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að sex mánuði. 
Flugmálastjórn áskilur sér rétt til þess að hafna öllum umsóknum.
Frekari upplýsingar um starfið gefa Ómar Þór Edvardsson deildarstjóri í lofthæfi- og skrásetningardeild (sími 569 
4235  /omar@caa.is) og Halla S. Sigurðardóttir framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs (sími 569 4187 /hallas@caa.is)

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá til Flugmálastjórnar Íslands, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík fyrir 
3. janúar n.k. merkt:
„Flugmálastjórn – umsókn um starf eftirlitsmanns“

Flugmálastjórn Íslands er ríkisstofnun með u.þ.b. 40 starfsmenn. Hlutverk Flugmálastjórnar er að fara með stjórnsýslu á sviði flugmála innanlands og 
á alþjóðavettvangi, hafa eftirlit með hvers konar flugstarfsemi á vegum íslenskra aðila til að tryggja öryggi í flugi innanlands og utan. Flugmálastjórn 
leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla til starfa.

S: 511 1144

Kennarar óskast
Menntaskóli Borgarfjarðar óskar eftir kennurum á vorönn 
2011 til kennslu í eftirfarandi áföngum:

EFN 204, efnafræði 6 kennslustundir á viku

VTG 193, verktækni grunnnáms á almennri braut 6 
kennslustundir á viku

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu hafa borist Ársæli Guðmundssyni, skólameistara,
Borgarbraut 54, 310 Borgarnesi eða á netfangið 
arsaell@menntaborg.is fyrir föstudaginn 24. des nk.

Laun skv. kjarasamningi KÍ og Menntaskóla 
Borgarfjarðar.

Kennsla á vorönn 2011 hefst mánudaginn 17. janúar.

Nánari upplýsingar veitir Ársæll Guðmundsson, 
skólameistari i síma 895 2256. 

Skólameistari

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
AFÞREYING
Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.
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TECHNICAL SERVICES

STARFSSVIÐ
I  Fjárstýring tækniþjónustunnar
I  Yfirumsjón með bókhaldi, kostnaðareftirliti, áhættustjórnun og greiningu
I  Gerð fjárhagsáætlana
I  Vinnsla og framsetning upplýsinga um fjármálastöðu og rekstraruppgjör
I  Umsjón með aðstöðu, upplýsingakerfum og byggingum tækniþjónustunnar
I  Aðkoma að samningagerð við birgja, viðskiptavini og stéttarfélög
I  Umsjón með og frumkvæði að umbótaverkefnum
I  Ýmis önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR
I  Háskólapróf, t.d. í viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegum greinum
I  Reynsla af  fjármálastjórnun og rekstri 
I  Góð stjórnunarreynsla og mjög góð samskiptahæfni
I  Mjög góð enskukunnátta er skilyrði
I  Hafa frumkvæði, gott skipulag og hæfni til að vinna undir álagi

TÆKNIÞJÓNUSTA ICELANDAIR 
Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI ÓSKAR 
EFTIR AÐ RÁÐA DEILDARSTJÓRA 
REKSTRARSTÝRINGAR

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf í góðu 
starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og hágæðavinnubrögð 
eru höfð að leiðarljósi; liðsmanni með ríka þjónustulund sem 
hefur áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hefur gaman af 
að vinna sem hluti af öflugri liðsheild.

Umsóknir óskast fylltar út 
á heimasíðu Icelandair: 
www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 20. desember 2010.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA:
Jens Bjarnason  I Sími 425 0100  I jens.bjarnason@its.is
Kristín Björnsdóttir  I Sími 505 0155  I stina@icelandair.is
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Framkvæmdastjóri (50-100% starf)

Specialisterne ses. er sjálfseignarstofnun sem var 
stofnuð í ársbyrjun 2010 af Umsjónarfélagi 
einhverfra. Gera má ráð fyrir að á Íslandi sé á 
bilinu 2.000 - 3.000 einstaklingar á einhver-
furófi, um 1.000 hafa fengið formlega 
greiningu. Ekki hefur verið til úrræði á Íslandi 
sem sérhæfir sig í þjónustu og atvinnustuðningi 
við þennan hóp. Of margir einstaklingar eru því 
atvinnulausir eða í störfum þar sem starfsgeta 
þeirra nýtist illa.
Markmið félagsins er að koma af stað starfsemi 
í samstarfi við Specialisterne í Danmörku sem 
hafa vakið heimsathygli við nálgun á atvinnu-
þátttöku einstaklinga á einhverfurófi, en litið er 
sérstaklega til styrkleika þeirra og sérstakra 
hæfileika. Markmið Specialisterne ses. er að 
meta og þjálfa 14 - 18 einstaklinga á einhverfu- 
rófinu á ári og veita um helming þeirra atvinnu 
við fjölbreytt störf þar sem krafist er nákvæmni 
og styrkleikar hvers og eins nýtast.
Frekari upplýsingar um Specialisterne má sjá á 
www.specialisterne.is
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Umsóknarfrestur er til og með 19. desember n.k. Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon 

(torfi@intellecta.is)  í síma 587 1145. Umsóknir með ferilskrá óskast fyllt út á www.intellecta.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim 

svarað. Með umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi. 

Starfssvið
•  Byggja upp og þróa fyrirtæki sem stuðlar að nýjum 
    og virðisaukandi starfstækifærum fyrir einhverfa 
    með áherslu á styrkleika og sérstaka hæfileika hvers og eins.
•  Samskipti við fyrirtæki varðandi atvinnumál.
•  Samskipti við Specialisterne  í Danmörku og aðra
    hagsmunaaðila hérlendis.
•  Yfirumsjón með sérfræðingum sem annast 
    greiningu, hæfnismat og starfsþjálfun
•  Upplýsingagjöf til stjórnar o.fl.
•  Fullt starf fæli að auki í sér verkefnastjórnun 
    í tengslum við atvinnuþátttöku einstaklinganna.

Specialisterne ses. óskar eftir að
ráða framkvæmdarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólamenntun.
•  Reynsla af stjórnun/verkefnastjórnun.
•  Góður árangur í fyrri störfum.
•  Mikið frumkvæði, þolinmæði og
    skipulagshæfileikar.
•  Góð tjáskipti í ræðu og riti.
•  Gott vald á íslensku og ensku.
•  Áhugi og skilningur á þeirri hugmyndafræði 
    sem unnið er eftir.
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Veritas Capital er móðurfyrirtæki
Vistor, Distica og Artasan sem eru

helstu þjónustufyrirtækin í lyfja-
og heilbrigðisgeiranum á Íslandi og
sér um alla stoðþjónustu fyrir þau.

