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TÆKIFÆRIN

LIGGJA Í LOFTINU
FLUGFREYJUR / FLUGÞJÓNAR
SUMARSTÖRF

ALÞJÓÐLEGT, FJÖLBREYTT,
SPENNANDI, KREFJANDI
Icelandair óskar eftir að ráða flugfreyjur/flugþjóna
til starfa næsta sumar.
Við leitum að fjölhæfu, glaðlyndu og skemmtilegu fólki á aldrinum 21–30 ára (fæðingarár
1981–1990). Við þurfum fólk með áhuga á og
reynslu af þjónustustörfum, sem er lipurt í
samskiptum og á gott með að vinna í hóp, er
jákvætt og hefur hlýlegt og þægilegt viðmót.

HÆFNISKRÖFUR
I Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
I Skilyrði er að umsækjandi búi yfir góðri
tungumálakunnáttu.
I Reynsla af þjónustustörfum/umönnunarstörfum er nauðsynleg.
I Umsækjendur verða að vera hraustir
og vel á sig komnir.

FYRIRSPURNIR OG NÁNARI UPPLÝSINGAR
HÓPSTJÓRAR: Sími 5050 111 I flug@icelandair.is
Vinsamlegast endurnýið áður innsendar umsóknir og sendið á www.icelandair.is/umsokn

UNDIRBÚNINGSNÁMSKEIÐ
Umsækjendur þurfa að vera reiðubúnir að sækja
kvöldnámskeið í 8 vikur og taka próf að því loknu.
Námskeiðin hefjast í apríl.
UMSÓKNARFRESTUR
Umsóknarfrestur er til og með 7. mars. Eingöngu
er hægt að sækja um starfið á vef Icelandair,
www.icelandair.is/umsokn

2

26. febrúar 2011 LAUGARDAGUR

Fjármálastjóri
Staða fjármálastjóra við Fjölbrautaskóli Suðurlands
er laus til umsóknar.
Um er að ræða 100 % starf sem ráðið verður í frá 1. maí
2011.
Í starfinu felst: gerð fjárhags- og rekstraráætlana, bókhald,
fjárvarsla, innheimta og greiðslur reikninga, launavinnsla og
samskipti við fjársýslu ríkisins, ríkisbókhald og ríkisendurskoðun.
Leitað er eftir starfsmanni með góða viðskipta- og bókhaldsmenntun og nokkra reynslu á því sviði, góða tölvukunnáttu og mikla samskiptahæfni.
Um laun fer skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna
og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs. Nánari upplýsingar veitir
skólameistari (orlygur@fsu.is) í síma 862-7556/ 480-8100.
Að sjálfsögðu verður öllum umsóknum svarað. Ekki þarf að
sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn
þarf að greina frá menntun, fyrri störfum og öðru því sem
umsækjandi telur máli skipta.
Umsóknir berist skólameistara eigi síðar en
mánudaginn 21. mars 2011.
Á heimasíðu skólans, www.fsu.is, er að finna ýmsar
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Örlygur Karlsson skólameistari
Fjölbrautaskóla Suðurlands
www.fsu.is
Sími: 480-8100/862-7556 - Fax: 480-8188

Rennismiður
óskast til starfa.
Við leitum eftir öflugum rennismið á renniverkstæði okkar
í Kópavogi. Starfið er krefjandi og verkefnin fjölbreytt.
Viðkomandi þarf að geta borði ábyrgð á þeirri vinnslu sem
þar fer fram. Verkstæðið er vel tækjum búið með CNC
vélum. Aðstaða, umhverfi og starfsandi á vinnustaðnum er
framúrskarandi og þjónustan sú besta sem völ er á.
Menntun, ábyrgð og hæfniskröfur:
• Sveinn /meistari í rennismíði eða sambærileg menntun.
• Bera ábyrgð á renniverkstæðinu og umhverfi þess.
• Vera ráðgefandi við stjórnendur fyrirtækisins um breytingar,
endurbætur endurnýjun á tækjakosti.
• Yfirumsjón og ábyrgð á vinnslu og þjónustu renniverkstæðis.
• Virkt eftirlit með rekstrarkostnaði renniverkstæðis.
• Taka þátt í stefnumótun renniverkstæðis í samráði við
verkstjóra og aðra stjórnendur.
• Sjálfstæði frumkvæði og metnaður til að sýna árangur
í starfi.
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.
• Hæfni til að miðla þekkingu og reynslu.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi á að takast á við fjölbreyt
starf og krefjandi verkefni.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Norðursigling ehf., Húsavík,
auglýsir eftir
öflugum skipstjóra
og vélstjóra fyrir sumarið.
Um er að ræða skemmtilegt starf í
frábæru starfsumhverfi.
Nánari upplýsingar í síma 464-7272
eða í gegnum info@nordursigling.is

Frekari upplýsingar veitir Sigurður K. Lárusson Siggil@hamar.is
660 3613 eða Kári Pálsson kari@hamar.is 660 3600

Hefur þú brennandi áhuga á íþróttum?
Íþróttadeild 365 leitar að íþróttafréttamanni í sumarafleysingar. Starfið er fjölbreytt og nær til allra miðla 365
sem fjalla um íþróttir, þ.e. sjónvarps- og útvarpsmiðla, Fréttablaðsins og Vísir.is.
Hæfniskröfur:
Mjög góð þekking og áhugi á íþróttum
Framúrskarandi vald á rituðu máli
Góð almenn tungumálakunnátta, enska og Norðurlandamál

Almenn tölvu- og tækniþekking sem og hæfni til að tileinka
sér ný tölvuforrit við vinnslu íþróttafrétta
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð í hröðu, krefjandi en
skemmtilegu vinnuumhverfi
Frumkvæði og lipurð í samskiptum

Um fullt starf er að ræða og er unnið á vöktum. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. júní.
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla – www.365midlar.is. Umsóknarfrestur er til og með 11. mars 2011.
Frekari upplýsingar veitir Sigurður Elvar Þórólfsson íþróttafréttastjóri seth@365.is.
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Sölufólk í húsgagnaverslun

Óskum eftir
að ráða
hársnyrtisvein
/ meistara
Upplýsingar veita Guðrún /
Indíana í síma 511-1141
eða sendið póst á
soho.laugavegi@gmail.com
soho hárstofa· laugavegi 41

Við óskum eftir sölufólki til starfa í húsgagnaverslun.
Áhugasamir leggi inn umsókn á húsgagnaverslun@gmail.com
Fullum trúnaði heitið.

Bjóðum upp
á alla almenna
hársnyrtiþjónustu
og mikið úrval af
hársnyrtivörum

ARKITEKT
Erum að leita að arkitektum með gott vald á norsku eða
skandinavísku og með fjölbreytta og staðgóða reynslu
í hönnun og verkefnisstjórn.
Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að starfa við erlend
verkefni og dvelja erlendis í styttri eða lengri tíma.
Umsóknir vinsamlegast sendist á box@frett.is merkt
„arkitekt“ fyrir 4. mars n.k.

Opnum þriðju verslunina!
Erum að fara að opna þriðju verslunina.
Okkur vantar verslunarstjóra, starfsfólk í fullt starf
og hlutastarf. Erum að leita að ábyrgðarfullu og
hressu fólki, með góða söluhæfileika, til að taka
þátt í gleðinni með okkur.
Áhugasamir vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á:
jón.smarar@gmail.com og ingibjorg.smarar@gmail.com
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Tækifærið þitt!

Sjá nánar á www.intellecta.is

Oracle (DBA)

Hugbúnaðargerð

Vélaverkfræðingur

Útstöðvarekstur

Þjónustumiðstöð

Rafmagnsverkfræðingur

Síðumúla 5
108 Reykjavík
Sími 511 1225
www.intellecta.is

Viltu vinna og fjörugum og
líflegum veitingastað?
Vegna mikilla anna óskar Veitingastaðurinn Vegamót eftir
matreiðslumanni í fullt starf. Reynsla af ,,a la carte“ nauðsynleg.
Upplýsingar gefur Stefán í s. 822 6160 eða 511 3040.

Nemar í ﬂugumferðarstjórn
Isavia ohf. óskar eftir nemum í ﬂugumferðarstjórn
Leitað er eftir nemum í réttindanám í ﬂugstjórnarmiðstöð Isavia í Reykjavík.

Umsækjendur þurfa að uppfylla neðangreindar kröfur:
Viðkomandi þarf að vera a.m.k. 18 ára og hafa próf frá framhaldsskóla eða sambærilega menntun
skv. mati Flugmálastjórnar Íslands.
Gerð er krafa um að umsækjandi haﬁ lokið viðurkenndu grunnnámi í ﬂugumferðarstjórn og námi
til ACP og ACS áritana með fullnægjandi árangri og haﬁ fullnægjandi þekkingu í ensku og íslensku
(a.m.k. 4.stig).
Viðkomandi þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, vera sjálfstæður í vinnubrögðum og
hafa óﬂekkað mannorð. Umsækjandi þarf að geta haﬁð nám í byrjun apríl.
Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2011 og umsóknum skulu fylgja afrit af heilbrigðisvottorði,
staðfesting á enskupróﬁ, hreint sakarvottorð og staðfesting á menntun (prófskírteini).

Umsóknir
Upplýsingar um námið veitir Þórdís Sigurðardóttir, deildarstjóri ﬂugstjórnarmiðstöðvar,
sími 424-4000.
Umsóknum skal skilað rafrænt inn á heimasíðu Isavia www.isavia.is/nam.
Ekki er um að ræða starfsráðningar né ráðningar í þjálfunarstöður. Engin trygging er fyrir starﬁ hjá Isavia að
loknu námi. Laun verða ekki greidd á námstímanum.

