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Upplýsinga- og tæknisvið
Arion banka

Hafðu samband

Við leitum að öflugum einstaklingum í krefjandi störf 
á   upplýsinga- og tæknisviði Arion banka. Á sviðinu starfa 
um 120 sérfræðingar á sviði hugbúnaðar, tæknimála og 
viðskiptastjórnunar. Umhverfið einkennist af faglegum 
vinnubrögðum, hraða og sveigjanleika.

Aðallega er unnið í umhverfi Microsoft, notaðir eru SCRUM/
Agile verkferlar og Test Driven Development í verkefnum.

Hópstjóri þjónustuborðs í tæknideild
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Kerfisstjóri í tæknideild
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011.

444-6420 hilmar.karlsson@arionbanki.
is 444-6064
netfang iris.ragnarsdottir@arionbanki.is.

Sótt er um störfin á heimasíðu bankans www.arionbanki.is.

 

ÍTH og Garðyrkjustjórinn í 
Hafnarfi rði óska eftir 
að ráða starfsfólk til 

sumarstarfa. 
Eftirfarandi störf eru í boði: 
Flokksstjórar í Vinnuskóla
Leiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeið 
Leiðbeinendur í skólagörðum 
Leiðbeinendur á gæsluvöllum

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf er 21 ár 
(fæddir 1990)

Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki 
Í viðhaldsflokki 
Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum 
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Aldur umsækjenda um þessi störf er 17 – 20 ára (fæddir 
1991 – 1994). 

Í flestum tilvikum er vinnutímabilið 6 – 7 vikur. Fjöldi 
vinnustunda í viku getur verið breytilegur eftir árgöngum. 

Sótt er um sumarstörf rafrænt á www.hafnarfjordur.is.

Einnig er tekið á móti umsóknum á skrifstofu Vinnuskóla 
Hafnarfjarðar 14. mars – 4. apríl frá kl. 12.00 – 16.00, í húsi 
Framkvæmdasviðs Hafnarfjarðar, Norðuhellu 2 frá kl. kl. 
7.30 og 16.30 alla virka daga nema föstudaga til kl. 15.00, 
í Þjónustuverinu að Strandgötu 6, á skrifstofu ÍTH og skrif-
stofu forvarnafulltrúa í Gamla bókasafninu. 
Umsóknareyðublöð má nálgast á öllum ofangreindum 
stöðum og á www.hafnarfjordur.is. 

Ath. að umsóknarfrestur er til 4. apríl. Ekki er tekið á móti 
umsóknum eftir þann tíma.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 565-1899. Einnig má 
senda fyrirspurnir á netfangið vinnuskoli@hafnarfjordur.is. 
og í síma 585-5670 og  boddi@hafnarfjordur.is. 

Umsækjendur eru hvattir um að sækja um rafrænt á 
www.hafnarfjordur.is.

Veitingahúsið Fimm fiskar
í Stykkishólmi óskar eftir að ráða 

matreiðslumann fyrir sumarið 2011.  

Upplýsingar í síma 862 5968 • fruarstigur@simnet.is

Raflagnir í nýbyggingar.
Tek að mér nýlagnir í íbúðar- og iðnaðarhúsnæði ásamt 
ýmsum öðrum byggingarframkvæmdum á SV-horni landsins.
Rafmagnsverkstæði Birgis ehf s. 893 1986 
rafmagn@islandia.is
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Upplýsingatækni 
Landsbankans
Landsbankinn auglýsir laus til umsóknar störf í forritun, prófunum og tölvurekstri.
Unnið er í teymum og Agile verktækni höfð í fyrirrúmi.
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Vegna aukinna verkefna í upplýsinga-
tækni Landsbankans leitum við að 
öflugum forriturum, prófurum og 
tölvurekstrarfólki í hóp okkar frábæru 
starfsmanna. Umhverfi Landsbankans 
er mjög spennandi og fjölbreytt.

Upplýsingatækni Landsbankans sinnir 
krefjandi verkefnum fyrir allar deildir 
bankans. Unnið er í teymum og Agile 
verktækni höfð í fyrirrúmi. Spennandi 
vinnuumhverfi og tækifæri til þekk-
ingaruppbyggingar er í boði fyrir öfluga 
einstaklinga sem vilja bætast í hópinn.

Lögð er áhersla á ríka þjónustulund, 
haldgóða menntun og reynslu sem 
kemur að notum.

Nánari upplýsingar veita Berglind 
Ingvarsdóttir (berglind.ingvarsdottir
@landsbankinn.is) hjá Mannauði í 
síma 410 7914 og Guðni B. Guðnason 
(gudni.b.gudnason@landsbankinn.is) 
yfirmaður upplýsingatækni í 
síma 410 7001.

Umsóknir merktar „Forritari“, „Tölvu-
rekstur“ og/eða „Prófanir“ fyllist út á vef 
bankans. Umsóknarfrestur er til og með 
25. mars nk.
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Rekstur upplýsingakerfa

Síðumúla 5, 108 Reykjavík
Sími 511 1225    Fax 511 1126
www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars.  Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@

intellecta.is) hjá Intellecta í síma 578 1145.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Allar umsóknir og fyrirspurnir verða 

meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Tölvu- og rafeindaþjónusta Suðurlands, 
TRS, er þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni 
með starfsvettvang á öllu Suðurlandi.
TRS rekur kerfisveitu á eigin ljósleiðaraneti 
fyrir viðskipavini um allt land.
TRS rekur verslun með tölvur og 
skrifstofuvörur ásamt því að reka öfluga 
þjónustudeild sem sér um rekstur tölvu og 
fjarskiptakerfa. 
TRS býður upp á krefjandi starfsumhverfi 
þar sem einstaklingurinn fær að njóta sín. 
Hjá TRS er öflugt starfsmannafélag og 
góður liðsandi.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 
á heimasíðu þess www.trs.is

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun eða sérfræðimenntun sem nýtist í 
starfi

• Víðtæk þekking á rekstri og uppsetningu á Microsoft 
búnaði

• Góð þekking á VMware og öðrum sýndarvélalausnum
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

TRS óskar eftir að ráða sérfræðinga til starfa.  Áhugaverð tækifæri í boði.

Sérfræðingur 

Starfssvið

• Uppsetning og rekstur á Microsoft lausnum
• Umsjón með tölvukerfum viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur

• Sérfræðimenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögðum
• Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum

Þjónustudeild 
Starfssvið

• Viðhald á tölvu- og fjarskiptabúnaði
• Notendaþjónusta hjá viðskiptavinum

800 7000 – siminn.is

Gott viðmót er gulli betra
Síminn leitar að viðmótssérfræðingi í öflugan hóp starfsmanna í markaðsdeild. 
Frábært tækifæri fyrir vel menntaðan og hæfan einstakling sem vill starfa á 
stórum og líflegum vinnustað.  

Starfslýsing:

Starfið felur í sér umsjón með vefjum Símans. Sérstök 
áhersla er lögð á skilvirkni og hagkvæmni fyrir starfs-
menn Símans með hönnun og innleiðingu veftóla sem 
auðvelda þeim störfin. Starfssviðið nær meðal annars 
yfir innri vef Símans og afgreiðsluviðmót fyrir framlínu.

Menntun:

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi lokið háskólaprófi
á sviði sem nýtist í þessu starfi. 

Nauðsynleg reynsla og þekking:

• Færni í að hanna notendaviðmót sem uppfyllir 
tilgreindar þarfir

• Þekking á hugbúnaðarþróun

• Hæfni til að setja sig inn í vinnu 
hugbúnaðarþróunarteyma og skilja tæknilega 
útfærslu hennar

• Hæfni til að setja sig inn í verkefni notenda og skilja 
þarfir þeirra

Umsóknarfrestur er til 28. mars 2011
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.

Gildi Símans eru traust, heilindi, lipurð, einfaldleiki og eldmóður.
Við höfum þau að leiðarljósi í störfum okkar.
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Góðir eiginleikar en ekki skilyrði:

• Auga fyrir vef- og upplýsingahönnun sem 
uppfyllir tilgreindar þarfir

• Reynsla af rekstri vefja

• Hafa gaman af nýrri tækni, t.d. símum, græjum, 
samfélagsmiðlum

• Rata um HTML, XSL, XML, CSS

• Þekking á Agile aðferðafræðinni

• Geta notað Photoshop/önnur hönnunarforrit  
og unnið við hönnunarskjöl

Góðir persónueiginleikar:

• Jákvæðni og drifkraftur

• Frumkvæði og framsýni

• Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

• Samskiptalipurð og hæfni til að 
vinna vel í hóp

• Hæfni til að miðla málum
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Þann 1. apríl næstkomandi verða rekstrar- og hýsingarfélagið Skyggnir ehf. og fyrirtækið 
Sense ehf., sem sérhæfir sig í hljóð- og myndlausnum, sameinuð móðurfélaginu Nýherja hf. 

Hjá Nýherja og dótturfélögum starfa samtals um 540 starfsmenn á Íslandi, í Danmörku og Svíþjóð.
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Nýherji leitar að vel menntuðu og hæfu fólki til að gegna 
stöðum sérfræðinga, verkefnastjóra og hópstjóra.

 VERTU MEÐ Í SÓKNINNI

ERTU TÆKNILEGA ÞENKJANDI?

Rík áhersla er lögð á jákvæðni, hæfni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni, samviskusemi og 

sjálfstæð vinnubrögð. Mikil tækifæri til að þróast í starfi. 

Í boði eru áhugaverð framtíðarstörf, skemmtilegt og lifandi starfsumhverfi hjá traustu og leiðandi 

fyrirtæki sem er með áratuga reynslu á íslenskum upplýsingatæknimarkaði. 

Umsóknarfrestur er til og með 27. mars 2011.

Allar fyrirspurnir og umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að leggja inn umsókn á heimasíðu Nýherja, www.nyherji.is. 

Nánari upplýsingar veita:

Valka Jónsdóttir, starfsmannastjóri Nýherja, valka.jonsdottir@nyherji.is. 

Þorvaldur Jacobsen, framkvæmdastjóri Rekstrarlausna Nýherja, thorvaldur.jacobsen@nyherji.is.