Alls starfa hjá fyrirtækjunum um
160 manns og þar af starfa fjórir

starfsmenn í upplýsingatæknideild.

Nánari upplýsingar um starfið veita Bergljót Kristinsdóttir deildarstjóri upplýsingatæknideildar s: 535 7176 og Vilborg Gunnarsdóttir
starfsmannastjóri s: 535 7136. Ferilskrár ásamt nöfnum umsagnaraðila sendist á netfangið starf@veritascapital.is fyrir 20. desember
næstkomandi.

Hörgatúni 2, 210 Garðabæ
Sími 535 7100, www.veritascapital.is

Vinnutími er á tímabilinu 08.00-17.00.

Veritas Capital leitar að reynslumiklum starfsmanni í upplýsingatæknideild félagsins. Viðkomandi þarf að hafa
brennandi áhuga á upplýsingatæknimálum og hafa ánægju af að starfa með öðru fólki. Um er að ræða fullt starf.

Helstu verkefni:

�

�

Uppbygging Share Point og
SQL tengd verkefni

Önnur tilfallandi verkefni
sem starfsmanni kunna að
vera falin

Menntun og reynsla:

�

�

�

Tölvunarfræði eða sambærilegt

Góð þekking og reynsla af
Share Point og SQL þjónustu

Staðgóð reynsla af vinnu við
upplýsingatæknikerfi

Persónuleg hæfni:

�

�

�

�

�

Drifkraftur og áhugi á að ná árangri í starfi
Mikil þjónustulund
Mjög góð samskiptahæfni
Ánægja af að vinna í teymi
Geta unnið undir álagi

Starf í upplýsingatæknideild

Frábær hópur leitar að liðsauka

Forritari 
Starfslýsing:
Starfið felst aðallega í forritunarverkefnum og kerfisþróun stórs
hugbúnaðarkerfis. Tengist samskiptum ýmissa kerfa og stórum
gagnasöfnum.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunar- eða verkfræði
• Reynsla af C, C++, PHP og SQL fyrirspurnum er æskileg
• Þekking á Unix og Linux æskileg og þekking á perl- og skeljaforritun      

er kostur
• Viðkomandi verður að eiga auðvelt með að setja sig inn í viðamikil 

verkefni

Rekstrargúrú
Starfslýsing:
Starfið felst í rekstri ýmissa upplýsingatæknikerfa Símans, með áherslu 
á vefi og samtvinnun undirliggjandi kerfa. Unnið er með fjölmörgum 
deildum innan Símans sem sinna meðal annars hugbúnaðarþróun og 
framsetningu fyrir notendur.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði eða öðrum raungreinum eða 

reynsla af atvinnulífinu
• Mjög góð þekking á Linux/UNIX ásamt reynslu af rekstri slíkra kerfa
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þekking á vefhýsingu, vefþjónustum, Internetstöðlum og                

Internetþjónustu
• Frumkvæði ásamt öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum 

Æskileg reynsla:
• Þekking á HTML, CSS, Javascript og PHP
• Þekking á Open Source hugbúnaði svo sem Apache vefþjónum,   

Tomcat, Jetty og Vyre
• Þekking á ITIL og sambærilegum stöðlum fyrir tölvuumhverfi er 

kostur

Síminn leitar að tveimur öflugum liðsmönnum til eftirtalinna starfa. Ef þú ert að leita að vinnu í krefjandi 
starfsumhverfi og hefur hæfni og reynslu sem á þarf að halda þá erum við með rétta starfið fyrir þig.

800 7000 – siminn.is

Umsóknarfrestur er til 20. desember 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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Gildi Símans eru

traust, heilindi,

 lipurð, einfaldleiki

 og eldmóður

Það er
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Sérfræðingur í hugbúnaðargerð 

Alhliða hugbúnaðargerð fyrir PC tölvur, hönnun, skjölun og 
forritun. Fjölbreytt verkefni, forritun notendaviðmóts, 
gagnagrunna, úrvinnsla tölulegra gagna og netsamskipti. 
Til greina kemur bæði reynslubolti í hugbúnaðargerð eða 
efnilegur einstaklingur sem vill læra og vaxa með starfinu. 

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. MSc í verkfræði, 
stærðfræði, eðlisfræði eða tölvunarfræði. 
Kunnátta í C# og C/C++. 
Kunnátta í tölulegri greiningu og merkjafræði kostur. 
Kunnátta í 3D myndvinnslu er kostur. 
Starfsreynslu er ekki krafist en er kostur. 

Hönnun Notendaviðmóts 

Hönnun á notendaviðmóti hugbúnaðar í þróun hjá 
fyrirtækinu, og uppsetning í xaml lýsingarmálinu í 
samvinnu við forritara. Skrifar notendahandbók og gerir 
annað kennsluefni fyrir notendur hugbúnaðarins. Vinnur 
að gerð markaðsefnis. 

Hæfniskröfur 

Nám í hönnun, t.d. grafískur hönnuður. 
Mjög góð ensku kunnátta. 
Góð tölvukunnátta. 
Áhugi á hugbúnaðargerð. 
Kunnátta í xaml eða html kostur. 

Sérfræðingur í forritun örtölva 

Forritun örtölva fyrir ýmis konar tækjabúnað. Sjáfstæði í 
vinnubrögðum og frumkvæði nauðsynlegt. Vinnur með 
hönnuðum vélbúnaðar sem staðsettir eru erlendis þ.a. 
gera þarf ráð fyrir ferðalögum.   

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. MSc í 
rafmagnsverkfræði. 
Reynsla af forritun smátölvum (DSP, micro 
processors). 
Kunnátta í merkjafræði. 

Sérfræðingur í hugbúnaðarprófunum 

Beitir kerfisbundnum aðferðum til þess að tryggja að allur 
hugbúnaður standist Jafnframt vinnur starfsmaðurinn með 
öðrum í fyrirtækinu til þess að uppfylla kröfur sem gerðar 
eru til hugbúnaðar fyrir lækningatæki.  

Hæfniskröfur 

Háskólamenntun í tæknigrein t.d. BS í 
heilbrigðisverkfræði. 
Áhugi á hugbúnaðargerð. 
Mjög góð tölvukunnátta. 
Vandvirkni og þolinmæði. 