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna
Isavia veitir þjónustu á lofti og á jörðu niðri. Isavia rekur alla ﬂugvelli á Íslandi og stýrir jafnframt ﬂugumferð á íslenska
ﬂugstjórnarsvæðinu. Eitt af hlutverkum Isavia er að tryggja að ﬂugöryggi sé í samræmi við viðurkenndar alþjóðlegar
öryggiskröfur og aðferðir. Hjá Isavia starfa um 600 manns, en með dótturfélögum eru um 700 manns hjá fyrirtækinu.
Árlega tekur Isavia inn 6-10 nema til starfsþjálfunar í ﬂugumferðastjórn. Lögð er áhersla á að fyrirtækið haﬁ jafnan á að
skipa hæfu starfsliði með góða menntun, hæfni og starfsreynslu. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til
starfa.
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Verkfræðingur/
tæknifræðingur
Við leitum eftir öflugum iðnaðar eða vélaverkfræðing /
tæknifræðing á höfuðstöðvar okkar í Kópavogi. Starfið
felur í sér hönnun, teiknivinnu, tilboðsgerð, verkstjórn og
verkefnastjórnun. Viðkomandi verður að vera hreinskiptin
framsækin og áreiðanlegur. Aðstaða umhverfi og starfsandi
á vinnustaðnum er til fyrirmyndar.
Menntun, ábyrgð og hæfniskröfur:
• Verkfræðingur/tæknifræðingur eða sambærileg menntun.
• Vera ráðgefandi við stjórnendur fyrirtækisins um breytingar
og endurbætur.
• Taka þátt í stefnumótun fyrirtækisins í samráði við
stjórnendur.
• Frumkvæði, dugnaður og áhugi á að takast á við fjölbreytt
starf og krefjandi verkefni.
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.
• Hæfni til að miðla þekkingu og reynslu.
• Góð tölvukunnátta er skilyrði.
Umsóknir skulu berast á netfangið siggil@hamar.is fyrir
04.03.2011

MATREIÐSLUMAÐUR
HÓTEL KLAUSTUR óskar eftir
matreiðslumanni til starfa
frá og með 1. apríl
Hótel Klaustur rúmar 150 manns í sæti og er rómað fyrir fjölbreyttan mat og vandaða þjónustu. Okkur
vantar matreiðslumann frá og með 1. apríl eða eftir nánara samkomulagi. Í boði er húsnæði á staðnum.
Tilvalið tækifæri fyrir matreiðslumann með fjölskyldu. Á Kirkjubæjarklaustri er allt til staðar, grunnskóli,
leikskóli, sundlaug, íþróttamiðstöð, gott mannlíf og einstök náttúra.
Nánari upplýsingar veitir Karl Rafnsson, hótelstjóri, í símum
487 4900 og 861 1306 eða í netfanginu klaustur@icehotels.is
Umsóknarfrestur til og með 10. mars.
Sími 487 4900 | www.icelandairhotels.com

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga er fag- og stéttarfélag hjúkrunarfræðinga á Íslandi. Starfsvæði þess er
allt landið og eru félagsmenn tæplega 4.000. Á skrifstofu félagsins starfa sjö starfsmenn auk formanns
félagsins. Fíh er málsvari hjúkrunar og hjúkrunarfræðinga og gætir hagsmuna þeirra. Félagið semur við
vinnuveitendur um kaup og kjör fyrir félagsmenn, vinnur að menntunarmálum hjúkrunarfræðinga og tekur
þátt í alþjóðlegu samstarfi hjúkrunarfræðinga. Fíh tekur einnig virkan þátt í stefnumótun í heilbrigðismálum.
Félagið rekur orlofssjóð, starfsmenntunarsjóð, styrktarsjóð, sjúkrasjóð og vísindasjóð.

Fulltrúi á skrifstofu

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is
Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is
Um fullt starf er að ræða og þarf
viðkomandi að geta hafið störf um
miðjan apríl 2011.
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
er reyklaus vinnustaður.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) auglýsir eftir fulltrúa til starfa á skrifstofu félagsins.

Umsóknarfrestur er til og
með 6. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

•
•
•
•
•
•

• Reynsla af sambærilegu starfi
• Góð tölvuþekking og skipulagshæfileikar
• Þekking á Dk félagaskrá, Hannibal orlofskerfi og
File Maker Pro æskileg
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Góð tök á íslensku og ensku

Almenn skrifstofustörf og símvarsla
Afgreiðsla og þjónusta við félagsmenn
Umsjón með félagaskrá
Umsjón með skjalavistunarkerfi félagsins
Úthlutun úr orlofssjóði
Önnur tilfallandi verkefni

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Upplýsingafulltrúi
UMHVERFISRÁÐUNEYTIÐ

Ráðuneytið fer með mál er varða m.a.
náttúruvernd, friðlýsingar, dýravernd,
veiðistjórn, mengunarvarnir eiturefnaeftirlit,
loftslagsmál, líffræðilega fjölbreytni, skógrækt, landgræðslu, skipulagsmál svo og
fræðslu á sviði umhverfismála.
Starfsmenn umhverfisráðuneytisins eru 34
og skiptist starfsemi þess í fjórar skrifstofur:
skrifstofa ráðherra, skrifstofu stefnumótunar
og alþjóðamála, skrifstofu laga og
stjórnsýslu og skrifstofu fjármála og rekstrar.

Umhverfisráðuneytið óskar eftir að ráða upplýsingafulltrúa til starfa.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

• Umsjón með samskiptum við fjölmiðla og
fréttatilkynningum
• Ritstjórn heimasíðu ráðuneytisins
• Kynningar-, fræðslu- og útgáfumál
• Þátttaka í nefndum og vinnuhópum sem
undir starfið heyra

•
•
•
•
•
•
•

Nánari upplýsingar um ráðuneytið
má finna á heimasíðu þess
www.umhverfisraduneyti.is

Háskólapróf og menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af upplýsinga- og kynningarmálum æskileg
Reynsla af störfum við fjölmiðla er kostur
Frumkvæði og hugmyndaauðgi
Skipulögð vinnubrögð og geta til að vinna sjálfstætt
Góðir samskiptahæfileikar
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til
að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með 13. mars nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Farið verður með allar umsóknir og
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfi viðkomandi í starfið.

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225 Fax 511 1126
www.intellecta.is
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HS Orka hf leitar að forstöðumanni
viðskiptaþróunar á sölu- og markaðssvið
fyrirtækisins í Reykjanesbæ

Hefur þú gaman af bílum?
Bílabúð Benna óskar eftir drífandi starfsfólki

Sölumaður nýrra bíla
Starfssvið:
-Sala nýrra bíla, aðal áhersla á Porsche
-Sala notaðra bíla
-Móttaka viðskiptavina
-Samskipti við núverandi viðskiptavini
Hæfniskröfur:
-Viðkomandi þarf að hafa góða
framkomu og söluhæfileika
-Reynsla af sölumennsku
-Reynsla af sölu á bílum kostur
-Áhugi á bílum
-Góð tölvukunnátta
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
-Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Starfssvið
8PVêVODRJVDPVNLSWLYLèYLèVNLSWDPHQQ
*UHLQLQJV|OXi WODQLURJXSSOêVLQJDJM|I
0DUNDèVi WODQLU
ËP\QGDUPiO+62UNXiDOPHQQXPUDIRUNXPDUNDèL
6DPVNLSWLYHJQDV|OXDèLODVNLSWD
$èVWRèYLèNDXSRJV|OXiUDIRUNX

Umsjónarmaður rekstrarleigubíla
Starfssvið:
-Frágangur samninga og utanumhald
-Eftirlit með að bílar séu þjónustaðir
-Umsjón með skilum á bílum
-Frágangur uppgjöra
-Samskipti við viðskiptavini
-Utanumhald og skráning nýrra bíla

Hæfniskröfur
5H\QVODDIPDUNDèVRJV|OXPiOXPRJJHUè
söluáætlana.
0M|JJyèìHNNLQJi0LFURVRIW2IILFHRJYLQQXYLè
gagnagrunna.
5H\QVODDIJHUèYHUNIHUODRJYLèKDOGLìHLUUD
/LSXUètPDQQOHJXPVDPVNLSWXPRJìMyQXVWXOXQG

Hæfniskröfur:
-Leitað er að skipulögðum
og öguðum einstaklingi
-Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður
í vinnubrögðum og hafa getu til að þróa
starfið fram á við
-Viðkomandi þarf að vera talnaglöggur
-Mjög góð tölvukunnátta (Excel)
-Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi

8PVyNQDUIUHVWXUHUWLORJPHèPDUV
Hægt er að sækja um á heimasíðu HS Orku hf www.hsorka.is.
)UHNDULXSSOêVLQJDUYHLWLUVWDUIVPDQQDVWMyUL

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum með þægilegt viðmót og ríka
þjónustulund. Um er að ræða framtíðarstörf hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

HS Orka hf Brekkustíg 36 260 Reykjanesbæ
www.hsorka.is hs@hs.is

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið
atvinna@benni.is fyrir mánudaginn 7. mars. Nánari upplýsingar veitir Björn Ragnarsson.
Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins.
Bílabúð Benna ehf er umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.