19. mars 2011  LAUGARDAGUR8

Framleiðsludeild Icelandair Technical Services óskar 
eftir að ráða tæknikennara til starfa. Viðkomandi 
kemur til með að sinna eftirfarandi kennslu í starfi 
sínu:

I Tæknikennslu ákveðinna ATA-kafla fyrir 
 Boeing 757-200/300 og Boeing 737-Classic/NG
I Mannlegi þátturinn(Human Factors)
I Öryggisþættir vegna vinnu við eldsneytistanka
 (Fuel Tank Safety) 
I Afísing flugvéla (Anti/De-icing)
I Fyrirbyggjandi öryggisráðstafanir
 (Safety Management Systems)
I Handbók Part-145 viðhaldsstöðvarinnar
 (Maintenance Organisation Exposition)
I Reglugerðaþjálfun vegna Part-145, Part-M, Part-147

Viðkomandi mun einnig sinna verkum eins og MEDA 
(Maintenance Error Decision Aid) rannsóknum, lokun 
gæðafrávika, endurskrifum á verklagsreglum 
framleiðsludeildar og öðrum tilfallandi verkefnum.

HÆFNISKRÖFUR

I Flugvirkjamenntun eða önnur flugtæknileg menntun
I Þekking og reynsla af viðhaldi flugvéla er kostur
I Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
I Góðir samskiptahæfileikar
I Öguð og vönduð vinnubrögð
I Frumkvæði og sjálfstæði

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Icelandair 
www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 31. mars nk. 
Fyrirspurnum svara:

Theodór Brynjólfsson, sími 4250 104, tbrynjol@its.is 
Kristín Björnsdóttir, sími 5050 155, stina@icelandair.is
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TÆKNIKENNARI

HJÁ ICELANDAIR TECHNICAL SERVICES

TÆKIFÆRIN
LIGGJA Í LOFTINU
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Verkefnisstjóri í námsefnisgerð
Námsgagnastofnun óskar að ráða nú þegar starfs-
mann í hlutastarf til að hafa umsjón með fram-
leiðslu námsgagna hjá stofnuninni. 

Starfi ð felur í sér umsjón og eftirlit með útgáfu 
námsgagna, einkum prentaðra, sem og samskipti 
við prentsmiðjur og önnur fyrirtæki sem vinna fyrir 
Námsgagnastofnun. Starfi ð felur í sér að afl a tilboða 
í prentvinnslu, annast innkaup á pappír og hafa 
umsjón með framleiðslunni. Verkefnisstjóri gerir 
áætlanir um framleiðslu nýs námsefnis og endurút-
gáfur. Hann sér einnig um verðlagningu námsgagna 
í samvinnu við aðra.

Gerðar eru kröfur um góða almenna menntun, mjög 
góða íslenskukunnáttu og færni í notkun algengustu 
tölvuforrita. Æskilegt er að umsækjendur hafi  þekk-
ingu á og reynslu af prentiðnaði.
Viðkomandi þarf að hafa góða skipulagshæfi leika, 
getu til að vinna sjálfstætt, ákveðni og dugnað, vera
lipur í samskiptum og hafa hæfi leika til samvinnu, 
vera stundvís og heiðarlegur, skarpskyggn og aðgæt-
inn í meðferð fjármuna.

Við bjóðum lífl egan, framsækinn og reyklausan 
vinnustað og launakjör í samræmi við kjara- og 
stofn-anasamninga opinberra starfsmanna.

Allar nánari upplýsingar veitir Tryggvi Jakobsson 
útgáfustjóri, í síma 535 0400, og tekur á móti 
umsóknum.

Umsóknir sendist Námsgagnastofnun, Víkurhvarfi  
3, 203 Kópavogi fyrir 31. mars nk. eða á netfangið 
tryggvi@nams.is.

Öllum umsóknum verður svarað.
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STARF VIÐ MÖTUNEYTI

Á REYKJAVÍKURFLUGVELLI

FRAMBÆRILEGUR
STARFSKRAFTUR

IGS ehf. vill ráða fólk til starfa við mötuneyti 
í vaktavinnu á Reykjavíkurflugvelli. 

HELSTU VERKEFNI:

I Að bera fram og sjá um heita rétti, súpu, brauð 
og salatbar í starfsmannamötuneyti 

I Þrif á matsal, áhöldum og snyrtiaðstöðu sem fylgir 
mötuneytinu

I Taka á móti flugvélamat, sjá um og gera matar-
vagna tilbúna fyrir flug

I Tvær máltíðir á dag, hádegismatur og kvöldmatur 
alla daga vikunnar

Áhersla er lögð á snyrtimennsku, þjónustulund, 
hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni.

Umsókn sendist rafrænt á  www.igs.is  
en nánari upplýsingar veitir deildarstjóri flugeldhúss 
í síma 864 7161.
Umsóknir berist ekki síðar en 1. apríl 2011.
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Verslunarstarf
Óskum eftir að ráða starfsmann til tímabundinna 
starfa í verslun okkar Ármúla 24. 

Vinnutími er alla virka daga frá kl. 12 – 18. 
Til 1.okt 2011 Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg. 

Upplýsingar sendist á box@365.is merktar 
„Verslunarstarf“ fyrir 24. mars.

Embætti umboðsmanns skuldara

Lögfræðinga

Hæfniskröfur

Skjalastjóra

Hæfniskröfur

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tók til starfa 1. ágúst sl.
Stofnunin heyrir undir velferðarráðherra og skal gæta hagsmuna og réttinda
skuldara sem kveðið er á um í lögum.

til að annast lögfræðiráðgjöf til einstaklinga í skuldavanda og hafa
umsjón með greiðsluaðlögun, úrvinnslu erinda, samningagerð og eftirfylgni verkefna
þeirra sem umboðsmaður skuldara ber ábyrgð á.

eru embættispróf og/eða meistarapróf í lögfræði. Marktæk reynsla af
sambærilegu er nauðsynleg. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð,
frumkvæði, þroska og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

til að sinna og hafa umsjón með skjalasafni embættisins og því sem tilheyrir.

eru BA próf í bókasafns- og upplýsingafræði og marktæk reynsla af
sambærilegu. Áhersla er lögð á frumkvæði, sjálfstæði í starfi, skipuleg og fagmannleg
vinnubrögð og lipurð í mannlegum samskiptum.

er til og með 28. mars nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, prófgögn og fyrri störf til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is.
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar .

óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf

www.stra.is
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Ölgerðin óskar eftir að ráða til sín starfsmenn á Rannsóknastofu. Störfin felast í eftirliti með framleiðsluferlum 
fyrirtækisins. Unnið er á tvískiptum vöktum frá mánudegi til föstudags. Um er að ræða annars vegar hálft 
starf og hins vegar fullt starf.

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur matvæli og sérvöru af ýmsum toga. Áhersla er lögð á að vörur fyrirtækisins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir 

þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri. Aðeins vörumerki sem eru eða hafa möguleika á að verða fremst í sínum flokki eru markaðssett af fyrirtækinu. Höfuðstöðvar Ölgerðarinnar eru að Grjóthálsi 7-11 en einnig 

eru starfsstöðvar á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Hjá Ölgerðinni starfa tæplega 300 starfsmenn með víðtæka reynslu og þekkingu. Gildi fyrirtækisins eru jákvæðni, áreiðanleiki, hagkvæmni og framsækni. 

Grjóthálsi 7-11     110 Reykjavík     Sími 412 80 00     Fax 412 80 01     olgerdin@olgerdin.is     www.olgerdin.is

STARF Á RANNSÓKNASTOFU

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í raunvísindum
• Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og skipulagshæfileikar

Starfssvið:
• Mælingar og eftirlit
• Skýrslugerð
• Þátttaka í þróun ferla

Umsóknir óskast sendar fyrir 31. mars nk. á netfangið elisabet.einarsdottir@olgerdin.is 
eða til Ölgerðarinnar Egill Skallagrímsson, Grjóthálsi 1-11, 110 Reykjavík.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ágúst Óskar Sigurðsson, yfirmaður 
Rannsóknastofu í síma 412 8022.

Norðurál er eftirsóttur vinnustaður. Starfsmenn eru á sjötta hundrað talsins, verkefnin margvísleg og störfi n fjölþætt. Hjá fyrirtækinu starfa m.a. verkfræðingar, tæknifræðingar, viðskiptafræðingar, sálfræðingar,         

Sérfræðingur vélbúnaðar

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
sem hefur áhuga á margþættum og krefjandi 
verkefnum. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
› Skipuleggur og stjórnar sérstakri vinnu við vélbúnað 
 t.d. endurhönnun búnaðar
› Útfærir og fylgir eftir uppfærslum og breytingum 
 á vélbúnaði
› Veitir tæknilegan stuðning og ráðgjöf um 
 vélbúnað, hvort sem um er að ræða breytingar, 
 viðgerðir eða nýsmíði

› Tengiliður við verktaka vegna vélbúnaðarverkefna 
› Þátttaka í stefnumótun og í sameiginlegum 
 verkefnum milli deilda

Hæfniskröfur
› Meistarapróf í vélaverkfræði eða sambærileg 
 menntun
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði i vinnubrögðum
› Sterk öryggisvitund
› Lipurð í mannlegum samskiptum  
› Gott vald á töluðu og rituðu máli, bæði á íslensku 
 og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl n.k. 
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is. 
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Einar F. Björnsson 
framkvæmdastjóri Umhverfi s- og verkfræðisviðs, 
einarfb@nordural.is. Sími 430 1000.

Jafnrétti 
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða verkfræðing í stöðu sérfræðings vélbúnaðar
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Jómfrúin smurbrauðsveitingahús óskar eftir 
að ráða þjón í sal. Fagmenntun ekki skilyrði ef 
viðkomandi hefur góða reynslu. Um er að ræða 
100% starf til framtíðar.

Ath. 40ára + velkomnir, ekki kvöldvinna.
Upplýsingar veittar í síma 898-4909 eða
551-0100 Jakob eða Guðrún.

Framreiðsla/ 
þjónn

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

Starfssvið: 
• Meta viðskiptatækifæri og greina samkeppnishæfni og 

framtíðarmöguleika þeirra
• Undirbúa og leggja fram tillögur um fjárfestingar
• Taka þátt í samningaviðræðum um fjárfestingar
• Rekstrarleg eftirfylgni, aðstoð við dóttur- og 

hlutdeildarfyrirtæki og seta í stjórnum 
• Þátttaka og undirbúningur í söluferli fjárfestinga

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af greiningu á stöðu og framtíðarmöguleikum 

viðskiptatækifæra
• Þekking og/eða reynsla af yfirtökum, sameiningum og 

rekstri fyrirtækja
• Frjó og skapandi hugsun ásamt góðum 

samskiptahæfileikum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Góð tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 31. mars nk. 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Framtakssjóður Íslands (FSÍ) óskar eftir að ráða fjárfestingastjóra/verkefnastjóra til að 
leggja mat á fjárfestingarkosti og fylgja eftir fjárfestingum sjóðsins. 