Medical Algorithms ehf er vaxandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar hugbúnaðargerðar. Meðal verkefna er hugbúnaður til 
upptöku og greiningar á heilariti og verkefni fyrir olíuiðnaðinn. Viðskiptavinir eru allir erlendir. Stefna fyrirtækisins er 
að vera í fararbroddi hvað varðar tækni og ferla í hugbúnaðargerð.   

Störf við hugbúnaðargerð 

Áhugasamir sendi umsóknir á starf@medalg.com 

Viltu starfa í skemmtilegu umhverfi...

...ertu með ríka þjónustulund og
jákvæðni að leiðarljósi?

World Class Spöng 
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

 iris@worldclass.is

World Class Ögurhvarfi
óskar eftir starfsmanni í eftirfarandi stöðu:

adalheidur@worldclass.is

World Class Laugum
óskar eftir starfsmanni í eftirfarandi stöðu:

holly@worldclass.is

Skilafrestur umsókna er til 20. desember 2010

Gildi World Class

Einnig er hægt að fylla út umsókn á heimasíðu okkar worldclass.is

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

Útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði
Landsbankinn auglýsir laust til umsóknar starf útibússtjóra á Ísafirði.  
Leitað er að áhugasömum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur góða  
þekkingu á fjármálamörkuðum og reynslu af stjórnun.   

Helstu verkefni: 
• Yfirumsjón með rekstri útibúsins, m.a. hvað varðar arðsemi og 

áhættustjórnun
• Ákvarðanataka er varðar starfsemi útibúsins,  

s.s. útlánaákvarðanir
• Þjónusta og fjármálaráðgjöf til einstaklinga, félaga og fyrirtækja
• Virk þátttaka í markaðsstarfi og þjónustumálum
• Eftirlit með vanskilum, eftirfylgni og ákvarðanataka
• Gerð rekstraráætlana, endurmat þeirra og eftirfylgni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða  

yfirgripsmikil reynsla sem nýtist í starfi
• Reynsla og/eða góð þekking á starfsemi  

fjármálafyrirtækja
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og fagmennska í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson,
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
22. desember nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Landsbankinn er stærsta fjármála-
fyrirtæki landsins og veitir alhliða   
fjármálaþjónustu til einstaklinga, 
fyrirtækja og stofnana. Starfsmenn 
eru um 1100 talsins og útibúanet 
bankans telur 35 útibú og  
afgreiðslur um land allt.

sími: 511 1144
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 Sveitarfélagið Ölfus,

auglýsing á deiliskipulagi

Deiliskipulag, greinargerð og umhverfi sskýrsla, efnistaka 
Árvéla í Lambafelli, Ölfusi.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir hér með tillögu á 
deiliskipulagi, samkvæmt 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997. 
Tillagan að deiliskipulagi er í samræmi við gildandi aðalskipulag 
Ölfuss, 2002-2014, breytingartillögu sem samþykkt var af 
bæjarstjórn 28. ágúst 2008 og staðfest af ráðherra 28. maí 2009.
Náman er skilgreind sem náma E3 í aðalskipulagi Ölfuss. 
Námusvæðið er skipt í tvennt, annarsvegar er námusvæði 
nyrst í reit E3 sem Sveitarfélagið Ölfus hefur ráðstafað til 
Jarðefnaiðnaðar ehf. Það svæði er um 23.1 ha og fyrirhuguð 
efnistaka um 18.000.000m3 á næstu 30 árum til ársins 2038.

Svæði Árvéla sem liggur sunnan við það svæði, í landi Hjallatorfu. 
Þar hefur verið efnisvinnsla undanfarin ár. Heildarfl atarmál 
efnistökusvæðisins er um 18 ha. Heildar efnismagn til vinnslu 
á næstu 30 árum er um 27.000.000m3, eða um 600.000-
900.000m3 á ári.
Þeir þættir deiliskipulagsins sem helst eru taldir valda 
umhverfi sáhrifum eru efnistaka, efnisvinnsla og umferð sem og 
viðvera vinnuvéla og geymsla olíu og annarra efna á svæðinu.

Samlegðaráhrif fyrir báðar námurnar eru metin saman og verður 
frágangi á námu í lok verks, samræmdur.

Með deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð liggur frammi 
umhverfi sskýrsla.

Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við 25. gr. 
skipulags- og byggingarlaga á tímabilinu 12. desember 2010 til 
9. janúar 2011. Deiliskipulagið liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma.
Frestur til að skila inn skrifl egum athugasemdum er til 23. 
janúar 2011. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  
Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir 
tilskilinn frest telst samþykkur henni. 

Deiliskipulag, greinargerð og umhverfi sskýrsla, efnistaka 
Jarðefnaiðnaðar ehf í Lambafelli, Ölfusi.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir hér með tillögu á 
deiliskipulagi, samkvæmt 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997. 
Tillagan að deiliskipulagi er í samræmi við gildandi aðalskipulag 
Ölfuss, 2002-2014, breytingartillögu sem samþykkt var af 
bæjarstjórn 28. ágúst 2008 og staðfest af ráðherra 28. maí 2009.
Náman er skilgreind sem náma E3 í aðalskipulagi Ölfuss. 
Námusvæðið er skipt í tvennt.
Svæði Árvéla sem liggur sunnar í reit E3. Þar hefur verið 
efnisvinnsla undanfarin ár. Heildarfl atarmál efnistökusvæðisins er 
um 18 ha. Heildar efnismagn til vinnslu á næstu 30 árum er um 
27.000.000m3.

Efnistökusvæðið nyrst í reit E3 hefur Sveitarfélagið Ölfus 
ráðstafað til Jarðefnaiðnaðar ehf. Það svæði er um 23.1 ha og 
fyrirhuguð efnistaka um 18.000.000m3 á næstu 30 árum eða 
um 600.000m3  á ári til ársins 2038. Heildarstærð lóðar sem 
Jarðefnaiðnaður ehf hefur er 37.1 ha. 

Þeir þættir deiliskipulagsins sem helst eru taldir valda 
umhverfi sáhrifum eru efnistaka, efnisvinnsla og umfer sem og 
viðvera vinnuvéla og geymsla olíu og annarra efna á svæðinu.

Samlegðaráhrif fyrir báðar námurnar eru metin saman og verður 
frágangi á námu í lok verks, samræmdur.