Sérfræðingar í bílum

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is - benni@benni.is

www.lyfja.is

Starfsmann vantar í 40%
starf á heimili fatlaðra í
Hafnarﬁrði.

Starfið felur í sér aðstoð við íbúa heimilisins við félagslega
færni og athafnir daglegs lífs.

- Lifið heil

Þrír lyfjafræðingar og einn í fríi
Lyfja hf. auglýsir eftir lyfjafræðingum á Akureyri, Blönduósi og Egilsstöðum.
Einnig óskum við eftir lyfjafræðingum til sumarafleysinga.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
Lyfjafræðingur annast afgreiðslu lyfseðla auk þess sem hann veitir
viðskiptavinum og starfsfólki faglega ráðgjöf.

Sjálfstæði og frumkvæði í starfi er nauðsynlegt auk getu
til að aðlagast þeim verkferlum og gildum sem unnið er
eftir hverju sinni.
Það er kostur ef viðkomandi hefur menntun sem nýtist
í starfi. Ekki eru gerðar kröfur um starfsreynslu en horft
verður til fyrri starfa og áhugasviðs.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.apríl n.k. Karlar
jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.
Laun samkvæmt kjarasamningi launanefndar við
hlutaðeigandi stéttafélag.
Upplýsingar um starfið gefur Þórunn K. Matthíasdóttir,
forstöðumaður í síma 664-5729
Umsóknir skal skila rafrænt á netfangið thorunnm@
hafnarfjordur.is fyrir 7. mars n.k.

Um er að ræða spennandi störf og tækifæri fyrir metnaðarfulla
lyfjafræðinga. Í boði eru krefjandi störf á skemmtilegum vinnustöðum.

Hæfniskröfur:
Háskólapróf í lyfjafræði og gilt starfsleyfi.
Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.
ÍSLENSKA SIA.IS LYF 53807 02.2011

Nánari upplýsingar veitir Hallur Guðjónsson starfsmannastjóri
í síma 530-3800 eða um netfangið hallur@lyfja.is
Umsóknarfrestur er til 10. mars 2011 og farið verður með allar umsóknir
og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Við leitum að sjálfstæðu,
skipulögðu og metnaðarfullu
starfsfólki sem hefur áhuga á að

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur
hvattir til þess að sækja um stöðu hjá fyrirtækinu.

ganga til liðs við framsækið og
spennandi fyrirtæki.

Hlutverk Lyfju er að stuðla að góðri heilsu og vellíðan. Frá upphafi hefur Lyfja verið brautryðjandi í lækkun lyfjaverðs og
boðið upp á ýmsar nýjungar í faglegri þjónustu. Fyrirtækið rekur apótek og heilsubúðir víðs vegar um landið ásamt því að
starfrækja lyfjaskömmtun til einstaklinga og stofnana. Hjá fyrirtækinu starfa um 300 manns. Lykillinn að árangri er
starfsfólkið okkar og því höfum við það að markmiði að fá hæft fólk til liðs við okkur, skapa eftirsóknarverða vinnustaði
þar sem góður starfsandi ríkir og að starfsfólk fái tækifæri til að öðlast faglegan og persónulegan þroska í starfi.
Einkunnarorð okkar eru áreiðanleiki, umhyggja og metnaður.

.RINGARRÉGJAlÈ.RINGARFRINGUR
,AUSTÈ ERÈ TILÈ UMSØKNARÈ STARFÈ NRINGARRÉGJAFAÈ NRINGARFRINGSÈ ÉÈ
.RINGARSTOFUÈ ,ANDSPÓTALAÈ 3TARFSHLUTFALLÈ ERÈ È OGÈ VEITISTÈ STARFIÈ FRÉÈÈ
ÈAPRÓLÈÈEAÈEFTIRÈSAMKOMULAGI
£È.RINGARSTOFUÈSTARFARÈKLÓNÓSKÈDEILDÈOGÈ2ANNSØKNASTOFAÈÓÈNRINGARFRIÈ
2°. ÈWWWRINHIIS ÈOGÈUMHVERFIÈERÈVÓÈFJÚLBREYTTÈOGÈGEFANDI

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG

»È 3TARFIÈFELURÈÓÈSÏRÈNRINGARMEFERÈOGÈRÉGJÚFÈTILÈSJÞKLINGAÈ,3(
»È .OTKUNÈFAGEKKINGARÈOGÈSAMVINNAÈVIÈARARÈHEILBRIGISSTÏTTIR
»È ,ÚGÈERÈÉHERSLAÈÉÈSJÉLFSTIÈÓÈSTARFIÈOGÈTKIFRIÈTILÈSÓMENNTUNARÈOGÈFRSLU

(FNIKRÚFUR

»È ,ÚGGILDINGÈSEMÈNRINGARRÉGJAFINRINGARFRINGURÈSAMKVMTÈREGLUGER
»È 3AMSKIPTAHFNIÈOGÈJÉKVTTÈVIMØT
»È 2EYNSLAÈAFÈSAMVINNUÈVIÈARARÈSTÏTTIRÈERÈNAUSYNLEG

.ÉNARIÈUPPLâSINGARÈUMÈSTARFI
»È 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈ3ØTTÈERÈUMÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ
,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS
»È 5PPLâSINGARÈ VEITIRÈ 3VAVAÈ %NGILBERTSDØTTIR È ASTOARDEILDARSTJØRI È NETFANGÈ
SVAVAEN LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈ
»È 5MSØKNARGÚGNÈSEMÈEKKIÈERÈHGTÈAÈSENDAÈRAFRNTÈSKULUÈBERASTÈ3VÚVUÈ
%NGILBERTSDØTTUR È,3(È.RINGARSTOFAÈ%IRÓKSGÚTUÈ
,AUNÈSAMKVMTÈGILDANDIÈSAMNINGIÈVIKOMANDIÈSTÏTTARFÏLAGSÈOGÈFJÉRMÉLARÉHERRAÈ3ØTTÈERÈUMÈ
STARFÈRAFRNTÈÉÈHEIMASÓUÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS ÈUNDIRÈuLAUSÈSTÚRFhÈ%FÈEKKIÈERUÈTÚKÈÉÈAÈ
SKJAÈUMÈRAFRNTÈMÉÈNÉLGASTÈUMSØKNAREYUBLÚÈÓÈUPPLâSINGUMÈ&OSSVOGIÈOGÈ(RINGBRAUTÈOGÈHJÉÈ
MANNAUSSVII È%IRÓKSGÚTUÈÈ4EKIÈERÈMIÈAFÈJAFNRÏTTISSTEFNUÈ,3(ÈVIÈRÉNINGARÈÓÈSTÚRFÈÉÈ,ANDSPÓTALAÈ
«LLUMÈUMSØKNUMÈVERURÈSVARAÈEGARÈÉKVÚRUNÈUMÈRÉNINGUÈHEFURÈVERIÈTEKIN
,ANDSPÓTALIÈERÈREYKLAUSÈVINNUSTAUR

5MHYGGJAÈsÈ&AGMENNSKAÈsÈ«RYGGIÈsÈ&RAMRØUN
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Hótel – Næturvarsla – Gestamóttaka

Rekstrarstjóri

Hótel á höfuðborgarsvæðinu auglýsir eftir starfsmanni í næturvörslu
– gestamóttöku. Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Reynsla af sambærilegum störfum. Um er að ræða vaktavinnu.
Tölvukunnátta æskileg og reglusemi skilyrði.

hjá lifandi og framsæknu fyrirtæki

Umsóknir sendist á box@frett.is
box@365.is ásamt ferilskrá, farið verður með allar
umsóknir sem trúnaðarmál.

Maður Lifandi er framsækið smásölufyrirtæki sem
sérhæfir sig í sölu á lífrænum og náttúrulegum
matvörum og tilbúnum réttum.

7^[kaVk^g`^

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með reynslu
og þekkingu á rekstri matvöruverslana og veitingastaða.
Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf þar sem
sjálfstæði, góð samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar fá að njóta sín. Rekstrarstjóri tilheyrir öflugum
hópi starfsfólks hjá Maður Lifandi sem leggur metnað í
að veita viðskiptavinum sínum úrvals þjónustu.

Óh`jbZ[i^gVÂg{ÂVW^[kaVk^g`_Vi^aVÂVccVhi
VabZccik^Â]VaYd\Z[i^ga^ibZÂ]e[ZgÂVWaV[adiV
d``Vg#

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Innkaup og birgðastýring
• Vöruúrval og uppstilling á vörum í verslunum
• Starfsmannahald í verslunum
• Þjónusta og samskipti við birgja og viðskiptavini
• Þátttaka í stefnumótun fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
• Reynsla af rekstri matvöruverslana nauðsynleg
• Reynsla af innkaupum
• Menntun í viðskiptafræði eða vörustjórnun er kostur
• Brennandi áhugi á lífrænum matvælum, heilbrigði og hollustu
• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum
Umsóknir berist til framkvæmdastjóra Maður Lifandi, Arndísar
Thorarensen, arndis@madurlifandi.is fyrir mánudaginn 7. mars

K^ÂaZ^ijbVÂgh`jbd\bZicVÂVg[jaajbVÂ^aV
hZb\Zijgjcc^Âh_{a[hi¨ii#
y`jgii^cY^i^aV`hijgh]e[ZgÂVWaV¨h`^aZ\#
K^chVbaZ\VhihZcY^Âjbh`c^g{
_dW5hcVZaVcY#^h[ng^g*#bVghc`#

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

Auglýsingasími

www.madurlifandi.is

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

AVc\]daihkZ\^&&*Õ&%)GZn`_Vk^`Õ>XZaVcY
Hb^*---++%Õlll#hcVZaVcY#^h
Hc¨aVcY<gbhhdcZ][#ZgZ^iiV[Zahij[ZgÂVÄ_cjhij[ng^gi¨`jbaVcYh^chd\gZ`jg
[aj\Vc[adiVV[]e[ZgÂVWajbVj`ÄZhhVVÂgZ`VZ^\^c[ZgÂVh`g^[hid[jhZbZghg]¨[Â
bii`jd\h`^ejaV\c^c\j[ZgÂV[ng^gZgaZcYV[ZgÂVbZcc

Hampiðjan er leiðandi fyrirtæki í heiminum í sölu og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa.
Fyrirtækið er jafnframt í fararbroddi í þróun og framleiðslu á ofurköðlum, sem seldir eru víða um heim, mest til olíuleitar
og olíuvinnslu. Hampiðjan er alþjóðlegt fyrirtæki í íslenskri eigu og hjá því starfa um 500 starfsmenn í 10 löndum.