FSÍ er fagfjárfestingasjóður í eigu 18 hluthafa, þar af sextán lífeyrissjóða. Markmið sjóðsins er að taka 
þátt í fjárhagslegri og rekstrarlegri endurreisn íslensks atvinnulífs og um leið að ná vænlegri arðsemi 
á fjárframlög hluthafa. Heildarfjárfestingarfé FSÍ er 55 milljarðar kr. FSÍ hefur þegar fjárfest fyrir u.þ.b. 
1/3 þess fjár og á hluti í 6 fyrirtækjasamsteypum sem velta samanlagt um 300 milljörðum króna 
árlega. Hjá þessum fyrirtækjum starfa um 8000 manns, þar af helmingur hér á landi.

Verkefnastjóri/fjárfestingastjóri

Bakari óskast til starfa í 3-4 
mánuði í sumar, vinnutími 
samkomulag

Bílstjóri óskast í fullt starf 
sem fyrst

Einnig vantar starfsfólk í sumar til aðstoðar í 
smurbrauð, þrif, eldhúsi og bakarí Þjónar í aukavinnu
Vinsamlega sendið umsókn á arny@veislan.is 
Veislan veitingaeldhús, Austurströnd 12, 170 Seltjarn-
arnes www.veislan.is 

NOREGUR ATVINNA
Í dag eru um 20.700 laus störf auglýst á einni netsíðu í Noregi.
Vegna fjölda áskorana hefur verið endurútgefinn bæklingurinn 
um atvinnuleit í Noregi. 

Bæklingurinn inniheldur allar helstu upplýsingar um hvar þú leit-
ar að atvinnu,hvernig þú sækir um, drög að CV (ferilskrá), uppl. 
um skóla og leikskóla, húsnæðisleit, launamál, litla orðabók ofl.

 Alla pappíra sem nauðsynlegt er að hafa meðferðis.

 Netsíður með lausum Offshore (olíuborpalla) störfum.

 Netsíður með atvinnumiðlunum.

 Einnig fylgir með umsóknareyðublað til að sækja um norska 
 kennitölu.

Nánari uppl. og pantanir á netfang www.nor-tech@hotmail.no
Verð 3.500kr m/send.kostn.
A.T.H. 3.500 kr er ca. byrjunar tímakaup verkamanns í Noregi.

Formaður vélaverkstæðis

      efnafræðingar, eðlisfræðingar, líffræðingar, tölvunarfræðingar, iðnfræðingar, rafvirkjar, vélvirkjar og rafsuðumenn, auk ófaglærðra starfsmanna sem öðlast dýrmæta sérhæfi ngu við störf sín og nám hjá fyrirtækinu.

Leitað er að metnaðarfullum og traustum einstaklingi 
með leiðtogahæfi leika. Um framtíðarstarf er að ræða.

Verksvið og ábyrgð
› Að leiða viðhaldsteymi á vélaverkstæði
› Skipulag og stýring verkefna samkvæmt 
 viðhaldsferlum og áætlunum
› Þróun verkefna og ferla í viðhaldi
› Umsjón og eftirfylgni öryggismála
› Þátttaka í stefnumótun og í sameiginlegum 
 verkefnum milli deilda
› Starfsmannahald

Hæfniskröfur
› Vél-, iðn- eða tæknifræðimenntun, meistarapróf 
 í vélvirkjun eða sambærileg menntun
› Leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun
› Sterk öryggisvitund og snyrtimennska
› Metnaður, öguð vinnubrögð og rík ábyrgðarkennd
› Frumkvæði og sjálfstæði i vinnubrögðum
› Lipurð í mannlegum samskiptum og gott vald 
 á töluðu og rituðu máli

Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl n.k.
Leggja skal inn umsókn á www.nordural.is.
Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Fjalar Ríkarðsson 
framkvæmdastjóri Viðhaldssviðs, fjalar@nordural.is. 
Sími: 430 1000.

Jafnrétti 
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og 
kvenna til starfa hjá Norðuráli.

Norðurál Grundartanga óskar að ráða formann á vélaverkstæði fyrirtækisins

Hagsýni - Liðsheild - Heilindi
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Nú er tækifærið! Perlan er að leita
að framreiðslumanni í fullt starf.

Nánari upplýsingar hjá Elíasi, 
yfirframreiðslumanni í síma 865-6664.

Sendið umsóknir til perlan@perlan.is.

Við leitum að 
framreiðslumanni

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN

Staða sérfræðings í hafeðlisfræði
Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa við rannsóknir á sviði hafeðlisfræði. Starfi ð felur í 
sér þátttöku í rannsóknarverkefnum, gagnasöfnun á sjó, 
úrvinnslu gagna og birtingu á niðurstöðum. Umsækjendur 
þurfa að hafa lokið doktors- eða meistaraprófi  í hafeðlis-
fræði, hafa reynslu af rannsóknum og birtingu niðurstaðna. 
Æskileg er umsækjandi hafi  einnig reynslu af meðferð og 
úrvinnslu gagna frá ADCP straummælum.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Héðinn Valdimarsson 
(hv@hafro.is) og Karl Gunnarsson (karl@hafro.is). Umsókn-
um, merktum „Hafeðlisfræði“ skal skilað á skrifstofu 
Hafrannsóknastofnunarinnar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 
eða á tölvupóstfangið hv@hafro.is. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Í 
umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af próf-
skírteinum) og fyrri störf, ásamt nöfnum tveggja meðmæl-
enda sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Umsóknafrestur er til 15. apríl 2011. 

Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfi ð.

Hafrannsóknastofnunin er stærsta rannsóknastofnun 
landsins á sviði haf-og fi skirannsókna og gegnir auk 
þess ráðgjafarhlutverki varðandi skynsamlega nýtingu og 
verndun auðlinda hafsins. Mikill hluti starfseminnar tengist 
alþjóðlegu samstarfi  við erlendar hafrannsóknastofnanir 
og háskóla. Stofnunin rekur 5 útibú, tilraunaeldisstöð í eldi 
sjávarlífvera, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 
starfmenn í þjónustu sinni. 

Hafrannsóknastofnunin 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, s: 575 2000 

CONSULAR ASSISTANT 
TEMPORARY PART-TIME

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir lausa til umsóknar stöðu Consular 
Assistant í tímabundið hlutastarf.

Umsóknarfrestur er til 28 mars, 2011. Frekari upplýsingar er að fi nna 
á heimasíðu sendiráðsins: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a temporary 
part time position of Consular Assistant. The closing date for this pos-
tion is March 28, 2011. Application forms and further information can 
be found on the Embassy’s home page:

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to: reykjavikvacancy@state.gov

Staða skólastjóra við sameinaðan leik- og grunnskóla í Hvalfjarðarsveit er laus til umsóknar. Leitað er að öflug-
um og framsýnum leiðtoga til að samþætta og leiða þróttmikið skólastarf. Um er að ræða nýja stöðu og er 
vinnan við sameiningarferli skólanna að hefjast.

Í skólunum eru um 130 nemendur. Á næsta skólaári verður tekið í notkun nýtt skólahúsnæði fyrir nemendur í 
1. – 10. bekk. Leikskólinn er í nýlegu húsnæði og eru c.a. 4 km á milli skólabygginga. Í grunnskólanum er unn-
ið með uppbyggingarstefnuna og leikskólinn aðhyllist uppeldisfræðistefnu í anda John Dewey. Báðir skólar 
sveitarfélagsins eru Grænfána skólar og leggja mikla áherslu á umhverfismennt og útikennslu.
Með sameiningu skólanna skapast ný og spennandi tækifæri til að útfæra sameiginlega sýn fyrir bæði skóla-
stig byggða á styrkleikum hvors skóla fyrir sig.

Starfssvið: 
 • Skólastjóri þarf að vera reiðubúinn til þess að taka þátt í að móta nýja framtíðarsýn í skólamálum   
  Hvalfjarðarsveitar.
 • Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 
 • Leiða samstarf nemenda, starfsmanna, heimila og skólasamfélagsins í heild. 
 • Stýra og bera ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi. 

Menntunar-og hæfniskröfur: 
 • Kennsluréttindi og kennslureynsla á leik- og/eða grunnskólastigi.
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða uppeldis- og kennslufræða æskileg.
 • Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi. 
 • Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum. 

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra framtíðarsýn í skólamálum, er skapandi og metnaðarfullur.

Staðan er laus frá 1. júní 2011. Æskilegt er að viðkomandi geti komið að skólastarfinu í maímánuði.

Launakjör eru samkvæmt samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar www.hvalfjardarsveit.is 
og fylla út almenna atvinnuumsókn Umsókn þarf að fylgja greinargott yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til 
kennslu, meðmæli, upplýsingar um frumkvæði á sviði skólamála og annað er málið varðar. Öllum umsóknum 
verður svarað

Nánari upplýsingar:
Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, sími 4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is
Vefsíður skólanna eru www.skyjaborgin.is og www.heidarskola.is/

Í Hvalfjarðarsveit er mannvænt og blómlegt samfélag. Með nýjum lögum og námskrám fyrir leik- og 
grunnskóla skapast tækifæri til þess að hafa heildarsýn yfir skólamál sveitarfélagsins á einni hendi. Með 
sameiningunni er leitast við að efla faglegt starf , skapa samfellu í menntun og skólastarfi og byggja upp 
skólabrag með þeim hætti að það verði eftirsóknarvert að búa og ala upp börn í Hvalfjarðarsveit. 

Skólastjóri í
Hvalfjarðarsveit

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

VÉLVIRKJAR / BIFVÉLAVIRKJAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða einstaklinga vana

viðgerðum vinnuvéla og vörubíla. Í starfinu felst vinna við viðgerðir og

viðhald véla og tækja á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins hér á landi

og erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og

vinnuvéla.

 

STARFSMENN TIL JARÐGANGAGERÐAR
Vegna jarðgangaframkvæmda hér á landi og erlendis óskar ÍSTAK eftir 

að ráða til starfa einstaklinga vana jarðgangagerð. Viðkomandi þurfa að 

hafa meirapróf og helst almenn vélaréttindi.

SJÚKRAFLUTNINGAMAÐUR
Vegna framkvæmda við Búðarhálsvirkjun óskar ÍSTAK  eftir að ráða 

starfsmann með réttindi til sjúkraflutninga. Viðkomandi mun auk þess 

sinna almennum störfum á verkstað.

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
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Hæfniskröfur: Starfssvið:

Málmsmíði og samsetning

www.marel.com/jobs

www.marel.com

Garðyrkjufólk vantar til starfa!