Með deiliskipulagsuppdrætti og greinargerð liggur frammi 
umhverfi sskýrsla.

Deiliskipulagstillagan verður auglýst í samræmi við 25. gr. 
skipulags- og byggingarlaga á tímabilinu 12. desember 2010 til 
9. janúar 2011. Deiliskipulagið liggur frammi í Ráðhúsi Ölfuss, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrifstofutíma.

Frestur til að skila inn skrifl egum athugasemdum er til 23. 
janúar 2011. Skila skal inn athugasemdum til skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.  
Hver sá sem eigi gerir athugasemdir við breytingartillöguna fyrir 
tilskilinn frest telst samþykkur henni. 

Sigurður Jónsson
skipulags- og byggingarfulltrúi.

Helstu verkefni
Í Endurskipulagningu eigna:

Í Fyrirtækjabanka:
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Laus staða hjúkrunarfræðings.
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Dvalar- og 
hjúkrunarheimilið Hjallatún í Vík. Um er að ræða 
80 % stöðu verkefnisstjóra  2  sem vinnur dag-
vaktir, kvöldvaktir  og bakvaktir eftir samkomulagi.  
Laun eru samkvæmt launasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  
Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Allar nánari upplýsingar veitir Guðlaug Guðmunds-
dóttir hjúkrunarforstjóri  í  s.868 1181 / 
hjallatun@vik.is 
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sími: 511 1144

__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
VESTURHÖFN

RIF OLÍUBRYGGJU 2011 
Rífa skal Olíubryggju, sem er staurabryggja úr tré í 
Reykjavíkurhöfn, farga öllu efni eða endurnýta að 
hluta. 

Umfang verks: 
 Flatarmál bryggju 570 m² 
 Fjöldi staura 110 stk. 

Útboðsgögnin verða afhent endurgjaldslaust hjá Hnit 
verkfræðistofu h.f., Háaleitisbraut 58-60, 108 
Reykjavík frá og með mánudeginum 13. desember
n.k.

Tilboðum skal skila til skrifstofu Faxaflóahafna sf., 
Tryggvagötu 17, fyrir þriðjudaginn 11. janúar 2011 
klukkan 11:00. Tilboð verða opnuð á sama stað og 
tíma.

Verklok eru 15. mars 2011.

PRENTSMIÐUR

ÓSKAST

Óskum eftir að ráða prentsmið í undirbúningsvinnu. 
Þekking á helstu forritum í prentiðnaði nauðsynlegur. 

Upplýsingar gefur Konráð í síma 893 1195 
eða á konni@litrof.is

Sigurplast óskar eftir sölu- og innkaupastjóra með góða þekkingu á umbúðum úr 
plasti, fyrir matvæla- og efnaiðnað.

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með reynslu og þekkingu á sölu, 
innkaupum og vörustjórnun. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf. 
Viðkomandi gefst tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu félagsins.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Samskipti og samningagerð við viðskiptavini og birgja
Áætlanagerð tengd innkaupum og sölu
Mótun lykilferla
Stýring á vöruflæði
Öflun nýrra viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntun sem nýtist í starfi, menntun á sviði vörustjórnunar æskileg
Góð þekking og reynsla af innkaupum og sölustjórnun
Góð tölvukunnátta, reynsla af notkun Navision æskileg
Gott vald á rituðu máli á íslensku og ensku og hæfni í mannlegum 
samskiptum
Áhugi á íslenskum iðnaði

Umsóknarfrestur er til 28. desember.
Umsóknir sendist á netfangið hjortur@sigurplast.is

Sölu- og innkaupastjóri
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Styrkur til doktorsnáms
í rannsóknarverkefninu IceWind: „Nýting vindorku á norðurslóðum“

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 103182

annan

Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild auglýsir eftir styrkþega í doktorsnám.

Nýlega hófst vinna við norrænt rannsóknarverkefni, IceWind, í samstarfi Háskóla Íslands, Veðurstofu Íslands, 
Landsvirkjunar og átta annarra leiðandi stofnana og fyrirtækja á öllum hinum Norðurlöndunum. IceWind 
verkefninu er skipt í fjóra hluta. Annar hlutinn nefnist „Vindorka á Íslandi“, og sá hluti skiptist í tvo megin-
þætti, annars vegar kortlagningu á vindorkuauðlindinni á Íslandi með veðurfræðilegum aðferðum og hins 
vegar líkanreikninga fyrir samtvinnun vindorkuvera og vatns- og jarðhitaorkuvera í íslenska raforkukerfinu. 
Rannsóknarverkefni doktorsnemans mun tengjast líkanreikningahluta IceWind verkefnisins.

Umsækjendur skulu hafa lokið meistaraprófi í verkfræði 
eða raunvísindum og hafa haldgóða kunnáttu í tölvunotkun, 
hagnýtri stærðfræði og líkanreikningum.

Nánari upplýsingar: Kristján Jónasson, prófessor, jonasson@hi.is,
sími 822 8860 og Egill B. Hreinsson, prófessor, egill@hi.is, sími 898 1075.

Sjá nánar á www.hi.is/skolinn/laus_storf og www.starfatorg.is/

BÍLAR &
FARATÆKI

 Bílar til sölu

Toyota Land Cruiser 100VX disel, árg. 
5/1998, ekinn 295þ.km. sjálfsk. leður, 
ný dekk. Verð 2.400.000, S 897 3518.

Til sölu 305 Chevrolet. Nýr knastás og 
undir litur. Hringir, legur, tímagír. V. 160 
þús. S. 774 4021.

Mazda 3, 1600, H/B T, 5 dyra, beinskipt-
ur, bensín. Fyrsta skráning: 09.05.2008. 
Næsta aðalskoðun: 01.02.2011. Ek. 
49.000 km. Verð: 2.200þ. kr. S. 820 
9453.

VW Passat árg‘98 1,6. V. 250 þús.Nýsk. 
Gott eintak. Uppl í s. 770 5141

Toy. Corolla 1.6 L árg. 2003. Sjálfsk. ek. 
166þ. Mjög gott eintak. Verð 820.000. 
Sími 8994628.

Til sölu VW Transporter árg. ‚01. 6 
manna, allt nýlega tekið í gegn. V. 950 
þ. Skoða öll skipti. S.: 893 5574

Til sölu Toyota Land Cruiser GX árg. 
08/10,ek. 6þús. Tilboð óskast. Uppl í 
s. 896 0258

MMC Outlander Instyle ‚07 diesel ek. 
76 þús. km. Leður, xenon ofl. V. 4.200 
þ. Tilboð 3.700 þ. S. 840 6047.