Sölustjóri á ofurtógi til olíuiðnaðar
Hampiðjan óskar eftir að ráða sölustjóra til starfa.
Starfssvið:

Menntun og hæfniskröfur:

• Skipulagning sölu- og markaðsstarfs á
ofurköðlum til olíuiðnaðarins.
• Viðkomandi hefur starfsstöð á Íslandi en mun
vinna náið með Hampiðjan Baltic í Litháen.

•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun í tæknigrein.
Við erum að leita að starfsmanni sem er „söludrifinn“ tæknimaður.
Þarf helst að hafa verið búsettur á Norðurlöndum – ekki síst í Noregi.
Reynsla af sambærilegum störfum (sala á tæknivörum) er kostur.
Þarf að tala norsku afburðavel. Einnig ensku.
Starfið kallar á töluverð ferðalög.

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 8. mars nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is

Við leitum að framleiðslustjóra fyrir rafeindavörur
¶GSBNMFJ§TMVFSVOOJ§ÓTFMMVNPHFSGSBNMFJ§TMBÈSBGFJOEBWÚSVNFJOBG¢FJN4UBSö§GFMVSÓTÏSÈCZSH§
ÈGSBNMFJ§TMV HFS§GSBNMFJ§TMVÈUMBOBÈTBNUTBNWJOOVWJ§TÚMV ¢KØOVTUVPHWÚSV¢SØVOBSTWJ§
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

t 'SBNMFJ§TMVTUKØSOVO
t (FS§GSBNMFJ§TMVÈUMBOB

t 7FSL ULOJGS§J GSBNMFJ§TMVULOJF§B
TBNCSJMFHNFOOUVO

t «CZSH§ÈGSBNMFJ§TMVPHBGIFOEJOHVSBGFJOEBWBSB

t FLLJOHÈGSBNMFJ§TMVB§GFS§VNPHH§BNÈMVN

t &GUJSMJUNF§H§VNGSBNMFJ§TMVWÚSVPHWJOOVGFSMVN

t 'SOJÓWFSLFGOBTUKØSOVO

t «CZSH§ÈTUBSGTNBOOBNÈMVNJOOBOMJ§TJOT

t (Ø§UÚMWV¢FLLJOHPHFOTLVLVOOÈUUB
t .JLJMTBNTLJQUBGSOJ

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§GFCSÞBSOL&JOVOHJTFSUFLJ§WJ§VNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM 
www.marel.com/jobs
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUJSGSBNLWNEBTUKØSJGSBNMFJ§TMV ØS§VS5IFØEØSTTPO
UIPSEVSUIFPEPSTTPO!NBSFMDPNÓTÓNB

.BSFMFSBM¢KØ§MFHUIÈULOJGZSJSULJ
ÓGBSBSCSPEEJÓ¢SØVOPHGSBNMFJ§TMV
ULKB IVHCÞOB§BSPHMBVTOBGZSJS
NBUWMBJ§OB§)KÈGZSJSULJOVTUBSGB
VNNBOOTÓGJNNIFJNTÈMGVN 
¢BSBGVNÈ¶TMBOEJ
7J§CKØ§VNVQQÈHØ§BWJOOVB§TUÚ§V 
TLJMWJSLBTUBSGT¢KÈMGVO TWFJHKBOMFHBO
WJOOVUÓNB NÚUVOFZUJ CBSOBIFSCFSHJ 
GSBNÞSTLBSBOEJÓ¢SØUUBB§TUÚ§VPHHPUU
GÏMBHTMÓG

www.marel.com
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Matreiðslumenn - matráður almenn eldhússtörf
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Ritari óskast
Við erum að leita að henni Söru. Já eða virkilega
jákvæðum, skemmtilegum og líflegum ritara í
hlutastarf á Domusnova fasteignasölu.
Við leggjum mikið á okkur til að hafa starfsumhverfið
sem fjölbreytilegast og eins skemmtilegt og hægt er.
Gott er að viðkomandi hafi reynslu af ritarastörfum á
fasteignasölu en þó alls ekki skilyrði.

ALLT KLÁRT
FYRIR ÞÍNA
HEIMSÓKN

Fosshótel óskar eftir að ráða
fólk til starfa við matreiðslu í
Reykjavík og á landsbyggðinni
í hluta- og fullt starf.
Nokkur störf í boði.
Umsókn óskast send á
job@fosshotel.is
Nánari upplýsingar veita Davíð
og Kári í síma 562-4000.

Áhugasamir sendið umsókn, mynd og ferilskrá á
axel@domusnova.is
V I N A L E G R I U M A L LT L A N D

EKRON,atvinnutengd endurhæfing
óskar eftir að ráða náms,- og
starfsráðgjafa til starfa í 50 % stöðu.
Umsækjandi þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði og hæfni til að vinna að skýrslugerðum o.fl.
Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á vímuefnamálum. Í boði er áhugavert og krefjandi starf á
sviði vímuefnamála.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 12 mars 2011.
Umsóknir og upplýsingar um starfið sendist á
netfangið svennik@ekron.is eða Grensásvegi 16a,
108 Reykjavík.

Þrjú embætti hæstaréttardómara
laus til umsóknar

Vilt þú vinna í frjóu og
metnaðarsömu umhverfi?
> Norræna húsið leitar
að markaðsstjóra
Norræna húsið leitar að öflugum
einstaklingi til að leiða markaðsstarf
hússins. Starfsmaðurinn mun hafa
yfirumsjón með markaðs og kynningarstarfi
Norræna hússins á Íslandi og erlendis.
Viðkomandi kemur til með að hafa
mótandi áhrif á Norræna húsið, stuðla að
frekari uppbyggingu þess og þróun, ásamt
því að taka þátt í fjölbreyttri starfsemi hússins.
Ábyrgð og helstu verkefni:
• Markaðsáætlun fyrir Norræna húsið sem
nær til næstu ára
• Marka stefnu í markaðssetningu
Norræna hússins erlendis
• Móta ímynd Norræna hússins
• Kynning einstakra viðburða
• Samstarf við verkefnastjóra
Æskilegt er að viðkomandi hafi
háskólamenntun í markaðsfræðum eða
sambærilega reynslu, sérstaklega í
markaðssetningu fyrirtækja erlendis.
Viðkomandi þarf einnig að búa yfir hæfni
og reynslu í að leiðbeina og stýra
verkefnum og góðri kunnáttu í a.m.k. einu
norðurlandamálanna, ensku auk íslensku
og færni til að tjá sig á þessum málum í
ræðu og riti. Þeir persónuþættir sem koma
að notum eru frumkvæði, metnaður og
góðir skipulags- og samskiptahæfileikar.

> Norræna húsið leitar
að bókaverði í 50% starf
Um er að ræða starf í einu fallegasta
bókasafni Norðurlandanna.
Helstu viðfangsefni
• Afgreiðsla og upplýsingaþjónusta við
gesti bókasafnsins og Norræna hússins

• Umsjón með útlánasal og frágangur
safnkosts
• Ýmis verkefni sem yfirbókavörður felur
bókaverði.
Hæfniskröfur:
Þjónustulund, sjálfstæði og frumkvæði.
Áhugi á bókmenntum og menningarmálum á Norðurlöndum. Nauðsynlegt er
að starfsmaður hafi þekkingu á Norðurlandamálum og ensku.
Við bjóðum áhugaverð störf í krefjandi
og frjóu norrænu og alþjóðlegu umhverfi
í Vatnsmýrinni. Norræna húsið er leiðandi
afl í íslensku menningarlífi og er húsið eitt
af meistaraverkum Alvars Aalto.
Umsjón með ráðningum hefur Þuríður Helga
Kristjánsdóttir starfsmannastjóri og veitir hún
upplýsingar um störfin. Umsóknarfrestur er til
og með 14. mars 2011. Umsækjendur eru
vinsamlegast beðnir um að sækja um með því
að senda póst á netfangið thuridur@nordice.is.
Með umsókninni þarf að fylgja starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Gott væri ef umsókn og
fylgigögn væru á dönsku, norsku, sænsku eða
ensku. Ráðið er í starf markaðsstjóra til eins árs
með möguleika á framlengingu ráðningarsamnings skv. regluverki Norrænu ráðherranefndarinnar. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Bandalags háskólamanna og
fjármálaráðuneytis. Nánari upplýsingar um
starfið er að finna á heimasíðu Norræna
hússins www.norraenahusid.is.