Umhverfis- og samgöngusvið

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að 
ráða garðyrkjumenn eða fólk vant garðyrkjustörfum til starfa 
á verkbækistöð garðyrkjunnar og í útmörk. Viðkomandi þurfa 
að vera samvinnufúsir og eiga gott með mannleg samskipti 
og hafa góða almenna þekkingu á öllu er lítur að viðhaldi 
skrúðgarða og útivistarsvæða og hafa bílpróf.

Störfin tilheyra skrifstofu náttúru og útivistar en meðal 
verkefna hennar er viðhald allra skrúðgarða borgarinnar 
sem og trjágróðurs og blómabeða á opnum svæðum og 
stofnanalóðum, gróðursetningar á grænum svæðum og 
umsjón með ræktun og gerð náttúrustíga í útmörkinni, þ.e. á 
skógræktarsvæðum og stöðum þar sem náttúrulegt yfirbragð 
er látið halda sér í meginatriðum. 

Krafist er náms frá Garðyrkjuskóla ríkisins eða sambærilegrar 
menntunar frá erlendum garðyrkjuskólum eða reynslu af 
garðyrkjustörfum.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi 
stéttarfélaga og Reykjavíkurborgar.

Nánari upplýsingar um störfin veita 

• Guðný A. Olgeirsdóttir yfirverkstjóri - Verkbækistöð 1 
í síma 411 1111

• Björn Júlíusson - Útmörk í síma 411 1111

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um stafið á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is. Ferilskrár, 
afrit af prófskírteinum og önnur gögn skal senda inn 
sem viðhengi með umsókn eða á netfangið helga.bjorg.
ragnarsdottir@reykjavik.is 

Umsóknarfrestur er til 3. apríl 2011.

Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi

Markaðsstofa ferðamála á Norðurlandi auglýsir eftir 
verkefnisstjóra til að stýra klasasamstarfi um aukið 
millilandaflug til Norðurlands. 
Um er að ræða tímabundið verkefni í 6 mánuði. 

Hæfniskröfur: Verkefnisstjórinn skal hafa haldgóða
þekkingu á innviðum ferðaþjónustunnar og  menntun 
sem nýtist í starfi. Háskólapróf er æskilegt en ekki krafa.
Umsækjandi þarf að vera búinn góðum mannkostum, 
eiga auðvelt með samskipti við annað fólk, sýna frum- 
kvæði, djörfung og dug. Góð enskukunnátta er skilyrði. 
Eitt Norðurlandamál til viðbótar er kostur. 

Ráðningartími: Tekið verður sérstakt tillit til þess hversu 
fljótt viðkomandi getur hafið störf en ráðningartíminn er 
6 mánuðir.

Umsóknarfrestur er um starfið er til 27. mars 2011.
Umsóknir berist til Markaðsstofu ferðamála 
á Norðurlandi, Skipagötu 9, 600 Akureyri.
Nánari upplýsingar gefur Ásbjörn Björgvinsson 
í síma 462-3300 / 891-9820.

Verkefnisstjóri klasasamstarfs

www.nordurland.is
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á lífl egum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann í fullt starf. 
Starfi ð er vaktavinna í móttöku á dagvöktum og um helgar.
Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega

menntun, ríka þjónustulund, góða framkomu, færni í sam-
skiptum, haldgóða tölvukunnáttu, og tala og skrifa íslensku, 

hafa gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Umsækjendur sendi umsókn ásamt ferilskrá og mynd á
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á

mottaka@odinsve.is fyrir 28. mars nk. merkt starfsumsókn.

Nalunaq Gold Mine A/S in south 
Greenland is urgently looking for:

• Experienced Plant Foremen and operators for a  
 small but complex gold plant
• Experienced Mechanical Foremen to coordinate  
 and supervise the Plant repair crew
• Skilled Boilermakers and Fabricators
• Experienced underground jumbo drillers, longhole  
 drillers, jackleg stopers 

Preference will be given to applicants who have 
worked in mines, and speak good English.

Please apply to: joan.plant@angelmining.com
Visit out website: www.angelmining.com

H
:N

 m
arkaðssam

skipti / SÍA

Taktu þátt í Hátíð hafsins!
Stjórn Hátíðar hafsins auglýsir aðstöðu til sölu- eða kynningarstarfsemi á 
hátíðarsvæðinu. Einkum er óskað eftir aðilum sem selja listmuni og handverk, 
ýmislegt tengt hafinu, skipum, fiski og sjómennsku. Ekki verða leigð tjöld til 
sælgætissölu.

Undanfarin ár hafa hátt í 20.000 gestir sótt hátíðina á Grandanum og notið 
fjölbreytilegrar dagskrár þar sem saman fer skemmtun, fróðleikur og keppni.  

Umsóknareyðublöð og frekari upplýsingar má nálgast á vef hátíðarinnar: 
www.hatidhafsins.is 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl.

Verkefnastjórn áskilur sér rétt til að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

Leikskólinn Hlíðaból er staðsettur í Glerárhverfi á 
Akureyri. Hann er einkarekinn í eigu Hvítasunnu-
kirkjunnar. Deildirnar eru aldursblandaðar og dvelja 
um það bil 25 börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára á 
hvorri deild.

Hugmyndafræði leikskólans byggir á kristilegum 
grunni og er það haft sem útgangspunktur fyrir 
annað starf.

Kristin gildi, svo sem tillitsemi, virðing, umhyggja og 
sjálfsagi eru í heiðri höfð. Markvisst er unnið að því 
að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barnanna og er 
því lögð áhersla á virkni og athafnasemi. Börnin læra 
hverju þau geta sjálf áorkað undir öruggri handleiðslu 
hæfra starfsmanna og í skjóli trúarinnar á Guð, 
skapara sinn.

Agastefna leikskólans byggir á SMT-skólafærni sem 
vinnur að því að styrkja jákvæða hegðun.
Leikskólinn hefur flaggað Grænfánanum frá 2006.

Nú er svo komið að okkur vantar fleiri leikskóla-
kennara til liðs við okkur. Tvær 100% stöður eru að 
losna. Önnur er laus nú þegar en hin frá byrjun júní. 

Við leitum eftir starfsmanni sem:
er með leikskólakennaramenntun eða aðra sambæri-
lega menntun sýnir frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
brögðum er jákvæður og með góða þjónustulund 
hefur mikinn metnað fyrir starfinu
Góð kunnátta í íslensku skilyrði.

Ef þetta vekur áhuga þinn þá endilega hafðu 
samband eða sendu okkur línur.

Umsóknareyðublöð fast í Hlíðabóli Skarðshlíð 20, 
einnig er hægt að senda inn umsókn á netf. 
hlidabol@hlidabol.is nánari upplýsingar í 
síma 462-7411

Umsóknarfrestur er til 31. mars n.k.

Hefur þú heyrt 
um Hlíðaból

Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) leitar eftir 
sérfræðingum í heimilislækningum eða öðrum 
læknum til starfa við heimilislækningar.

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins   samanstendur af 
fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, 
Mosfellsumdæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði

Hlutverk HH er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins 
aðgengilega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. 
Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilis-
lækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á 
víðtæku þverfaglegu samstarfi.

Sérfræðingar í heimilislækningum
Lausar eru til umsóknar stöður heimilislækna á hö-
fuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Krafist 
er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heimilis-
lækningum. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Læknar með viðurkenningu úr öðrum 
greinum en heimilislækningum

HH leitar eftir læknum sem hafa sérfræðiviðurkenningu í 
annarri grein og hafa hug á því skipta um sérgrein. 

HH er í samstarfi við Velferðarráðuneytið um skipulagt 
sérnám í heimilislækningum og mundi viðkomandi 
ganga inn í það. Hjá HH er starfandi kennslustjóri 
sérnáms í heimilislækningum á landsvísu.

Ráðningin er háð þeim skilyrðum að viðkomandi sé 
tilbúinn að hefja nám og öðlast sérfræðiviðurkenningu 
í heimilislækningum skv. nánara samkomulagi við HH. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Sérnám í heimilislækningum
Lausar eru til umsóknar  námsstöður lækna  á heilsu-
gæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomu-
lagi.

HH er í samstarfi við Velferðarráðuneytið um skipulagt 
sérnám í heimilislækningum. Námið byggir á mark-
lýsingu  FÍH um sérnám í heimilislækningum. Hjá HH er 
starfandi kennslustjóri sérnáms í heimilislækningum á 
landsvísu.   

Sérnám í heimilislækningum tekur um 5 ár og fer fram 
á heilsugæslustöðvum  og viðurkenndum sjúkrahúsum 
hérlendis og/eða erlendis. Hver sérnámslæknir hefur  
einn aðalleiðbeinanda sem fylgir honum eftir allt 
námstímabilið. Auk þess eru ábyrgir kennslustjórar 
og leiðbeinendur á hverri heilbrigðisstofnun þegar 
sérnámslæknirinn fer á milli stofnana.

Krafist er að umsækjandi hafi almennt lækningaleyfi. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Læknar í  afleysingar
Læknar óskast í afleysingar við heilsugæslustöðvar á 
höfuðborgarsvæðinu. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi. Starfs-
hlutfall getur verið samkomulagsatriði.

Starfið gæti hentað þeim sem áhuga hafa á sérnámi í 
heimilislækningum og vilja kynna sér hvort heimilis-
lækningar komi til greina sem framtíðarstarf.

Krafist er að umsækjandi hafi almennt lækningaleyfi. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra 
og Læknafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar er að finna á www. heilsugaeslan.is.

Nánari upplýsingar um stöðurnar veita: Lúðvík Ólafsson, 
lækningarforstjóri HH í síma 585 1300 eða á netfangi: 
ludvik.olafsson@heilsugaeslan.is og Grétar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri starfsmannasviðs HH í síma 585 1300 
eða netfangi: gretar.gudmundsson@heilsugaeslan.is.

Umsóknir ásamt staðfestum upplýsingum um læknis-
menntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf 
sendist til starfsmannasviðs Heilsugæslu höfuð-
borgarsvæðisins Álfabakka 16, 109 Reykjavík,  
fyrir 3. apríl n.k.

Reykjavík, 19. mars 2011
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins • Álfabakka 16 • 109 Reykjavík • www.heilsugaeslan.is
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Fjölskyldustofa 
Akraneskaupstaðar

Laus staða
Við félagsþjónustu Akraneskaupstaðar er laus 
50% staða.

Leitað er eftir starfsmanni með háskólamenntun á 
sviði sálfræði-, félags- eða heilbrigðisvísinda.