Til Sölu Musso árg. ‚98 2,3 bensín ekin 
175 þús. 35“ breyttur. Ný skoðaður og 
lítur vel út. Verð 570 þús. Uppl. í síma 
847 6660.

Sendiráðsbíll til sölu
BMW 525 D x-Drive árg. 2009 Ekinn 
14 þ.km., sjálfskiptur, vetrardekk, 
Bluetooth, leðursæti o.s.frv. ÓSKAÐ er 
tilboða sem er að lágmarki. 7.490.000 
kr.st.gr. Vegna of stutts tilboðstíma 
framlengist tilboðsfresturinn til kl. 
11:00 mánudaginn 20.12.10. Uppl. í 
Þýska sendiráðinu í síma 530 1100 gsm 
663 7800 eða mail: info@reykjavik.
diplo.de

Til sölu Toyota Land Cruiser árg. ‚87 ek. 
340 þús. Einn eigandi frá upphafi. Uppl. 
í s. 662 6423.

Til sölu Chevrolet Tahol 4WD árg‘95 
með músódiselvél. V. 200 þús. Uppl í 
s. 894 2208

Toy.Avens is ,09 .01,s já l f sk ,1.8 ,ný 
dekk,reyklaus,í toppstandi, ek. 240þ 
(langkeyrsla), verð 750þ. Myndir: 
www.kryppa.com myndir: test. kryppa.
com. S. 696-6610

Til sölu Subaru Legacy Outback, amer-
íku týpa, árg‘96. Ek. 187 þús mílur. V. 
300 þús. Uppl í s. 892 3444

VW Golf Highline 8V. Ek. 125þ.km. Verð 
900 þús. Vel með farinn og góður bíl. 
Uppl. í síma 692 9714.

Skoda Oct. ‚10 ssk. 6.500 km, krókur, 
sumar og vetrardekk. Verð 3.850.000. 
Engin skipti. S. 893 6199.

Toyota Corolla - 
Supereintak - 350.000kr

Upplýsingar í síma: 8475337

Vantar þig ódýrann bíl?
Til sölu Huyndai Sonata árg. ‚99. Góður 
bíll. V. 250 þús. Uppl. í s. 691 7190

VolksWagen Passat 2,0 station árg. 
2002 til sölu, ekinn 156.800 km, ný 
vetrardekk, álfelgur, ný tímareim, sk. 
2011, álfelgur, ekkert áhvíland, engin 
skipti, verð 750.000 kr. Hringja eftir kl 
16:00 896 2039.

Pajero árg. 2000 ek. 182þ. sjálfsk. 
toppl. leður, 32“ dekk og fl. Glæsilegt 
eintak, nýsk. S. 892 5257 & 588 0115.

Til sölu MMC Eclipse GS Turbo árg. 
‚97 ek. 90 þús. mílur. Nýupptekin vél. 
Ný alsprautaður. Silfurlitaður. Stóri 
spoilerinn. Leður innrétting, sóllúga, 
sjálfskiptur. Góður stgr. afsláttur. Xenon 
ljós. til sýnis á bílasölunni bíll.is Uppl. í 
s. 896 0015.

Tveir Mussoar til sölu annar í varahluti 
hinn þarfnast lagfæringar. Annar 97 
hinn 98. seljast báðir á 70 þúsund. uppl 
í síma: 8451550.

Til sölu glæsilegur svartur Toyota Corolla 
Verso. 7manna. M/ Ipod og bluetooth. 
Árg. ‚07. Ek. 39þ. (undir ekinn 17þ. 
miða við aldur)Listav. 2.490þ. Tilb. ósk-
ast. S. 891 9646

CHRYSLER STRATUS. árg 2000. ek 
132.000 skoðaður 2011 adeins tilboð 
i sima 663 1026

 0-250 þús.

Huyandi Accent árg 96‘ ek.160þ.km sk 
11‘ í góðu standi og góð dekk v.150þ.
staðgr. uppl: 7779987

MMC l200 2,5D 35‘‘. Skoðaður, ek.270 
þús. Uppl í s. 691 9219

Honda Accord árg‘97, ek. 173 þús. Sk. 
Vel með farinn. Uppl í s. 691 9219

vw polo‘97 ek.144þús. sk.11 ný tima-
reim og pust v:180þús simi:6917752

Opel Vectra 98 ekinn 80.000 bilaður 
eftir smá bruna tilboð uppl S.6154247

 250-499 þús.

Musso E23 árg ‚01 ek. 106þús. 
Sjálfskiptur, bensín. Verð 450þús. Uppl 
8926358

Aðeins 290.000-!!!
Daihatsu Applause Limeted nýskr 
12/98 ekinn 119 þ km 5 gíra álfelgur 
heilsársdekk spoiler ABS airbag samlit-
ur verð 390.000- nú á aðeins 290.000- 
upplí síma 861 7600

Gott verð !!!!!!
M.Benz C180 árg 1994, ekinn 309 þ 
km, sjálfskiptur, heilsársdekk, álfelgur, 
CD, skoðaður 2010, mikið endurnýj-
aður, s.s. tímakeðja, spyrnufóðringar 
framan, gormaskálar framan, hjólaleg-
ur framan, lakk gott, góður bíll verð 
450.000- upplí síma 899-8789

Galloper ‚99. Ek. 152þús, nýleg tíma-
reim. sk.2011. 2,5 tti. Verð 450þús. 
Uppl. í s. 659 3459

Vento árg. ‚97 ek. 179þús, 5 gíra, sk. ‚11 
Verð 250þús Uppl. í s. 659 3459
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 250-499 þús.

Polaris indy xc 600, árg.99. Vel með 
farinn og í toppstandi. Staðsettur á 
austurlandi. Verð 375.000 kr. Uppl.í 
síma: 615 1023.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa Nissan Almera, 
sjsk., árg. ‚01-‘02. S. 564 2099 & 892 
8290.

Óska eftir vel með förnum Suzuki 
Grand Vitara ‚06-07. Óska einnig eftir 
CombiCamp tjaldvagni með fortj. Uppl. 
í S. 892 9662

ó/e toyota touring, skoða allt. verðhug-
mynd 100-150þús 7722358, 8205907

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810.