Þrjú embætti dómara við Hæstarétt Íslands eru laus til
umsóknar sbr. lög nr. 12/2011 um breyting á lögum
um dómstóla, nr. 15/1998. Miðað er við að skipað
verði í embættin hið fyrsta eftir að nefnd um hæfni
dómara hefur lokið starfi sínu í samræmi við 4. gr.
a laga um dómstóla nr. 15/1998 og reglur um störf
dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um
dómaraembætti nr. 620/2010. Laun eru samkvæmt
ákvörðun kjararáðs.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 4. gr. laga
um dómstóla nr. 15/1998. Í samræmi við 4. gr. reglna
nr. 620/2010 er áskilið að í umsókn komi fram upplýsingar um 1) menntun og framhaldsmenntun,
2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu
af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum akademískum
störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar greinar
og bækur, fræðilegir fyrirlestrar o.s.frv., 6) reynslu af
stjórnun, 7) reynslu af öðrum aukastörfum sem nýtast
dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning
lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og
sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn sem geta veitt
dómnefnd bæði munnlega og skriflega upplýsingar
um störf og samstarfshæfni umsækjanda, sbr. 5. mgr.
5. gr. reglna nr. 620/2020 og 11) aðrar upplýsingar
sem varpað geta ljósi að faglega eiginleika og færni
umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf hæstaréttardómara.
Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins,
Skuggasundi, 150 Reykjavík og á netfangið postur@
irr.is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á:
1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum
fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði
í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð
í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði
og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum
umsækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar
sem hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur
gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til
starfa sem hæstaréttardómari.
Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum, er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem
notað verður til að eiga öll samskipti við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun liggur fyrir.
Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu eigi
síðar en 14. mars nk.
Innanríkisráðuneytinu,
18. febrúar 2011.
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LÖGGILTUR FASTEIGNASALI.
Fasteignasala í Reykjavík óskar
eftir að ráða lögg. fasteignasala
til starfa nú þegar. Miklir möguleikar
fyrir drífandi og jákvæðan aðila.

Starfsmaður í
upplýsingatæknideild

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt “Fast-Rvk”

Við viljum ráða starfsmann í fjölbreytt og áhugaverð verkefni
í upplýsingatæknideild Olís. Um er að ræða tímabundið starf
til 6 mánaða með möguleika á framlengingu.

$5.,7(.7$5
%<**,1*$)5é,1*$5

7DUN OHLWDU Dê UH\QVOXPLNOXP DUNLWHNWXP
RJHêD E\JJLQJDIU êLQJXP WLO Dê VOiVW t
KySLQQ

Helstu verkefni

Hæfni og þekking

• Uppsetningar á vél- og hugbúnaði í
samráði við kerfisstjóra.

• Kunnátta á forritun í C# kostur.

• Viðhald og lagfæringar á pc-tölvum
og jaðartækjum.
• Rekstur og viðhald á búnaði
tengdum afgreiðslukerfum, dælum,
sjálfsölum og posum.

9Lê OHLWXP Dê IyONL PHê UH\QVOX DI 5(9,7
HêD  Dê |êUXP NRVWL PHê JRWW YDOG i
K|QQXQDUIRUULWXP
%RêLê HU XSS i IM|OEUH\WW VWDUI PHê
VDPKHQWXPKySL
7DUN HU HOVWD VWDUIDQGL WHLNQLVWRID ODQGVLQV
PHê IM|OEUH\WWD IOyUX YHUNHIQD DI |OOXP
VW UêXP RJ JHUêXP íDU VWDUID Q~ 
PDQQV

• Reynsla í uppsetningu vélbúnaðar.
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
skilyrði.
• Snyrtimennska og rík þjónustulund skilyrði.

• Viðhald og rekstur á netbúnaði.

Ef frekari upplýsinga er óskað vinsamlega haﬁð
samband í síma 515 1223 eða sendið póst á
Kristínu Ragnarsdóttur, forstöðumann deildarinnar,
í kristin@olis.is.

• Uppsetning notenda í AD og
aðgangsstýringar.
• Uppsetning prentara.

• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá
í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís,
Ragnheiðar Bjarkar Guðmundsdóttur, á rbg@olis.is
fyrir 6. mars.

• Afritun gagna.

PIPAR\TBWA · SÍA

)DULê YHUêXU PHê DOODU XPVyNQLU VHP
WU~QDêDUPiO

• Þekking á afgreiðslukerfum kostur.

• Uppsetning á nýju kassakerfi og
ferðalög sem því tengjast.

6NLOD VNDO XPVyNQXPiVDPWVWDUIVIHULOVVNUiP
i VNULIVWRIXQD %UDXWDUKROWL   K ê HêD
iQHWIDQJLêWHLNQLVWRIDQ#WDUNLV
8QQLêYHUêXU~UXPVyNQXPHIWLUPDUVQN

• Þekking á Microsoft-kerfum og netþjónum.

Hjá Olís er lögð áhersla á stuðning til náms og
heilsueﬂingar starfsfólks, heiðarleika í samskiptum,
snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð.

Olíuverzlun Íslands hf.

S TARFATORG.IS

ZZZWDUNLV

Laus störf hjá ríkinu
Starfatorg.is er upplýsingavefur um laus störf hjá ríkinu. Þar er einnig að finna ýmsar
upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna. Nú eru laus til umsóknar eftirfarandi störf:

Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Nýtt
Sérfr. á sviði upplýsingamála
Forsætisráðuneytið
Reykjavík
201102/070
Verkefnisstjóri
Miðstöð munnlegrar sögu
Reykjavík
201102/069
Lektor í félagssálfræði
HÍ, heilbrigðisvísindasvið
Reykjavík
201102/068
Lektor í stærðfræði
HÍ, verkfr.- og náttúruvísindasvið Reykjavík
201102/067
Lektor í stærðfræði
HÍ, verkfr.- og náttúruvísindasvið Reykjavík
201102/066
Dósent í jöklafræði
HÍ, verkfr.- og náttúruvísindasvið Reykjavík
201102/065
Hjúkrunarfr., hjúkrunarnemar
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss
201102/064
Rannsóknarlögreglumenn
Lögreglustj. á höfuðborgarsv.
Höfuðborgarsv. 201102/063
Varðstjórar
Lögreglustj. á höfuðborgarsv.
Höfuðborgarsv 201102/062
Lögreglumenn
Lögreglustj. á höfuðborgarsv.
Höfuðborgarsv 201102/061
Verkefnisstjóri raforkumála
Orkustofnun
Reykjavík
201102/060
Næringarráðgjafi, næringarfr.
Landspítali, næringarstofa
Reykjavík
201102/059
Yfirlífeindafræðingur
LSH, Ranns.st. HÍ í meinafræði Reykjavík
201102/058
Hjúkrunarfr., sumarafleysing
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þ.höfn, Hverag.201102/057
Lyfjafræðingur
Sjúkratryggingar Íslands
Reykjavík
201102/056
Vélamaður
Vegagerðin
Borgarnes
201102/055
Fjármálastjóri
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Selfoss
201102/054
Sumarstörf
Vatnajökulsþjóðgarður
A-land, S-land 201102/053
Sjúkraliðar, sjúkraliðanemar
Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss
201102/052
Hjúkrunarfr., hjúkrunarnem., sumar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss
201102/051
Hæstaréttardómarar
Hæstiréttur Íslands
Reykjavík
201102/050
Héraðsdómari
Héraðsdómur Reykjavíkur
Reykjavík
201102/049
Sérfr. í heimilisl. og afleys.lækn.
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201102/048
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Mosfellsbær
201102/047
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201102/046
Afleysing heilsugæslulæknis
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Seltjarnarnes 201102/045
Heimilislæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201102/044
Afleysingalæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
201102/043
Afleysingalæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Kópavogur
201102/042
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is
Á Starfatorg.is má finna ítarlegri umfjöllun um framangreind störf ásamt upplýsingum um tengiliði.
Þeir sem ekki hafa vefaðgang geta snúið sér til viðkomandi stofnunar varðandi frekari upplýsingar.

Starfatorg.is
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KZg`Z[c^hhi_g^
gV[dg`jb{aV

Dg`jhid[cjcVj\ah^gaVjhii^ajbh`cVghiVg[i^aVhigV
jbh_cVg]ajikZg`^Dg`jhid[cjcVghVb`k²bigV[dg`ja\jb#

=ZahijkZg`Z[c^/
Hlutverk Orkustofnunar er að vera stjórnvöldum til ráðuneytis um orku og
auðlindamál, standa fyrir rannsóknum
á orkubúskap og orkulindum þjóðarinnar, safna og miðla gögnum um
orkumál, vinna áætlanir til lengri tíma
og stuðla að samvinnu á sviði orkumála
og rannsókna innan lands og utan.

Á Orkustofnun starfa sérfræðingar með
umfangsmikla reynslu og byggir stofnunin
á víðtækri færni og menntun þeirra.