Æskilegt er að umsækjendur hafi starfsreynslu af 
verkefnum félagsþjónustunnar og viðbótarmenntun 
í meðferðarfræðum. Leitað er eftir einstaklingi sem á 
gott með að vinna með öðrum, beitir lausnarmiðaðri 
nálgun í starfi og sýnir frumkvæði 

Umsóknarfrestur er til 25. mars 2011. Umsókn skal 
send til félagsmálastjóra, Stillholti 16 – 18 sem einnig 
veitir nánari upplýsingar netfang: sveinborg.kristjans-
dottir@akranes.is
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn er í fremstu röð við framsetningu og miðlun        
stafræns menningarefnis og framundan eru viðamikil verkefni við gerð, varðveislu og birtingu á 
stafrænum safnkosti okkar.  Því leitum við að liðsstyrk við upplýsingatæknihópinn okkar. 
 
Upplýsingatæknihópur safnsins vinnur að fjölbreyttum og krefjandi verkefnum í metnaðarfullu 
starfsumhverfi. Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi með möguleikum á sí- og endurmenntun 
og fjölskylduvænan vinnutíma. 

Forritari 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristinn Sigurðsson, fagstjóri upplýsingatækni, kristinn@landsbokasafn.is, s. 525-5656. 
 
Umsóknir merktar „Forritun“ sendist til Vigdísar Eddu Jónsdóttur, starfsmannastjóra, á vigdise@landsbokasafn.is til og 
með 27. mars 2011.  Öllum umsóknum verður svarað. Við ráðningar er tekið mið af jafnréttisáætlun safnsins. 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn  |  Þjóðarbókhlöðunni  |  s. 525-5600  |  www.landsbokasafn.is 
Þekkingarveita í allra þágu  

Hæfniskröfur 
Menntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði  

    eða reynsla sem nýtist í starfi 
Þekking á Java forritunarmálinu er skilyrði 
Reynsla af notkun Linux er skilyrði 
Þekking á Spring, MySQL, PostgreSQL, Eclipse,   
Hibernate og Maven2 er kostur 
Sjálfstæð vinnubrögð og samskiptahæfileikar 

Helstu verkefni 
Þróun hugbúnaðar  
Aðlögun og innleiðing á sérhæfðum hugbúnaði 
Þátttaka í fjölþjóðlegum samstarfsverkefnum 

 

 

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Námskeið um notkun sprengiefna
Dagana 11. – 15. apríl 2011 verður haldið nám-
skeið í Reykjavík um meðferð sprengiefna ef 
næg þátttaka fæst. Námskeiðið sem er fræðilegt 
er ætlað þeim sem öðlast vilja réttindi til að fara 
með sprengiefni og annast sprengivinnu sam-
kvæmt reglugerð nr. 684/1999 um sprengiefni.
Skrá skal þátttöku á heimasíðu Vinnueftirlitsins, 
www.vinnueftirlit.is í síðasta lagi miðvikudaginn 
6. apríl 2011.
Greiða skal námskeiðsgjald sem er kr. 82.800, á 
skrifstofu Vinnueftirlitsins, Bíldshöfða 16, Reykja-
vík í síðasta lagi miðvikudaginn 6. apríl 2011.
Athugið að fjöldi þátttakanda er takmarkaður.

 

Útboð skila árangri!

15003 - Flugsæti til og frá Íslandi 
RAMMASAMNINGUR 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi 
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði vegna 
flugsæta til og frá Íslandi. Heimilt er að bjóða í einstakar 
flugleiðir eða allar. Útboðið tekur eingöngu til ferðalaga 
lofteiðis og tengist ekki bókunum á hótel herbergjum, 
bílaleigubílum né annarri ferðaþjónustu. 

Tilefni þessa útboðs er krafa til opinberra starfsmanna 
um lækkun ferðakostnaðar t.d. með því að ferðast minna, 
skipuleggja ferðalög með góðum fyrirvara og kaupa flugfar 
á besta fáanlega verði á hverjum tíma. 

Í þessu útboð eru boðnar út tíu flugleiðir: 

1. Reykjavík – Kaupmannahöfn 
2. Kaupmannahöfn - Reykjavík 
3. Reykjavík – London 
4. London - Reykjavík 
5. Reykjavík – Brussel 
6. Brussel - Reykjavík 
7. Reykjavík – New York 
8. New York – Reykjavík 
9. Reykjavík – Boston 
10. Boston - Reykjavík 

Stefnt er því að semja við fleiri en einn aðila um eina, tvær, 
þrjár eða fleiri flugleiðir um viðskipti þessi. 

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru 
rafræn og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
eigi síðar en 23. mars. 

Opnunartími tilboða er 5. maí 2011 kl.14:00 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Hópkaup er nýtt fyrirtæki sem vinnur að því að auka 

viðskipti samstarfsaðila sinna með vinsælustu tilboðsaðferð 

Bandaríkjanna í dag (Groupon).

Áhugasamir sendið umsókn strax á umsokn@hopkaup.is.

Hæfniskröfur:

Hressleiki

Hæfni í mannlegum samskiptum

Áhugi á markaðsmálum

Sjálfstæði

Söluhæfileikar

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúum

Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - hopkaup.is - Sími 520 1030í krafti fjöldans

Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Hópkaup auglýsir eftir 
markaðsfulltrúum
Ert þú sniðug/ur, hress og hefur áhuga á markaðsmálum?

Við getum kennt þér að selja, en við getum ekki kennt þér að vera hress.
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Starfsmaður í 
fiskeldi á Suðurlandi

Vegna aukinna umsvifa óskar Íslensk matorka ehf. eftir að ráða 
starfsmann til starfa hjá fyrirtækinu. Um er að ræða störf við 
fiskeldisstöðvar félagsins að Fellsmúla og Galtalæk í Landssveit í 
Rangárþingi Ytra. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi reynslu og/
eða þekkingu á fiskeldi, vélbúnaði eða vinnu við landbúnað.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Sveinbjörn Oddsson  
(sveinbjorn@matorka.is) sími 8978953. 

Umsóknir skulu sendar á Íslenska Matorku með tölvupósti á 
sveinbjorn@matorka.is fyrir 1. apríl 2011.

Íslensk matorka starfrækir tvær fiskeldisstöðvar. Í dag er félagið með eldi á 
bleikju og tilapiu. Frekari upplýsingar um starfsemi félagsins er að finna á 
heimasíðu þess www.matorka.is
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Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra 
og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri.  
Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum fyrir Sumardaginn 
fyrsta sem er 21.apríl næstkomandi.  
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 
19. apríl 2010.
Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17, 
105 Reykjavík eða á netfangið klara@blind.is  
Umsóknir skulu  vera skriflegar og þeim fylgja kostnað-
aráætlun vegna þess sem sótt er um.  

Umsóknir um dvöl í íbúð 
fræðimanns í Kaupmannahöfn 
2011-2012
Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar er laus til afnota tímabilið 31. 
ágúst 2011 til 28. ágúst 2012.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er að 
finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en

þriðjudaginn 12. apríl nk.

Húsnæði undir verslunar-
rekstur til leigu.

Um er að ræða 40m2 rými á Laugavegi
Upplýsingar gefur Gretar í síma 695-7047 / 
gretar@sagaz.is

Aðalfundur
Aðalfundur MATVÍS, matvæla-og 
veitingafélags Íslands, verður haldinn 
þann 23. mars n.k. að Stórhöfða 31, 
gengið inn Grafarvogs megin.

Fundurinn hefst kl. 16.00

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Lagabreytingar.

Innritun í framhaldsskóla fyrir 
haustönn 2011 

Innritun í dagskóla er rafræn og verður sem hér 
segir: 

Forinnritun nemenda í 10. bekk 
21. mars til 1. apríl 

Forinnritun nemenda í 10. bekk (fæddir 1995 eða 
síðar). Nemendur fá bréf frá ráðuneytinu með 
veflykli og leiðbeiningum afhent í grunnskólunum. 
Ráðuneytið hvetur nemendur eindregið til að taka 
þátt í forinnrituninni. 

Innritun annarra en 10. bekkinga 
4. apríl til 31. maí

Innritun eldri nemenda (fæddir 1994 eða fyrr) sem 
ekki eru nú í framhaldsskóla eða ætla að skipta um 
skóla. Umsækjendur fá veflykil á vefnum 
menntagatt.is. 

Lokainnritun nemenda í 10. bekk 
16. maí til 9. júní

Lokafrestur 10. bekkinga til að innrita sig eða breyta 
umsóknum úr forinnritun. Einkunnir umsækjenda 
verða sendar rafrænt frá grunnskólum til fram-
haldsskóla þann 11. júní. 

Starfsbrautir fyrir fatlaða

Innritun á starfsbrautir er ekki rafræn og henni lauk 
28. febrúar síðastliðinn. Þeir sem ekki hafa þegar 
sótt um geta þó sent viðkomandi framhaldsskóla 
skriflega umsókn til 1. apríl næstkomandi. 
Stefnt er að afgreiðslu allra umsókna á starfsbrautir 
fyrir lok apríl. 

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

Mennta- og menningarmálaráðuneyti,  19. mars 2011 
menntamálaráðuneyti.is 

Sölustarf á Íslandi, 
Kaupmannahöfn og Oslo
Útgáfufyrirtæki óskar eftir að ráða sölufulltrúa 
í fullt starf og sumarafleysingar á Íslandi

Einnig leitum við að sölufulltrúum í Oslo og 
Kaupmannahöfn (skilyrði að vera búsett/ur þar). 
Fullt starf og hlutastarf í boði

Fyrirtækið gefur út fjöldann allan af ýmis konar ritum 
tengdum ferðaþjónustu, sjá heimasíðuna www.sagaz.is

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en ekki skilyrði. 
Árangurstengd laun.