600þ. í pen. + VW polo ‚99. Óska eftir 
Toyota Corolla eða samb.legum bíl. 
Uppl. í S. 897 1995

Óska eftir sparneytnum bíl á góðu 
verði, 200-900 þús. Má þarfnast lag-
færingar. Stgr. í boði fyrir réttann bíl. 
S. 840 2611.

óska eftir sparneytnum þýskum eða 
japönskum fólksbíl, á ca. 200-500Þkr. 
S. 844 0478.

M.Benz C-180 Sport 11/2006 Ek.84 
þkm. Leður, lúga, álf. Verð 3.350.- 
Skoðar skipti

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Fjölbreytt og góð þjónusta. Góð sala 
í hjólum. Komdu við, láttu okkur 
ástandsskoða hjólið og/eða selja fyrir 
þig. Það er alltaf kaffi á könnunni.

Harley-Davidson umboðið
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík

Sími: 510 9090
http://www.harley-davidson.is

Lynx Rave ‚06 ekinn 2.800 km. 144“belti 
verð kr. 1.090.00 raðnr. 130148

Arctic Cat M-8 árg. 2007. 141“ Allur 
nýyfirfarinn. Tilboðsverð 1.190.000 kr. 
raðnr. 130150

K2M
Gleráreyrar 2, 600 Akureyri

Sími: 464 7960
Vantar vélsleða á skrá, mikil 

eftirspurn og sala.
http://www.k2m.is

 SUZUKI BALENO WAGON 4WD GLX. 
Árgerð 1997, ekinn 210 þ.km, BENSÍN, 
5 gírar. Verð 350.000. Rnr.152564 Er á 
staðnum.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

Hummer H3 SUV, árg. 2006, ek. 16þús.
km, sjálfsk, 33“ dekk, 2x felgugangar, 
Off road pakki, Þetta er sá flottasti, einn 
með öllu og lítur út sem nýr!, Ásett verð 
aðeins 4990þús,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

 Jeppar

1.490.þ stgr
Til sölu TOYOTA LAND CRUISER VX 100 
árg 07/2000 ek ca 230.þ v8 bensín ný 
skoðaður og ný smurður topp smurbók 
ásett verð 2.290.þ fæst á 1.490.þ stgr. 
Uppl í síma 896-5290

VOLVO XC90 2.990.þ
Til Sölu VOLVO XC90 T6 AWD árg 2003 
ek 99.þ km einn með öllu topp eintak 
skoða skipti á ódýrari ásett verð aðeins 
2.990.þ uppl. Í síma 896-5290

‚92 módel. 38“ breyttur. ekin 270 þús. 
hlutföll, læsingar ofl. Milljón stgr. Uppl. 
í s. 895 6076.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Til sölu Benz Atigo 815 Árg. ‚05 Ek 
220 þ. í góðu standi, stöðvaleyfi fylgir. 
möguleiki að yfirtaka lán. Uppl. í s. 
899 6350.

 Vörubílar

Óskar eftir vörubíl til 
kaups

Óska eftir 4öxla vörubíl, allt að 5millj-
ónir, greiðist með bíl uppá 1400þús. 
og milligjöf stgr. Uppl. s. 772 2229 og 
696 6676.

 Húsbílar

 Mótorhjól

Traillech mótorhjóla ljós Hjálmaljós, 
Tölvur og standarar.

 AMG Aukaraf ehf, Dalbrekku 16, 
Kópavogi s: 585-0000, www.aukaraf.is

Óska eftir götu eða enduro hjóli 
(hvít númer) í skiptum fyrir kerru frá 
Víkurvögnum.Kína hjól afþökkuð. Uppl 
í s-822 8808 til kl 20.

Vespur

Rafvespurnar komnar!
Ný sending af rafvespum komnar. Sama 
verð og síðast. Verð 139.900kr.

City Runner ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

 Fjórhjól

Fjórhjólatöskur í miklu úrvali. Frábært 
verð og gæði í gegn. Hagkaup Garðabæ 
563 5412.

Eigum til að á lagi reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

 Kerrur

Vinnsælu netakerrurnar komnar aftur 
á frábæru verði stutt kr 179,999 löng 
kr 229,999

 Hagkaup, sími 563-5000.

HESTAKERRUR.
Nýjar og notaðar 3, 4 og 5 hesta 
kerrur. Íslensk framleiðsla Upplýsingar: 
8941236 mosblikk@mosblikk.is

 Pallhýsi

Fis Pallhýsi árgerð 2005 Verð 1500,000 
Upplýsingar í síma 8221920

 Tjaldvagnar

Óska eftir tjaldvagni með fortjaldi. Uppl 
í s. 860 7073

 Bátar

 Bílaþjónusta

PETRONAS 15/40W HÁGÆÐA 
SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG 
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI 
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI. DS-
Lausnir ehf. 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Erum með mikið úrval af notuðum 
dekkjum. Einnig ný dekk á góðum 
verðum. VAKA Sími: 567 6700.

 Aukahlutir í bíla

Er með mjög fullkomnar nýjar tölvur til 
sölu til að bilanagreina bíla og þurrka 
villukóða út, mjög einfaldar í notkun og 
lesa yfir 124 kerfi. Tölvurnar greina allar 
gerðir bíla (japanska, evrópska, amer-
íska ofl.) þar á meðal VW, AUDI, skoda. 
Les og þurrkar út Airbak, Abs,Service 
ljós o.fl. sem aðrar tölvur gera ekki 
og er það ekki að ástæðulausu sem 
fyrirtæki og bílaumboð eru að versla 
þessar vélar. Einnig eru allar uppfærslur 
fríar frá framleiðanda eftir því hvaða 
tegundir koma á markað. Verð 52.000 
m/Vsk, fleiri vörur er hægt að skoða 
inná http://www.bilaskannar.is Nánari 
upplýsingar í síma 867 2076 Gunnar

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Hringbraut.is 
 Varahlutasala

Eigum til notaða bílavarahluti. MMC, 
VW, Skoda, Toyota, Peugeot, Honda, 
Renault ofl . hringbraut.is S.420-1200

Partabilar.is 770-6400 
Lónsbraut 6 Haf.

Erum að rífa bmw525d 02 lanos 98-
02 carvan97 neon01 mondeo98 jeep 
grand 00 kia sportage 99 mazda323 96 
m.benz e 1980 almera 99 terrano 01 
vectra 99 twingo 99 felisia97 swift 05-
2010 xl7 05yaris 05 vw lt 35 98 kango 
99 primera diesel 99 fiesta 98.balleno 
99 caddy 02 Kaupum bíla í niðurrif eða 
uppgerðar.