:[i^ga^ibZ kV[ng^gi²`^hZbhiVg[VhVb`k²bigV[dg`ja\jb
[jaac²\^ Z^bh`^angjbhZbjbhiVg[hZb^ Z^ggV\^aYV!gZ\aj"
\Zgjbd\gjb]Z^b^aYjb#
Û`kgjciZ`_jbVg`Vd\Z[i^ga^ibZ\_VaYh`g{bÓjic^c\h
[ng^gi²`^hd\YgZ^ÒkZ^icV#
:[i^ga^ibZ\²jbgV[dg`jd\V[]ZcY^c\Vggn\\^#
{iiiV`VhiVgÒgV[dg`j]ehdg`jhe{gcZ[cYVg#
;V\aZ\Vhidk^hi_gckaYkZ\cVjbhV\cV!Z[i^g[na\c^
d\ gjcVgaV\Vjb]kZgÒh#
HVbh`^ei^k^ZgaZcYVgZ[i^ga^ihhid[cVc^gd\hVbi`{hk^^
gV[dg`jZ[i^ga^ih#
_cjhiVd\jeeah^c\V\_[{hk^^gV[dg`jZ[i^ga^ih#
yÓjc\V\cV{hk^^gV[dg`jb{aVd\jbh_cbZ Z^b#

Starfssvið
Sérfræðingur á sviði upplýsingamála annast gerð frétta- og
kynningarefnis og miðlun upplýsinga um áherslur í starfi
forsætisráðherra, forsætisráðuneytisins og ríkisstjórnarinnar. Hann annast jafnframt samskipti við stofnanir,
hagsmunaaðila og einstaklinga um einstök áherslumál á
málefnasviði ráðuneytisins og ríkisstjórnarinnar. Hann
kemur að mótun upplýsingavefja forsætisráðuneytisins
og Stjórnarráðsins. Hann vinnur náið með yfirstjórn
ráðuneytisins og á jafnframt samstarf við annað starfsfólk
ráðuneytisins og önnur ráðuneyti eftir atvikum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist
í starfinu.
• Þekking og reynsla af almannatengslum og/eða
upplýsingastörfum innan stjórnsýslunnar.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til þess að setja fram
mál í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
er skilyrði og þekking á frönsku, þýsku er æskileg.

={h`aVbZccijchZbci^hihiVgÒ!]Zahi{hk^^gV[bV\chkZg`[g²^#
Z``^c\{Vja^cYV"d\dg`jb{ajb!hghiV`aZ\V{hk^^gV[dg`j#
GZnchaVV[hVbh`^eijbde^cWZggVghi_gchhajd\dg`j^cVVg^ch#
H_{a[hi²^k^ccjWg\jbd\hVbh`^eiV]²[c^#
<ijc\jb{aV`jcc{iiV!Zch`Vd\cdgjgaVcYVb{a#
=²ÒaZ^`^i^aV`dbV[g{hgZ[c^iajjd\g^ijjb{a^#
Z``^c\{gZ`higVgjb]kZgÒdg`j^cVVg^ch#

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi starfsumhverfi, þar sem reynir á frumkvæði, ábyrgð og öguð vinnubrögð. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins.

AVjc\gZ^VhihVb`k²bihVbc^c\jb[_{gb{aVg{jcZni^hk^
k^`dbVcY^hiiiVg[aV\#

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði
frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2.
mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum, með
síðari breytingum, nr. 464/1996, sem settar eru samkvæmt
heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins.

C{cVg^jeeah^c\VgkZ^i^g<jc^6?]VccZhhdcdg`jb{aVhi_g^!
hb^*+.+%%%!cZi[Vc\\jYc^#V#_d]VccZhhdc5dh#^h#
Jbh`c^gbZjeeah^c\jbjbbZccijcd\[ngg^hig[WZg^hii^a
<jc_VgghYiijghiVg[hbVccVhi_gVDg`jhid[cjcVg!
<gZch{hkZ\^.!&%-GZn`_Vk`ZV{cZi[Vc\\Y5dh#^hZ^\^hVg
Zc'&#bVgh'%&&#

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars nk. Æskilegt er
að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Konur jafnt sem
karlar eru hvött til þess að sækja um starfið.

Umsóknir ásamt viðeigandi upplýsingum um menntun og
starfsferil sendist forsætisráðuneytinu, Stjórnarráðshúsinu
við Lækjartorg, 150 Reykjavík eða á postur@for.stjr.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur
Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu.

yaajbjbh`cjbkZgjghkVgV#



Auglýsing
um tillögu að
deiliskipulagi
Urðunarstaður í landi Skeljavíkur
Sveitarstjórn Strandabyggðar auglýsir hér með tillögu að
deiliskipulagi fyrir urðunarstað í landi Skeljavíkur skv. 41. gr.
laga nr. 123/2010. Deiliskipulagssvæðið er um 3,3 ha að stærð
þar sem gert er ráð fyrir allt að 500 tonnum árlega til urðunar.
Urðunarstaðurinn er í landi Skeljavíkur í Strandabyggð. Svæðið
er um 750 m austur af Þverárvirkjun og 400 m frá gatnamótun
Djúpvegar (61).
Tillagan er sett fram á uppdrætti með greinargerð og umhverfisskýrslu, dags. 17. febrúar 2011. Tillagan og umhverfisskýrsla mun vera til sýnis á skrifstofu Strandabyggðar Höfðagötu
3, 510 Hólmavík frá 24. febrúar 2011 til 31. mars 2011. Ennfremur
er tillagan til sýnis á heimasíðunni www.strandabyggd.is.
Athugasemdum skal skilað til skrifstofu Strandabyggðar fyrir 14.
apríl 2011 og skulu þær vera skriflegar. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunni.
Ingibjörg Valgeirsdóttir
Sveitarstjóri

Forsætisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á sviði upplýsingamála á skrifstofu yfirstjórnar
ráðuneytisins.

• Reynsla af vefumsjónarkerfum, myndvinnslu – og
samskiptakerfum er æskileg.

=²[c^h`g[jg/

Dg`jhid[cjchiZ[c^gV kV]²``V]aji[Vaa`kZccVhiVg[ha^^hcj#

Orkugarður
Grensásvegi 9
108 Reykjavík
www.os.is

Sérfræðingur á sviði
upplýsingamála







Dg`jb{aVhi_g^

SAMNINGSKAUP
F.h. Reykjavíkurborgar er óskað eftir
umsóknum um þátttöku í forvali til að
taka þátt í lokuðu útboði á:
Öryggisgæslu fyrir starfsstaði á vegum
Reykjavíkurborgar.
Forvalsgögn fást afhent frá og með 21. febrúar
2011 í upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Þeir aðilar sem vilja fá gögnin send rafrænt, sendi
tölvupóst á netfangið utbod@reykjavik.is
Umsóknum skal skila eigi síðar en: kl. 16:00,
þann 9. mars 2011, í Ráðhús Reykjavíkur.
12581

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Til leigu

81,6 fm 3ja herbergja íbúð við
Bárugranda í Reykjavík. Leiga 140 þús. á mánuði,
verðtryggt. Innfalið hússjóður og hiti í íbúð. Trygging
skv. samkomulagi við leigusala. Langtímaleiga.
LAUS STRAX!
Upplýsingar veitir Magnús í síma 699-0775

Umsóknir um byggðakvóta
Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á
fiskveiðiárinu 2010/2011 sbr. reglugerð um
úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa nr. 999, 17.
desember 2010
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra
úthlutunarreglna í neðanskráðum byggðalögum sbr.
auglýsingu nr. 171/2011 í Stjórnartíðindum.
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta
til fiskiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:
Ísafjarðarbær (Þingeyri, Suðureyri, Hnífsdalur)
Stykkishólmsbær
Súðavíkurhreppur
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði
sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig
aðgengilegar. Umsóknarfrestur er til og með
12. mars 2011.
Fiskistofa, 25. febrúar 2011.

LAUGARDAGUR 26. febrúar 2011
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Frá Orlofsnefnd húsmæðra
í Reykjavík

3ABRE !IRLINE 3OLUTIONS ¹ ¥SLANDI ¹ÈUR #ALIDRIS LEITAR AÈ ÎÚUGUM
EINSTAKLINGUM SEM HAFA REYNSLU AF OG ¹HUGA ¹ AÈ VINNA Å
HUGBÒNAÈARTEYMI 2EYNSLA ÒR ÚUGHEIMINUM ER KOSTUR

Kynningarfundur á ferðum sumarsins
verður haldinn í Þingsal 4 Hótel Loftleiðum
mánudaginn 28. febrúar nk. kl. 20:00
Kaffiveitingar verð 1.500 kr.