Umsóknir skulu sendar á netfangið umsokn@sagaz.is 

ALÞJÓÐLEGIR
FRIÐARSTYRKIR

RÓTARÝHREYFINGARINNAR  
2012-2014

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af Alþjóða Rótarýhreyfi ngunni, mun veita 
allt að 60 styrki til tveggja ára meistaranáms skóla-
árin 2012-2014. Styrkirnir verða veittir til náms og 
rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarfi  og efl ingu 
friðar í heiminum og eru ætlaðir fólki sem þegar 
hefur reynslu af alþjóðastarfi  auk þess að hafa lokið 
fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á 
samvinnu við sex virta háskóla: 

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA 
University of Bradford, Englandi
International Christian University, Japan
 
Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára 
námskostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. 
Rótarýhreyfi ngin á Íslandi má senda eina umsókn. 
Val íslenska umsækjandans fer fram eftir ítarleg 
viðtöl og könnun á námsferli og störfum. Makar, 
afkomendur og makar afkomenda lifandi Rótarý-
félaga geta ekki sótt um styrkinn. Tíu Íslendingar 
hafa fengið friðarstyrki frá því þeir voru fyrst veittir 
árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og um-
sóknarskilmála er að fi nna á heimasíðu Rotary 
International: http://www.rotary.org/EN/STU-
DENTSANDYOUTH/EDUCATIONALPROGRAMS/
ROTARYCENTERSFORINTERNATIONALSTUDIES/
Pages/HowToApply.aspx . Umsóknareyðublaðið er 
að fi nna undir World Peace Fellowship. Einnig má 
nálgast upplýsingar á skrifstofu Rótarýumdæmisins 
(rotary@rotary.is). Sími 568-2233 (eða í síma 
525-4818). 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru 
beðnir um að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu 
á markmiði með framhaldsnámi fyrir 27. apríl til 
Skrifstofu Rótarýumdæmisins, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík, merkt “Friðarstyrkur”.

AÐALFUNDUR SFR 
stéttarfélags í almannaþjónustu
Aðalfundur SFR stéttarfélags í almannaþjónustu verður 
haldinn þriðjudaginn 29. mars, kl. 17, að Grettisgötu 89, 
1. hæð.

Fundurinn er opinn öllum félagsmönnum SFR.

DAGSKRÁ:
1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar félagsins
3. Lagabreytingar
4. Kosinn löggiltur endurskoðandi 
5. Ákvörðun um iðgjald félagsmanna og skipting milli sjóða
6. Kosið í stjórn styrktar- og sjúkrasjóðs
7. Fjárhagsáætlun
8. Ályktanir aðalfundar afgreiddar
9. Önnur mál

Á aðalfundinum verða teknar fyrir ýmsar lagabreytingar sem 
kynntar eru á vefsíðu SFR, www.sfr.is.

Ársskýrsla SFR verður ekki send til allra félagsmanna að 
þessu sinni, heldur verður hún aðgengileg á netinu viku 
fyrir aðalfund. Einnig munu eintök af henni liggja frammi á 
skrifstofu SFR, Grettisgötu 89, ásamt ársreikningi.

Húsnæði undir veitingarekstur til leigu.
Tilbúinn veitingastaður til leigu á Laugavegi 55.

Um er að ræða 150fm rými og tekur staðurinn á milli 50 og 60 
manns í sæti, leyfi er fyrir stækkun uppá 75m2

Tilvalið fyrri einstakling sem hefur kunnáttu og metnað til að 
vinna sjálfstætt.

Upplýsingar gefur Gretar í síma 695-7047 gretar@sagaz.is 

Frábær vinnuaðstaða í styttri eða lengri 
tíma (dag, viku, mánuði), í miðbæ 
Kaupmannahafnar til leigu. Afnot af interneti, 
síma, faxi o.fl. 
Upplýsingar gefur Bragi í síma 0045-51316867
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Skúlagata, 101 Reykjavík Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30
2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérafnotarétti og stæði í 
bílageymslu. Margskonar þjónusta er til staðar fyrir borgara 60 plús. 
Hægt að kaupa heitan mat og boðið upp á ýmisskonar tómstundir. 
Afnot að heitum potti og gufubaði. Verð: 19.600.000 

Íbúð fyrir eldri borgara

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Sóleyjargötu 17 101 Reykjavík Sími: 863 0402 fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

OPIÐ
 H

ÚS

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Glæsileg 91 fm íbúð á 2.hæð (jarðhæð norðanmegin – beint 
inn) í nýlegu fjölbýli á góðum útsýnisstað að Erluási nr. 2, 
Hfj.  Sérinngangur, vandaðar innréttingar, parket, þvottaherb. 
Í íb, suðvestur svalir, fallegt útsýni m.a. Álftanes, Snæfellsnes, 
Reykjanes, Faxaflóa. Gluggar í stofu niðurað gólfi. Áhvílandi ca 13 
millj. Íbúðalánasjóður. Laus svo til strax.  Verð 20,9 millj.  Hér er 
á ferðinni mjög góð, nýleg íbúð í eftirsóttu fjölbýli.     
Opið hús Sunnudaginn 20.mars  kl. 15-16.  
Nánari uppl., Ingólfur Gissurarson lögg.fasteignasali.  896-5222

OPIÐ HÚS

Erluás 2. Hafnarfirði – Glæsileg 3ja herb. íbúð. 
Opið hús Sunnudag 20.mars kl. 15-16. Íbúð 01-03. 

Gistihúsið 
Engimýri lll í 
Öxnadal 
Til sölu 284 fm. 
fullbúið gistiheimili í 
góðum rekstri með 
mikla viðskiptavild, 
ásamt 20fm viðbyg-

gingu. Húsið er staðstett á 27.900 fm. Eignarlóð í fallegu umhverfi. 
Gistihúsið að Engimýri í Öxnadal er heilsárs gistihús byggt 1992-3 
staðsett aðeins 34 km vestan Akureyrar við þjóðveg númer 1. Vel útbúin 
veitingastaður er rekinn á staðnum samhliða gistingunni, 8 tveggja manna 
herbergi. Ýmis skipti koma til greina Verð 57 m.kr. 
 

Engimýri ll í 
Öxnadal.
Til sölu einbýlishús 
ásamt útihúsum og 
gróðurhúsi.

 Um er að ræða 
20,500 fm. jörð 
sem á er 233,2 fm. 
einbýlishús,  440 fm. 

útihús, 87,5 fm fullkomið nýtt gróðurhús.Húsið hefur hlotið gott viðhald 
og er  það nokkuð endurnýjað. 
Verð 35 m.kr. Hagstæð lán áhvílandi. Eignirnar seljast 
saman eða sitt í hvoru lagi.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Kaldalind 9 - Kópavogi
OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG,  FRÁ KL. 14-16
Glæsilegt 223,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar stofur 
með útgangi á svalir til vesturs og norðurs.  Eldhús með vönduðum innréttingum og góðri 
borðaðstöðu. Þrjú svefnherbergi. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í loftum. 
Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum og 
grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum útsýnisstað. Verðtilboð.
Elín tekur á móti fólki á morgun, sunnudag frá kl. 14-16.

OPIÐ HÚS

Reynimelur 44 – 2ja herb. íbúð
OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG, FRÁ KL. 14-16
Falleg og vel skipulögð 60,4 fm. 2ja herb. íbúð á 1. hæð (gengið upp hálfa hæð) að 
meðtalinni sér geymslu í kjallara  í þessu fallega steinhúsi. Rúmgóð og björt stofa, rúmgott 
svefnherbergi og  eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum. Nýlegt gler og gluggar 
eru í íbúðinni.  Raflagnir og tafla eru nýleg. Verð 18,9 millj.
Ragnar og Valgerður taka á móti fólki á morgun, sunnudag, frá kl. 14-16

OPIÐ HÚS

Tjarnarstígur – 
Seltjarnarnesi
Mikið endurnýjað um 200,0 
fm.einbýlishús á tveimur hæðum á 
sunnanverðu Seltjarnarnesi. Nýlega 
endurnýjað eldhús og baðherbergi, 
rúmgóðar stofur og sólskáli með 
útsýni til sjávar og 2 svefnherbergi auk 
fataherbergis. 
Frábær staðsetning. 
Verð 56,9 millj.

Hjarðarhagi.  3ja herb.
íbúð
Falleg  81,4 fm íbúð á 1. hæð að 
meðtalinni sér geymslu í kjallara á 
þessum eftirsótta stað í vesturbænum. 
Rúmgóð stofa/borðstofa. Nýlega 
uppgert eldhús. Flísalagt baðherbergi. 
Stórar svalir til suðausturs. Vel staðsett 
eign í göngufæri frá grunn og leikskóla 
og í nálægð við Háskólann. Lóð nýlega 
endurnýjuð.  Verð 22,5 millj.

Brúnavegur.  Neðri 
sérhæð ásamt bílskúr.
Vel skipulögð 106,4 fm. 5 herb. neðri 
sérhæð í þríbýlishúsi  ásamt 24,8 
fmbílskúr og um 20 fm sér geymslu 
í kjallara. Eignin skiptist m.a. í 3 
svefnherb, samliggjandi rúmgóðar 
stofur með útgangi á  svalir til suðurs. 
Eignin er staðsett rétt við Laugardalinn. 
Stutt í alla þjónustu, skóla o.fl. 
Laus fljótlega. Verð 29,9 millj.

Skildinganes.
Fallegt 214,3 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innb. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Skerjafirðinum. 
Eignin skiptist m.a.  í samliggjandi 
rúmgóðar stofur, arinstofu, eldhús með 
þvottaherbergi innaf, sjónvarpsstofu, 3 
herbergi (4 á teikningu) og baðherbergi 
auk gesta snyrtingar. 640,0 fm 
eignarlóð. Hiti í innkeyrslu og stéttum 
fyrir framan hús. . Verð 73,9 millj.

OPIN HÚS Á MORGUN, 
SUNNUDAG FRÁ KL. 14-16

Búðarhálsvirkjun
Útboðsgögn BUD-08, nr. 20039

Rekstur mötuneyta og vinnubúða

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í rekstur tveggja 
mötuneyta og vinnubúða við Búðarhálsvirkjun 
samkvæmt útboðsgögnum BUD-08, nr. 20039. 

Verkið hefst í maí 2011 og lýkur í febrúar 2014.

Útboðsgögn BUD-08 verða afhent í móttöku 
Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, 
frá og með mánudeginum 21. mars 2011 gegn 
óafturkræfu gjaldi kr. 5.000.- fyrir hvert eintak.

Tilboðum skal skila í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, fyrir klukkan 
12:00 miðvikudaginn 27. apríl 2011, þar sem þau 
verða opnuð sama dag kl. 14:00 og lesin upp að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ
Sláttur og hirðing á Laugarvatni

Bláskógabyggð, Háskóli Íslands og Menntaskólinn að Laugarvatni 
óska eftir tilboðum í verkið „Sláttur og hirðing á Laugarvatni“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2011 til 15. september 
2013. Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er  
117.029 m2.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Bláskógabyggðar í Aratungu, 
Reykholti, frá og með Þriðjudeginum 22. mars gegn 5000 kr. 
skilagjaldi. 