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Sendibílaþjónusta

Alhliða flutningar: Búslóðir Húsgögn 
Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum 
alltaf við síman 561 3333

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

Tek að mér þrif í heimahúsum. Á allt til 
að þrífa. S. 696 8173.

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Til sölu

Uppboð

 Bílabúð Benna notaðir bílar - Bíldshöfða 10 - www.benni.is 
S: 587 1000 - Opið í dag frá kl. 12 - 16

Mercedes Bens E 200 Kompressor

Skráður 11.2006, ekinn 70 þús km.
Topplúga, 16 tommu álfelgur, rafmagn í rúðum, heilsársdekk, 
aðgerðastýri, viðarinnrétting, sjálfskiptur, o.fl.

Verð 3.950.000



LAUGARDAGUR  11. desember 2010 11

 Málarar

Málingarþjónusta getur bætt við sig 
verkefnum. Tilboð eða tímavinna. A1 
Málun S. 660 1787.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Ég og Jói ehf. Getum bætt við okkur 
verkum. Öll almenn smíði, lítil sem 
stór verk. Tilboð eða tímavinna. 37 ára 
reynsla. Öll réttindi til staðar. Jóhannes 
Þ. Guðbjartsson. Byggingameistari 
GSM: 848-4031

 Tölvur

 Nudd

super women massage with two or 
four hands 6937597, Marja

EKKERT SEX NUDD / NO 
SEX MASSAGE

En skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 
kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. 
Margar teg. nudds, fótaðagerðir, slökun, 
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð-
gjöf. Uppl. - pantanir s. 823 8280. JB 
Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 
mán-lau.

Nudd í boði. S. 844 0253.

Fantastic whole body massage S. 692 
4599, Maria.

THE BEST!!! TANTRIC LUXURY MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME!! 8698602

THE BEST TANTRIC WHOLE BODY 
MESSAGE ON DOWN TOWN ANYTIME 
24/7. S. 869 8602.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, 
Brother, Canon og Epson send af stað 
samdægurs sjá nánar á Blekhylki.is S. 
517-0150 Fjarðargötu 11.

Partýbúðin, best geymda 
leyndarmál jólanna!

Frábært úrval JÓLAvara, margar gerðir 
af öllu eftirfarandi: Búningar fyrir börn 
og fullorðna, húfur, skegg, gleraugu, 
eyru, hanskar, skógjafir, hreindýrahorn, 
gervisnjór, gasblöðrur, veggskraut, loft-
skraut, hurðahengi, gluggaskreytingar, 
límmiðar, pokar, pakkakort, diskar, glös, 
servíettur, dúkar, skálar, bakkar, krúsir, 
borðskraut, bökunaráhöld, bökunarvör-
ur, skrautkerti (200 gerðir), kertastjakar, 
reykelsi, o.fl. o.fl. Og að sjálfsögðu ALLT 
til áramótanna! Partýbúðin, Faxafeni 11, 
s. 534-0534, opið alla daga.

 Spádómar

Símaspá 859 9119
Bein miðlun frá þeim sem 

farnir eru. 

Tarot og draumar.

Löng reynsla. Laufey miðill.
Opið frá kl. 20.00 - 24.00 

visa/euro.

Spásími 908 6060
Tarot, miðlun, trúnaður, 

draumar. 

Hvað viltu vita.
Opið frá 12-23 S. 894 9228 

Steinunn visa/euro

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. 
Tímapantanir í síma 845 8896.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Glæsilegt Bohemia kristall ljósakrónur, 
skartgripir og glös til sölu. Bohemia 
Kristall, Glæsibær s. 571 2300.

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v 
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og 
gott verð. Endist ár eftir ár. Sendum í 
póstkröfu. Uppl. í síma 898 3206.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand-
aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. 
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18 
og lau 10-16.

Eftir Valdimar Leifssson: Kvikmynd á 
DVD um gosið í Eyjafjallajökli Seld hjá 
Hagkaupum, pósthúsum í Cinema No 
2 og á www.shopicelandic.com

Þjóðlagagítarpakki: kr:19.900,- 
Gítar,poki,ól,auka strengjasett,stilliflauta 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf,Stórhöfði 
27,S:552 2125 www.gitarinn.is,gitar-
inn@gitarinn.is

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
kertastjökum. ditto.is Smiðjuvegi 4, 
græn gata. Kópavogi. Sími 517-8060 
www.ditto.is

Fiskbúðir/mötuneyti
Til sölu vel kæst tindaskata roðflett 
og snyrt. Upplýsingar gefur Steinar S: 
893-1802

Eins árs ónotuð GoChair rafskutla. Verð 
250 þús. Uppl. í síma 615 1023.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 

Verið velkomin

!!!Óskast keypt!!!
Hrærivél, þurrkari Óska eftir að kaupa 
notaða hrærivél og þurrkara, þurfa að 
vera í góðu lagi. Upplýsingar í síma 
8225062

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla frí-
merki póstkort. Verðmet heil söfn. S. 
615 2715.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tónlist

Nýr geisladiskur með óperusöngkon-
unni Xu Wen kominn í verslanir. Tek 
einnig að mér söngkennslu. S. 690 
8388. xuwen5168@yahoo.com

Til sölu

Þjónusta

Tilboð



 11. desember 2010  LAUGARDAGUR12

 Tölvur

Til sölu tölvuskápur (rack) á hjólum. 
Hæð 200 cm, dýpt 100 cm. Uppl. s. 
772-2990

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar HYTSU 2500kg m/
hraðlyftu Verð:49.900 kr með VSKSími: 
5520110 www.pon.is

Verktakar vélamenn
Ég er að leita af fleyg á 9-10 tonna 
hjólavél Kommatsu. Nýlegum vel með 
farinn. Stgr. Uppl. í s. 895 6422.

Hitamyndavélar Laser hitamælar 
Röramyndavélar plastlagnaverkfæri 
Plastsuðuvélar www.stor.is

 Til bygginga

 Verslun

Í Gula Húsinu, vönduð og flott Saiko 
dömuúlpa á aðeins 7.990 krónur. Gula 
Húsið, Faxafeni 8.

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. Unique 
experience for men, women and 
couples. Tel: 698 8301 www.tantra-
temple.com

Perfekt whole body massage with two 
or four hands 693 7597.