3ABRE ER ALÖJËÈLEGT FYRIRT¾KI SEM SELUR HUGBÒNAÈARLAUSNIR TIL ÚUGFÁLAGA ¹
ALÖJËÈAMARKAÈI 6IÈ BYGGJUM ¹RANGUR OKKAR ¹ ÖEKKINGU ¹ REKSTRI ÚUGFÁLAGA ¹
STÎÈUGRI ÖRËUN LAUSNA OKKAR OG H¾FU OG ¹N¾GÈU STARFSFËLKI ,IÈSHEILD OKKAR
ER STERK OG TELUR NÒ RÒMLEGA  MANNS ¹ ¥SLANDI 6IÈSKIPTAVINIR 3ABRE ERU STËR
OG SM¹ ÚUGFÁLÎG UM ALLAN HEIM &LYTJA ÖAU YÙR  MILLJËN FARÖEGA ¹RLEGA

Orlofsferðir sumarið 2011
Helsinki-Tallin 3.-8. júní
Suður England 10.-14. júní
Suðurland 16.-18. júní
Spánn-Tossa 25. júní -2. júlí
Snæfellsnes 2.-3. júlí
Austfirðir 8.-11. júlí
Akureyri 14.-16. október

5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS NK 5MS¾KJENDUR SKILI FERILSKR¹M
Å TÎLVUPËSTI ¹ JONARNIBRAGASON SABRECOM 5MSJËN MEÈ R¹ÈNINGUNUM
HEFUR *ËN RNI "RAGASON JONARNIBRAGASON SABRECOM

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án
launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á að sækja um orlof”.
Stjórnin
Netfang: orlofh@simnet.is
Heimasíða: orlofrvk.123.is

3CRUM-ASTER 6ERKEFNASTJËRI &ORRITARI

3ÁRFR¾ÈINGAR Å HUGBÒNAÈARPRËFUNUM

3TARFSSVIÈ
o 5MSJËN MEÈ HUGBÒNAÈARTEYMI 3CRUM-ASTER
o 3AMSKIPTI VIÈ VIÈSKIPTAVINI VERKEFNASTÕRING
o ¶ARFAGREINING OG MAT ¹ VERKEFNUM
o &ORRITUNARVINNA SEM HLUTI AF HUGBÒNAÈARTEYMI

3TARFSSVIÈ
o 0RËFANIR ¹ HUGBÒNAÈARLAUSNUM 3ABRE !IRLINE 3OLUTIONS
o 0RËFUNARVINNA SEM HLUTI AF HUGBÒNAÈARTEYMI
o 2ITUN PRËFUNARSKJALA
o (ÎNNUN OG ÒTF¾RSLA ¹ SJ¹LFVIRKUM PRËFUNUM &IT&IT.ESSE
o 5PPBYGGING OG ENDURB¾TUR ¹ PRËFUNARFERLUM
o ¶ARFAGREINING OG MAT ¹ VERKÖ¹TTUM

(¾FNISKRÎFUR OG EIGINLEIKAR
o 2EYNSLA AF !GILE3CRUM AÈFERÈAFR¾ÈI
o 3CRUM-ASTER VOTTUN #ERTIFIED 3CRUM-ASTER ¾SKILEG
o 2EYNSLA AF OG ¹HUGI ¹ AÈ LEIÈA OG VINNA SEM HLUTI AF HUG
BÒNAÈARTEYMI
o 2EYNSLA AF VERKEFNASTJËRNUN HUGBÒNAÈARVERKEFNA
o 2EYNSLA AF ÖARFAGREININGU OG MATI ¹ UMFANGI VERKEFNA
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o 'ËÈ T¾KNILEG REYNSLA OG ÖEKKING ¹
*AVA *-3 3PRING (IBERNATE
*5NIT &IT&IT.ESSE
8-, 83$ 83,4
7EB3ERVICES 3/! 3AA3 3/!0 *3/.
31, /RACLE
,INUX5NIX 2(%,
o "3C  -3C Å TÎLVUNAR EÈA VERKFR¾ÈI

Sjúkraliði óskast til starfa
í dagþjálfun
Um er að ræða starf við dagþjálfun í Drafnarhúsi í Hafnarfirði.
Starfið felst í umönnun og þjálfun einstaklinga með heilabilun.
Við leggjum áherslu á góða samvinnu og fagmennsku. Höfum
að leiðarljósi umhyggju og virðingu fyrir skjólstæðingum okkar
og fjölskyldum þeirra.

*AVA FORRITARAR
3TARFSSVIÈ
o ¶RËUN OG HÎNNUN ¹ BAKENDA FYRIR LAUSNIR 3ABRE !IRLINE 3OLUTIONS
o &ORRITUNARVINNA SEM HLUTI AF HUGBÒNAÈARTEYMI
o ¶ARFAGREINING OG MAT ¹ VERKÖ¹TTUM
o ®NNUR VERKEFNI Å SAMR¹ÈI VIÈ YFIRMANN HUGBÒNAÈARÖRËUNAR

Nánari upplýsingar veitir Erla Einarsdóttir forstöðumaður í síma
534-1081 eða 695-3464 og á netfangið drafnarhus@internet.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sjúkraliðafélagsins.

(¾FNISKRÎFUR OG EIGINLEIKAR
o 2EYNSLA AF !GILE3CRUM AÈFERÈAFR¾ÈI
o 2EYNSLA AF OG ¹HUGI ¹ AÈ VINNA VIÈ FORRITUN SEM HLUTI AF HUG
BÒNAÈARTEYMI
o 2EYNSLA AF ÖARFAGREININGU OG MATI ¹ UMFANGI VERKÖ¹TTA
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o 'ËÈ T¾KNILEG REYNSLA OG ÖEKKING ¹
o *AVA *-3 3PRING (IBERNATE
o *5NIT &IT&IT.ESSE
o 8-, 83$ 83,4
o 7EB3ERVICES 3/! 3AA3 3/!0 *3/.
o 31, /RACLE
o ,INUX5NIX 2(%,
"3C  -3C Å TÎLVUNAR EÈA VERKFR¾ÈI

Umsóknir sendist fyrir 15. mars n.k.
Öllum umsóknum verður svarað.

Frábært sumar í Osló fyrir
meiraprófsbílstjóra
Nordjobb og Adaptus Bemanning AB halda
ráðningarfund í Reykjavík þann 18. mars.
Við leitum að bílstjórum með meirapróf (C-skírteini)
á aldrinum 18-28 ára vegna útaksturs í Osló í sumar.
Hvað bjóðum við?
Í sumar getum við boðið meiraprófsbílstjórum fjölbreytilegt og ábyrgðarfullt starf hjá einhverjum af
viðskiptavinum okkar við dreifingu í verslanir. Þú
verður að vinna á tímabilinu júní-ágúst
(a.m.k. sex vikur).
Hver ert þú?
Þú hefur þjónustulund og átt ekki í vandræðum með
að hefja morguninn snemma. Ef þú ert ekki orðinn
20 ára verðurðu að hafa starfshæfnisvottorð. Það
færðu með því að ljúka námskeiði og taka próf.
Hver erum við?
Adaptus Bemanning AB er fyrirtæki sem sérhæfir sig í starfsmannaleigu í dreifingu og vöruhús í Stokkhólmi, Uppsölum
og Osló. Við vinnum með heildarlausnir, sem þýðir að við
tökum fulla vinnuveitandaábyrgð þar sem við þjálfum og
undirbúum starfsfólk okkar fyrir hvert verkefni. Starfsfólk
okkar er ungt og hresst og við höfum veislur og ýmsa aðra
atburði á dagskránni um sumarið.
Nordjobb miðlar sumarstörfum á Norðurlöndum fyrir fólk á
aldrinum 18-28 ára auk þess að miðla húsnæði og skipuleggja tómstundastarf. Umsækjendur skrá sig á
www.nordjobb.net. Nordjobb er rekið af Norræna félaginu
með stuðningi Norrænu ráðherranefndarinnar.

Skráning
Ef þú hefur hug á að sækja ráðningarfundinn skaltu
hafa samband við Stefán í s. 5510165 eða island@
nordjobb.net. Hann veitir einnig frekari upplýsingar
um starfið.

(¾FNISKRÎFUR OG EIGINLEIKAR
o 2EYNSLA AF !GILE3CRUM AÈFERÈAFR¾ÈI
o 2EYNSLA AF OG ¹HUGI ¹ AÈ VINNA VIÈ PRËFANIR SEM HLUTI AF HUG
BÒNAÈARTEYMI
o ¶EKKING ¹ OG REYNSLA AF SKIPULAGNINGU HUGBÒNAÈARPRËFANA OG RITUN
PRËFUNARSKJALA
o 2EYNSLA AF ÖARFAGREININGU OG MATI ¹ UMFANGI VERKÖ¹TTA
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
o 'ËÈ T¾KNILEG REYNSLA OG ÖEKKING ¹
o *AVA
o *5NIT &IT&IT.ESSE
o 8-,
o 7EB3ERVICES
o 31, /RACLE
o "3C  -3C Å TÎLVUNAR EÈA VERKFR¾ÈI

"USINESS !NALYST  3CRUM 0RODUCT /WNER
3TARFSSVIÈ
o 'REINING OG ÒRVINNSLA ¹ ÖÎRFUM VIÈSKIPTAVINA 3ABRE !IRLINE 3OLU
TIONS
o 3AMSKIPTI VIÈ INNRI OG YTRI VIÈSKIPTAVINI
o 3TUÈNINGUR VIÈ HUGBÒNAÈARTEYMI
o 3KJÎLUN OG LÕSING KRAFNA ¹ SÎGUFORMI 5SER 3TORIES
(¾FNISKRÎFUR OG EIGINLEIKAR
o 2EYNSLA AF BËKUNARKERFUM ÒR FLUGHEIMINUM !MADEUS 3ABRE OFL
o 2EYNSLA AF OG ¹HUGI ¹ AÈ VINNA MEÈ HUGBÒNAÈARTEYMI VIÈ ÒTF¾RSLU
¹ LAUSNUM
o 2EYNSLA AF ÖARFAGREININGU
o 2EYNSLA AF !GILE3CRUM AÈFERÈAFR¾ÈI ¾SKILEG
o 0RODUCT /WNER VOTTUN #ERTIFIED 3CRUM 0RODUCT /WNER ¾SKILEG
o 'ËÈ ENSKUKUNN¹TTA
'ËÈ T¾KNILEG REYNSLA

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
•

www.eignamidlun.is

Guðrúnargata 3 - efri hæð og ris
S

PIÐ

HÚ

O

NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI TIL
SÖLU EÐA LEIGU
Á GÓÐUM STAÐ Í ÞORLÁKSHÖFN
LAUST TIL AFHENDINGAR FLJÓTLEGA!
Húsið er stálgrindarhús, klætt að innan og utan með
bárustálklæðningu og er því viðhaldslítið. 4 bil eru í
eigninni – um 110m2 hvert. 35m2 milliloft er í tveimur
bilanna. Mjög hátt er til lofts og eru mjög stórar
akstursdyr á bilinu.
Sér rafmagns- og hitamælar eru í hverju bili.
Flott atvinnuhúsnæði sem hentað getur til margra nota
Verð á bilunum er 14 – 14,5m.
Bilin leigjast á 88 – 102þúsund á mánuði.