Kynningarfundur á útboðsgögnum og verkþáttum verður í Félags-
heimilinu Aratungu kl. 14.00 miðvikudaginn 30. mars. Í framhaldi af 
fundinum verður vettvangsskoðun á verkstöðum á Laugarvatni. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, Reyk-
holti, 801 Selfossi, fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 14. apríl 2011, en þá 
verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar veitir Halldór K. Hermannsson sviðsstjóri 
Þjónustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar í síma 486-8726.

Bláskógabyggð, Háskóli Íslands og
      Menntaskólinn að Laugarvatni

Sláttur og hirðing í Laugarási og Reykholti
Bláskógabyggð óskar eftir tilboðum í verkið
„Sláttur og hirðing í Laugarási og Reykholti“.

Samningstímabil þessa útboðs er frá 15. maí 2011 til 15. septem-
ber 2013. Heildarstærð verkstaða samkvæmt útboðsgögnum er  
70.892 m2.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Bláskógabyggðar í Ara-
tungu, Reykholti, frá og með þriðjudeginum 22. mars gegn 5000 
kr. skilagjaldi. 

Kynningarfundur á útboðsgögnum og verkþáttum verður í Félag-
sheimilinu Aratungu kl. 14.00 miðvikudaginn 30. mars. 
Í framhaldi af fundinum verður vettvangsskoðun á verkstöðum í 
Reykholti og Laugarási. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Bláskógabyggðar, Aratungu, 
Reykholti, 801 Selfossi, fyrir kl. 14:15 fimmtudaginn 14. apríl 2011, 
en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Nánari upplýsingar veitir Halldór K. Hermannsson sviðsstjóri Þjón-
ustu- og framkvæmdasviðs Bláskógabyggðar í síma 486-8726.

Bláskógabyggð

ÚTBOÐ

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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BÍLAR &
FARATÆKI

HYUNDAI Santa Fe CRDI diesel. Árg.08, 
Ek 82Þ.KM,Sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.260701. Skipti á Ódýrari

DIESEL-Massi til sölu M.BENZ G 270 
Diesel. Árg.04 Ek.144 Þ.Km V. 7.900.- 
Rnr.260760. Hlaðninn búnaði

TOYOTA Land Cruiser 120 GX 33”. 
Árg.03 Ek.125 Þ.KM Verð 3.750.- 
Rnr.298904. Snyrtilegur Bíll

Diesel-lMoli Range Rover Sport SE 
TDI. Árg’08 Ek.77 Þ.KM Verð 7.990. 
Rnr.298975. Mjög fallegur og velbúin 
Dieseljeppi

Diesel draumur Range Rover Sport 
SE TDI. Árg.06 Ek113 Þ.Km V.5.900.- 
Rnr.298969. Glæsilegur og vel búinn 
Lúxusjeppi

Glæsilegur-DIESEL-Lúxusjeppi VW 
Touareg V6 tdi. Árg.’05, Ek 92 Þ.km, 
V.5.390. Rnr.131984

Kæru vinir !!! Glæsilegt söfnunnar 
eintak í TOPP-Standi. M.BENZ S 600 
SEL. Árg’92, Ek.102 Þ.m V. 1.890.- 
Rnr.260776. Sjón er sögu Ríkari. 
Stykkið er á Staðnum, kýktu við vinur

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM. Visa/Euro.Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2006, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð núna 1.930.000. Rnr.230012.

FORD Explorer xlt 4x4 Leður 7 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.MÍLUR, bensín, 
sjálfskiptur. Verð tilboð 2.990.000. 
Rnr.203312.

TOYOTA Yaris terra Dísel. Árgerð 2008, 
ekinn 59 Þ.KM, 5 gírar. Verð 1.950.000. 
Rnr.101520

HOBBY Prestige 540 ufe. Árgerð 2011, 
nýtt hús. Verð 4.290.000. Rnr.203936.

ROCKWOOD Premier 1904 knott kf13 
hemlar. Árgerð 2008, sólarsella. Verð 
2.190.000. Rnr.101458.

STARCRAFT 2407. Árgerð 2009, 
sólarsella, útdraganlegur borðkrókur. 
Verð 2.890.000. Rnr.203939.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

HONDA CR-V EXECUTIVE eða 
ELEGANCE óskast! Árgerð 2008, lítið 
ekinn, sjálfskiptur. Staðgreiðsla í boði 
fyrir rétta bílinn!

PORSCHE 911 turbo. 05/2001, ekinn 
aðeins79 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
9.890.000.#192405 - Bíllinn er í 
salnum nánast eins og nýr!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Ford F350 49” Árgerð 2004, ekinn 35þ.
km, nýbreyttur fyrir 49”, hús á palli, 
læstur, o.fl. o.fl o.fl.. Verð 9.900.000kr. 
Nánari upplýsingar eru að finna á 
www.stora.is undir raðnúmeri 151346 
eða í síma 586-1414

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

M.BENZ ML 55 AMG 07/2000, ekinn 
173 Þ.km, mjög góður umboðsbíll! 
Verð 2.880.000. #350031 - Bíllinn er í 
salnum skínandi fagur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

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.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

HONDA ACCORD SEDAN SPORT 
SPECIAL EDITION. Árg 6/2008, ek 43 
þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 2.780þ 
Flott eintak Rnr.153242

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á staðinn 

og á skrá.
www.hofdabilar.is

 Nissan Navara Double Cab Árgerð 
05/2007, ekinn 100þ.km, ssk, dísel, 
hús á palli, o.fl.. Fallegt eintak sem er á 
staðnum! Verð 3.290.000kr. Raðnúmer 
131227. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

PALOMINO I-COLT. 10/2007, fortjald, 
álfelgur ofl. Eins og nýtt! Verð 
1.770.000. #282769 Er í salnum og 
það er vor í lofti!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

KIA Picanto. Árgerð 2006, ekinn 
34 Þ.KM, Dísel, 5 gírar. Verð 1.090 
Rnr.216416.

SKI-DOO Sm mxz renegade x. Árgerð 
2006, ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.271580.

SKI-DOO Sm mxz ren 800ho. Árgerð 
2007, ekinn 2092 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.150.000. Rnr.216470.

POLARIS Rmk dragon. Árgerð 2008, 
ekinn 2 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.650.000. Rnr.110930.Skoðar öll skipti

POLARIS Iq 700 touring euro. Árgerð 2005, 
ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.290.000. Rnr.111163.skoðar öll skipti

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

LAND ROVER RANGE ROVER 
SUPERCHARGED. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 29 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 9.900.000. Rnr.133343.

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE DÍSEL TDV8. Árgerð 2008, 
Umboðsbíll, ekinn 29 Þ.KM, sjálfskiptur. 
Verð 9.900.000. Rnr.144095.

M.BENZ M ML 320 CDI 4MATIC DÍSEL. 
Árgerð 2007, Umboðsbíll ekinn 63 
Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 6.790.000. 
Rnr.143999.

LAND ROVER DISCOVERY 4 DÍSEL HSE 
WINDSOR. Árgerð 2010, Umboðsbíll 
ekinn 9 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
12.900.000. Rnr.144098.

NISSAN PATROL GR 44” BREYTTUR. 
Árgerð 1999, ekinn 260 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Lækkað verð! 2.150.000. 
Rnr.191679.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Þjónusta

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA SJÓNVARP
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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NISSAN Pathfinder le. Árgerð 2007, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.990.000. Skoða skipti á Suzuki Grand 
Vitara Rnr.333237.

AUDI A6 new quattro. Árgerð 2005, 
ekinn 72 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.333188.

ISUZU Trooper 38”. Árgerð 1999, ekinn 
273 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Ásett verð 
1.290.000.- Tilboð 990.000.- 1.Eigandi

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Jeep Grand Cherokee Limited, árg. 
2001, ek 147þús.km, leður, lúga, 
rafmagn, hiti í sætum ofl, Mikið 
endurnýjaður og í topp standi, raðnr 
115284, Tilboðsverð 990þús.kr, Bíllinn 
er á staðnum,

 VW Touareg V6, árg. 2005, ek99þús.
km, sjálfsk, leður, lúga, hiti í sætum, 
ofl, Mjög flottur og vel með farinn bíll, 
raðnr 115850, Ásett verð 3190þús.kr, 
Tilboð 2890þús.kr, Er á staðnum í dag 
laugardag,

 Ford Explorer Sport Trac V6, árg. 
2007 nýsk 9/2006, ek53þús.km, 
sjálfsk, 211hö, krókur, rafmagn, cruise, 
loftkæling ofl, raðnr 115858, Flottur 
bíll, Ásett verð 2690þús.kr, bíllinn er 
á staðnum,

 Audi A4 2,0 QUATTRO, árg. 7/2007, 
ek 56þús.km, 200hö, sjálfskiptur, 4x4, 
leður, lúga, álfelgur, ofl, Mjög flottur 
umboðsbíll og vel búinn, Tilboðsverð 
3990þús.kr, Er í salnum 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

 Bílar til sölu

Reunalt Megane ssenic 1,6. Árg’99, 
5.gíra. Vetra og sumardekk. Uppl. í s. 
616 2597

VW Golf comfortl. 4motion (4x4), 
09/2000 ek. 120þ.km, 2,0l, beinsk, 
ný tímareim, ný vetrardekk o.fl, 720þ. 
S. 867 0995.

Lynx rave 800 árg.’08 ek.1100 þús, nýtt 
neglt belti og fl. Eins og nýr. Uppl. í s. 
693 0626

Honda Jazz ‘05 .TOPP EINTAK. 
Ekinn 48þ., sjálfskiptur, álfelgur, 
nagla+sumardekk. Verð 1.520 þús. S. 
698 4828.

Subaru impreza 1600stw 4x4 árg.’00 
ek 150þús. Lítur mjög vel út. Verð 490 
þús. Uppl í s. 820 5658

Rav4 árgerð 1996. Gullfallegur og í 
góðu standi. Sjálfskiptur, dráttarkúla, 
ekinn 172.000 km. Heilsprautaður 
2006. Listaverð kr. 500.000. Tilboð 
óskast. Upplýsingar í síma 898 5591.

VW Transporter árg’00, ek. 141 þús. 
Skráður húsbíll, tilbúinn til innréttingar. 
Ný kúpling, púst, spindilkúlur, háþekja 
og litað gler. V. 650 þús. Uppl í s. 892 
0066

Til sölu Toyota 
Landcruiser 120 vx

Árg 2006, ekinn 114.000 km, vetradekk, 
sóllúga, filmur og dráttarkrókur. Verð 
4,6m. Uppl. í s. 863 9994.

Árg 2003, ekinn 218,000 km, vetradekk, 
33” dekk, filmur og dráttarkrókur. Verð 
2,5m. Uppl. í s. 863 9994.