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í 
dag. Uppl. í s. 616 6469.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig 
að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 
9515 Haukur Vigfússon.

HEIMILIÐ

 Barnagæsla

Barnagæsla í Garðabæ
Fjölskylda í Garðabæ óskar eftir aðstoð 
við barnagæslu (1.árs og 7.ára) og 
heimili minnsta kosti 3.daga í viku í 
janúar - maí. Viðkomandi þarf að vera 
barngóð og samviskusöm. Meðmæli 
óskast. Vinsamlegast sendið upplýsing-
ar og ferilskrá á netfangið barnagaes-
lagbae@gmail.com

 Dýrahald

Weimaraner tíkarhvolpur til sölu. 
Sérlega efnileg tík undan influttum 
meisturum. Verð 250þ. Nánari upplýs-
ingar á www. weimaraner.is eða í síma 
894 0067.

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

okkar: www.dalsmynni.is 
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Þessi dásamlegi Golden rakki er til sölu. 
Ættb. frá HRFI, örm. og bólus. Tilb. til 
afh. Uppl. í s. 692 4813.

Yndislegur dvergschnauzer hvolpur til 
sölu, HRFI ættbók. www.schnauzer.
is 846 8171

Tvær gullfallegar svartar standard 
schnauzer tíkur með HRFÍ ættb. til sölu. 
Sprautaðar og m/líf-og sjúkd.trygg. 
Upplýs.: 862-6969.

Vantar þig pössun fyrir hundinn eða 
láta taka hann í göngutúr, hafðu þá 
samband í s. 777 5558

Maine coon kettlingur til sölu uppl sími 
567 3304.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Meðleigjandi að einbýlishúsi óskast 
frá áramótum! Hvannalundur 10 í 
Garðabæ. Uppl. síma: 8482023

 Húsnæði í boði

GÓÐ GISTING Í 
MIÐBÆNUM

Dags, viku og mánaðarleiga.
GISTIHÚSIÐ EGILSBORG 

sími 896 4661

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj aðganur að internet, baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. 

824 4535.

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og 

Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, 
kitch, washing room incl. 
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Stór 4 herb. íb. í mosó, á annari hæð 
laus til langtíma leigu v.140þ.á mán 
uppl. 862 9670.

Góð 2.herb risíbúð í hverfi 108, laus nú 
þegar. Upplýsingar á opp@simnet.is

Room for rent/ herbergi til leigu á 
svæði 105. Þvottav., internet ofl. Uppl. 
s. 695 1918

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Björt og rúmgóð 80 fm íbúð á sv. 
220 til leigu. Laus nú þegar. Uppl. í s. 
698 9485.

Herb. miðb. rvk, húsg. fylgja. Verð 40 
þús. S. 895 0482.

2 herb. björt og falleg íb. til leigu í jan. 
og feb. m/ húsgögnum. Sv. 108. Uppl. á 
aslaug@internet.is og 694 8475

Til leigu 2ja herb. ný uppgerð í norð-
urbæ Hfj. Neðri hæð í einbýli. Leigist 
reglusömum einstakling eða pari. S. 
840 2611.

Nýleg 100 fm. íbúð í 105 Rvk. Laus 
1. feb. Leigist með eða án húsgagna. 
kristinn@krark.is

Dags eða vikuleiga. Fullbúin 2ja herb. 
íbúð, sv. 225. V. 50 þús. vikan eða 
8.500 kr. dagurinn. S. 690 9067.

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð í Vallarhverfinu í Hfj. S. 
895 2220.

Reglusamt par utan af landi óskar eftir 
leiguíbúð nálægt HÍ frá og með jan. 
Jónas 8662038

Reglusöm fjölskylda (hjón með barn) 
óska eftir 3ja.herb íbúð í 105 Rvk til 
langtímaleigu. Uppl í s. 864 6576

Einstæð móðir m. 4 ára dóttur óskar 
eftir 2 - 3 herb. íb í RVK er í námi og 
vinnu. Reyklaus og skilvísar greiðslur 
uppl: 8473558

Óska eftir 4 herb leiguíb í 200 Kóp. 
Uppl. í 858 8265

Vantar iðnaðarhúsn., 60-100 fm. 
Nauðsl. að hafa innkeyrsludyr. Sími 
868 4029 & 898 4110.

 Sumarbústaðir

150fm sumarhús til leigu 
í Grímsnesi!

Heitur pottur og sauna. 3500kr nóttinn 
á mann miðað við 10manns. Laust 
næstu helgar og um jól og áramót. 
Uppl. í s. 898 1598. 

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

Geymsluhús.is
Innri Njarðvík,fellih,tjaldv,bílar ofl. 
ATH!gott verð!! Ekki seinna vænna en 
koma verðmætum í skjól!! Ennþá nokk-
ur pláss laus. 770-5144 og 857-3609

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis-
myndavélar. S. 555 3464.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hársnyrtir sveinn/meistari óskast á Hár 
Expo núna eða á nýju ári, áhugasamir 
hafi samband við Gústu í síma 8918922 
www.harexpo.is

Börn og unglinga vantar til sölustarfa 
fram að jólum. Uppl. í s. 867 6535 & 892 
9103, Bókakjallarinn í Brynjuportinu.

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

Stella - Bankastræti
Óskar eftir starfskrafti til jóla, lágmarks-
aldur 18 ár. Umsóknir ásamt mynd 
sendist á stella@stella.is

 Atvinna óskast

Vantar þig aðstoð við heimilið kannski 
þrif fyrir jólin. Uppl í s. 777 5558

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Stefnumót.is Vandaður gjaldfrjáls vefur 
fyrir einhleypt fólk. Frítt textaspjall, frítt 
vídeóspjall.

Spjalldömur 908 5500
Erum við meira enn áður.

Kona, leitar þú ævintýra? Nýttu þér 
ókeypis þjónustu Rauða Torgsins 
Stefnumót til að kynnast karlmanni við 
hæfi. Þú auglýsir frítt í síma 555-4321.

OD-22:00–DO-03:00

Irish pub w Hafnar ordur zaprasza na polska 
zabawe w kazda sobote przy polskim zespole

muzycznym “MAIC BAND” 
Zaczynamy od 22:00 wstep wonly!!!

Promocja OD 22:00 DO 24:00 
Piwo tylko po 650 iskr.

Skemmtanir

Til leigu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.