Sérlega falleg og mikið endurnýjuð efri hæð og ris á
góðum og rólegum stað. Íbúðin skiptist í hol, eldhús,
baðherbergi, hjónaherbergi og tvær stofur. Í risi er sjónvarpshol og tvö svefnherbergi. Íbúðinni fylgir 29,4 fm
bílskúr. OPIÐ HÚS Á MORGUN (SUNNUDAG) FRÁ KL.
14:00 – 16:00. V. 28,4 m.

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

BÍLAR &
FARATÆKI

TOYOTA PRIUS HYBRID. Árgerð 2006,
ekinn 133 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 1.990.000. Rnr.240050
BENZ ML 320 cdi new. Árg 2009, ekinn
49 Þ.KM Disel Eiðir ca 9-12 l Hlaðinn
Búnaði Verð 12.900.000 skoðar skipti
Rnr.132948.

SUZUKI GRAND VITARA V6. Árgerð
2000, ekinn 178 Þ.KM, BENSÍN, 5
GÍRAR. Verð 750.000. Rnr.220706

FORD F150 LARIAT (35”). Árgerð 2004,
ekinn 123 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur.
Verð 2.590.000. Rnr.230055

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

LAND ROVER Range rover vouge se
tdv8 disel. Árgerð 2007, ekinn 65 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000.
Rnr.151986.

TOYOTA AVENSIS S/D SOL. Árgerð
2004, ekinn 100 Þ.KM, BENSÍN,
SJÁLFSKIPTUR. Verð
1.690.000.
Rnr.220658

DAIHATSU APPLAUSE 16L / X LIMITED.
Árgerð 2000, ekinn 75 þ.km, BENSÍN,
Sjálfskiptur. Verð 590.000. Rnr.250022

CADILLAC ESCALADE AWD. Árgerð
2007, ekinn 55 Þ.KM, BENSÍN,
SJÁLFSKIPTUR. Verð 7.700.000. skoðar
skipti ath gott stg verð Rnr.102084

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

VW Touareg R5 dísel, árg. 2008,
ek.
38þús.km,
leður,
krókur,
2xfelgurgangar, nýleg heilsársdekk,
Gullfallegur umboðsbíll og vel búinn!!
Ásett verð aðeins 7390þús.kr! bíllinn
er á staðnum,

VW Passat comfort line/skutbíll.
05/2004, ekinn 144 þkm, bensín,
sjálfskiptur, sjálfskiptur. Verð 1.470.000.
#282572 Bíllinn er á staðnum, mjög
flottur!

DODGE RAM 2500 5,9 DÍSEL 44”,
nýskráður 2/2008, módelár 2007, VSK
bíll, 44” breyttur er á 41” dekkjum, 5.9
dísil, sjálfskiptur, læsingar, dráttarbeisli,
hús á palli, Flottur og vel búinn jeppi,
Ásett verð 5990þús.kr m/VSK, bíllinn
er á staðnum hjá okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Frábært tilboð 990 þ stgr NISSAN
X-TRAIL 2.0 4x4 SJÁLFSKIPTUR 1/2002
EK 150 Þ KM GÓÐUR BÍLL Á FRÁBÆRU
VERÐI OG 100% ÞJÓNUSTA Á HONUM
Vantar bíla á skrá og á staðinn,
Arnarbílar S: 5672700

VW PASSAT COMFORT LINE 2.0
SJÁLFSKIPTUR 1/2001 ek 135 þ km
FRÁBÆRT EINTAK V.780 Þ Vantar bíla á
skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 5672700

Arnarbílar ehf
Hamarshöfða 1, 110
Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Bílar til sölu

M.BENZ E 200 cgi blueeff avantgarde.
Árgerð 2010,eiðir ca 7-9 l ekinn 25
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
7.900.000. Rnr.143759.

VW PASSAT COMFORT LINE/SEDAN.
Árgerð 2001, ekinn 179 þ.km, BENSÍN,
5 gírar. Verð 890.000. Rnr.230065
SKODA Octavia. 04/1999, ekinn 183
þkm, bensín, 5 gírar. Verð 590.000.
#320708 Bíllinn er á staðnum, flott
eintak!

MMC Outlander intense dísel. Árgerð
2007, ekinn 69 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð
3.690.000. Rnr.191324.
Óska eftir nýlegri og vel með farinni
þjöppu 70-80 kg m. vatnstanki, einnig
malbyggssög DIMAS 350. Uppl. gefur
Villi s. 864 1220.

VW GOLF COMFORTLINE 8V. Árgerð
2003, ekinn 110 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 850.000. Rnr.121446

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

MMC Outlander Intense+. 11/2007,
ekinn 60 Þkm, dísel, 6 gíra, 7 manna.
Verð 3.980.000. #282254 Bíllinn er á
staðnum, sjáðann og fáðann!

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2005
Snyrtilegur bíll ekinn 115 Þ.KM, bensín,
5 gírar.skoðar skipti Verð 1.390.000.
Rnr.152486.

Bíll.is
Sími: 577 3777
www.bill.is

Þarftu að kaupa eða selja
bíl?

Hyndai Santa Fe Diesel 5/2006
ekinn 113 þ.km sjálfskiptur, fallegur
bíll með leðri, sóllúgu og dráttarkrók.
Tilboðsverð 1.950.000.- Bíllinn er á
staðnum.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið.
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Til sölu

4),

,5
3®

Til sölu Lynx Rave xtrim 800, árg.
2007, ek. 1.487 km., upph. stýri, neglt
gróft belti, farangurst.. Ásett verð kr.
1.270 þús.. Einnig til sölu samskonar
Lynx sleði ásamt glæsilegri álkerru!
Ásett verð á kerru kr. 790 þús.. Selst
sitt í hvoru lagi eða allt saman. Tilboð
óskast!

HYUNDAI Tucson 4x4 diesel. Árgerð
2005, ekinn 91þkm, sjálfskiptur,
filmur dráttarkúla ofl. Verð 1.890.000.
#320326 Bíllinn er á staðnum handa
þér!

Til sölu Combi Camp tjaldvagn, árg.
2005, með nýju fortjaldi! Ásett verð kr.
690.000. Tilboð kr. 590.000!

HUMMER H2 Luxury. Árgerð 2006,
ekinn 96 Þ.KM, 6 manna, sjálfskiptur
með mikið af aukabúnaði! Sveigjanlegt
verð 5.990.000. #320702 Bíllinn er á
staðnum, flottur!

ISUZU Trooper 38”. Árgerð 1999,
ekinn 273 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
1.290.000.- TILBOÐ 990.000. Einn
eigandi Rnr.333158.

Víkurverk
Víkurhvarf 6, 203 Kópavogur
Sími: 557 7720
www.vikurverk.is

Í KVÖLD

SPAUGSTO
SSPAUGSTOFAN
SPAU
PAU
UGSTO
GSTOFAN
FORD F150 super cab 4wd. 05/2005,
ekinn 103 Þkm, sjálfskiptur, leður
ofl. Einn eigandi innfluttur nýr. Verð
2.190.000.#282588 Bíllinn er á
staðnum komdu og sjáðu!

#(%62/,%4 + 3),6%2!$/ 7$ RGERÈ  EKINN
 ÖKM "%.3¥. 3J¹LFSKIPTUR 6ERÈ  2NR
(ÒSBÅLL MEÈ ÎLLU SVEFNPL¹SS FYRIR  7# STURTA HEITT KALT SJËNVARP
MARKÅSA GLUGGI ¹ ÖAKI ELDAVÁL OG OFN SPIL OG LOFTPÒÈA
5PPL SÅMA   WWWBILABORGIS "ÅLLINN ER ¹ STAÈNUM

Til sölu Jeep Grand Cherokee 5,7
Hemi. Árg. ‘05, ek. 55 þús. Tilvalinn
í metanbreytingu. Tveir felgu og
dekkjagangar. S. 868 3512.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík
Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)
www.bilalind.is

Toppeintak! SKI-DOO MXZ 800
renegade. Árg. ‘06 fyrst skráður ‘07. Ek.
1355 km. Nýr rafgeymir. Sleðinn lítur út
sem nýr. Sjón er sögu ríkari. V. 1070þ.
S. 849 0044 eða á agustbm@msn.com
Get sent fleiri myndir.

Til sölu Nissan Patrol 2,8 disel. Árg.
‘98. Góður bíll. Nýskoðaður 2012. Verð
1.190 þús. Tilboð 990 þús. S. 868 3512.

SUBARU Forester. Árgerð 2000, ekinn
197 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
690.000. Nýtt í bremsum að framan
- Nýjar hjólalegur að aftan og ný
tímareim.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Til sölu Skoda Oktavia Elegance station
1800 Turbo, skráður maí 2001. Vel með
farinn og vel viðhaldið, með krók. Ekinn
170 þúsund km, skoðun og tímareim.
Verð 590 þúsund. Upplýsingar í síma
898 0875.