MMC Lancer 2004, ssk, ekinn 140.000, 
verð 870þús, engin skipti, uppl. s:840-
1187

M. Benz E-230 Avantgarde árg. ‘98, 
ek. 240þ.km. Sjálfskiptur, nýsk. bíll í 
toppstandi. Einn með öllu. Ath skipti. 
Ásett v. 1.2. Tilboðsv. 900 þús. stgr. S. 
844 0570.

Til sölu Dodge Ram 2500 5,9L 
cummings. Ek. 27þús m. 38’’ breyttur. 
Bíll sem er í algörlega óaðfinnalegur 
standi. Skipti koma til greina. Uppl. Í 
s. 698 2312.

VW Transporter árg.’07. Sjálfsk, ek. 
285þús. Rafmagnshurð, samlitur, 9 
sæta. Verð. 3.3 millj. Uppl. í s. 893 
4414.

Renault Kangoo árg.’01 ek. 172 þús. 
1,4L. Til sölu nýsk. ‘12 vetradekk. 
Fallegur og góður bíll. V. 480 þús. Uppl. 
í s. 820 4640.

Ford Explorer XLT árg. 12/’06 til sölu. 
Blár. Ek. 63 þ. Verð 3,7 millj. eða 
yfirtaka á láni. S. 899 9023.

benz E 280 cdi 1.690.þ
Tl sölu Mersedes Benz E 280 CDI 
Avantgerde árg 07/2004 ssk. einn með 
öllu, hann er ek. 500.þ km. og fæst á 
1.690.þ stgr. topp viðhald Uppl. í síma 
896 5290

Til sölu Toyota Hiace,disel, langur, turbo 
Árg. 2006 Ekinn 119 þ.km 9 manna, 
beinskiptur. Uppl. í síma 895-3437.

Polo 2008 Tilboð 1.290.þ
Til sölu VW Polo Comfortline 1,4 bsk 
5 dyra árg12/2007 ek. 52.þ nelgd 
vetrardekk ásett verð 1.590.þ Tilboð 
1.290.þ upp. í 896 5290.

Til sölu Volvo XC 90 2007/8 Sjsk 8 cyl 
.Einn með öllu. Ek. 53 þús. 7 manna. 
Eyðir 12-13. Skifti ód. Verð 6.5. Uppl. í 
s. 897 1458.

Nissan Almera árg. 2004 til sölu. Ek. 
128þ. skoðaður 2012. Ný yfirfarinn 
með nýja tímakeðju og skynjara. Ný 
vetrardekk og sumardekk fylgja einnig. 
Verðhugmynd 990 þúsund. Mjög gott 
eintak. S. 862 8896.

Ford Explorer ‘97 nýupptekin 
Sjálfskipting. Ný Demparar og bremsur. 
350.000kr Sími 663 1522.

Kia Sorento EX 2.5 Diesel. Nýskr. 
06/’07, ssk. 170 Hö. Ekin aðeins 53þ. 
Fjarhitari, krókur, digital miðst., nelgd 
vetrard fylgja. Vel með farin. Ákveðin 
sala. Ásett 3.490 þús. Skipti aðeins á 
mjög ódýrum bíl. Uppl. í s. 664 8477, 
Þorvaldur.

Toyota Landcruiser 120 GX árg. ‘08 
ek. 50 þús, 8 manna, v. 6,7m uppl í 
s. 861 2736.

Ford F350 King Ranch 2008 með 
öllu. Góð 37” dekk og fallegar felgur, 
brettakantar,pallhús og margt fleira. 
Ek. 47000 km. Bíll í toppstandi og 
nýskoðaður.Ekkert áhvílandi og öll 
skipti koma til greina. Uppl í síma 
821 6386.

Benz ML 350 árg. ‘’06, ek. 99 þús. 
km. Hlaðinn aukabúnaði. Glæsilegur 
umboðs bíll. V. 5.850. Uppl. í s. 864 
8338.

Ford Explorer sport track 4.6L, ekinn 
43þ.km. Bensín, sjálfskiptur. Verð 3.6. 
S. 699 0077.

Jeppar, pallbílar, fólksbílar. NÚ FÆRÐU 
EINNIG VARAHLUTI Á BETRI VERÐUM! 
Útvegum á betri verð frá Toyota, Ford, 
Dodge, Chrysler, Audi, Benz, BMW og 
öðrum helstu framleiðendum. HYBRID 
umhverfisvænir bílar sem eyða 40% 
minna eldsneyti. Meira en milljón bílar 
á söluskrá. Toyota Tacoma sýningarbílar 
á milljóna afslætti. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. www.islandus.com - 
Sími 5522000

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel árg. 
2003, stærri vélin, ek. 132 þ. Vel með 
farinn 7 manna frábær fjölskyldubíll, 
dráttarbeysli, ný skoðaður. Verð 1490 
þ. Uppl. í síma 664 8363.

VW Golf 1600 árg’98, ek. 174 þús. 
4.dyra, sumardekk fylgja, sk’12. V. 490 
þús. Uppl í s. 867 3694 & 869 6419

Ódýr, góður bíll!! Kia Grand Sportage 
‘99 ssk., nýsk. ‘12. Mjög gott ástand. V. 
295þ. Ath. skipti. S. 844 6609.

Húsbíll óskast!
Óska eftir að kaupa húsbíl. Verður að 
vera í góðu standi. Má kosta 300-1200 
þúsund. Uppl. 821-2545.

1.) Subaru 1800 ‘88 Turbo 4x4, sídrifin, 
tveggja dyra Coupe, nýsprautaður. Nýr 
alternator og rafgeymir, góð vetrar og 
sumardekk. Akstur 18 þúsund á vél. 
Beinskiptur með nýlegri kúplingu. Verð 
kr. 340þ. 2.) Subaru 1800 ‘85 Turbo 
4x4, hvítur station fornbíll með háu og 
lágu drifi, nýir loftpúðar og demparar 
hringinn, en body tölvert ryðgað, akstur 
14 þúsund á vél. Nýleg kúpling, vetrar 
og sumardekk. Verð 135 þúsund. 
3.) Subaru 1800 Turbo 4x4, svartur 
sedan, afskráður, í varahluti, 25þ. Uppl. 
teitur5@hotmail.com eða 863 2282.

VW Touareg árg’94, 2,5 TDI. Gps, 
bakkvél. Ek. 164 þús, nagladekk. Tilboð 
3.190 þús. Uppl í s. 861 7642

VW Passat árg’ 02, 1,5, bsk. Ek. 104 þús, 
vetradekk. V. 1.190 þús, tilboð 890 þús. 
Uppl í s. 861 7642

 0-250 þús.

Til sölu sparneytin opel corsa,ek. 
123þús. Nýlega skoðuð án 
athugasemda. Smurbók fylgir, ásamt 
nagla- og sumardekkjum á felgum. 
Verð 170þ. Uppl. í S: 661-2924.

Til sölu opel astra gl 98árg, ek 148Þkm 
V. 230Þ S: 697 4000

 250-499 þús.

Toyota Corolla árg. ‘00 ek. 193 þús. km. 
Hvítur, 1300cc, beinsk. nýskoðaður ‘11 
og í góðu ástandi. Verð 450 þús stgr, 
nánari upplýsingar í s. 694 6950.

 500-999 þús.

Tilboð 800 þús!
Puegot 307 árg. 2003. Ek. 130þús, 5 
gíra, beinskiptur, 1400 vél. Rafmagn í 
rúðum aksturstölva o.fl. Skoða skipti á 
ódýrari. Uppl. í 659 3459.

Rav4. Til sölu. Ekinn 52þúsund. Verð 
900.000,-kr. Upplýsingar í síma 897-
9911.

 Bílar óskast

Óska eftir sparneytnum bíl, til dæmis 
Toyota, Honda, Audi A4, VW. Má vera 
station. Verðbil 700-1.400 þús. S. 840 
2611.

Óska eftir Nissan Terrano 99’ eða 
yngri. Disel og beinsk. max 700þ. stgr. 
S:8212921

Jeppi óskast
Óska eftir 7-8 sæta dísel jeppa, helst 
ekki eldri en ‘06 staðgreitt max 4.5 
millj. uppl. oliark@simnet.is sms í 696 
3641.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

 Jeppar

Toyota DC 33” 11-04. Ek 161þ. V. 2190þ. 
Brettakanntar, dráttarkr, ný skoð, nýlegt 
lakk góð dekk. ATH skipti. S. 777 5700.

Nissan Patrol Elegance 3.0 Diesel 
‘08/2004 ek. 94 þ.km, sjálfskiptur, 
leður, filmur, WEBASTO OLÍUM., 35” 
stærri breytingin, ekkert áhvílandi. Mjög 
fallegur bíll. 3.390 þús. S. 897 2034.

05 Tacoma 38” ekinn 82þkm. Góðu 
ástandi. Verð 3,9m. 698-3377 & 
arnarmar@me.com

N.Patrol 38”. Nýleg 38”dekk. Nýl-
upptekinn mótor. Nýtt hedd. 
Aukatankur. Loftdæla. Nýskoðaður. 
Verð.700þ. Uppl. S: 896 0740.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Vörubílakrani Hiab 166XS-5E Hi-Pro, 
árg. 2007 með Combidrive2 fjarst. 
Notaður 115 klst. Verð: 5 mill. + vsk. 
Uppl. gefur Tómas í s: 8921228.

 Mótorhjól

Honda vtx 1800c árg. 2003 ek. 8 þús. 
mílur. Mikið af aukahlutum, ný dekk, 
mjög vel með farið hjól. Uppl. í s. 
866 3495.

 Fjórhjól

Polaris x2 500. 5800km. Árg. ‘06. 
Götuskráð, ný dekk. Aukab td. spil, 
vindhlífar, töskur ofl. Lítur vel út. V. 
1150þús. Uppl. í S. 897 2610

 Vélsleðar

Tilboð
Tilboð! Polaris IQ FST Switchback Euro, 
árg. 2006, 2 strokkar, 750 cc., turbo, 
136 hö., 155” negld belti, Fox Racing 
demparakerfi. Ekinn 1800 km. Verð: 
1.000.000 kr. Hafið samband í síma 
864-9332/8657580

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

Til sölu Articat EXT 580 prowder 
árg.’95, ek. 1700 mílur. V. 260 þús. 
Uppl. í s. 899 0167.

 Kerrur

Fjárflutningakerra á tveimur hæðum.
Sýngarkerra á staðnum. Topplausnir 
ehf.Lyngás 8, Garðabæ, s:517 7718 
www.topplausnir.is


