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Forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar

Sérfræðingur í gjaldeyrismiðlun

Leitað er að einstaklingi sem hefur mikið traust á markaði, góð tengsl og mikla getu til að
skapa bankanum viðskipti. Forstöðumaður ber ábyrgð á daglegri stjórnun fyrirtækjaráðgjafar
og verkefnastjórnun ráðgjafarverkefna. Viðkomandi er auk þess ábyrgur fyrir markaðssetningu, kynningu og sölu á þjónustu fyrirtækjaráðgjafar auk þess að sinna ráðgjöf til
viðskiptavina bankans á sviði endurskipulagningar fyrirtækja og annarri fjármálaráðgjöf.

Við erum að leita að sérfræðingi í gjaldeyrismiðlun til þess að sinna miðlun á
gjaldeyri og tengdum afurðum innan markaðsviðskipta. Viðkomandi mun sinna
gjaldeyrismiðlun til núverandi viðskiptavina samhliða því að vinna að fjölgun þeirra.
Auk þess mun viðkomandi vinna með einstökum deildum bankans við þróun nýrrar
þjónustu tengdri gjaldeyrismiðlun.

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur:

Reynsla af stjórnun, ráðgjöf og rekstri fyrirtækja
Framúrskarandi þekking á sviði fjármála, á efnahagsmálum og á rekstrarumhverfi fyrirtækja
Mjög gott vald á íslensku og ensku
Leiðtogahæfileikar sem og hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og faglegur metnaður
Háskólamenntun, framhaldsmenntun æskileg
Próf í verðbréfaviðskiptum skv. lögum um verðbréfaviðskipti

Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði
Próf í verðbréfaviðskiptum skv. lögum um verðbréfaviðskipti
Skilningur á fjármálum og verðbréfum
Greiningarhæfni, sjálfstæði og vönduð vinnubrögð
Söludrifni og hæfni til að vinna undir álagi
Háskólamenntun á sviði hagfræði, stærðfræði eða viðskiptafræði

Vilt þú taka þátt
í uppbyggingu
Íslands?
MP banki leitar að duglegum og sjálfstæðum einstaklingum með brennandi áhuga á að taka virkan þátt í uppbyggingu atvinnulífs og
markaða á Íslandi. Við ætlum að láta verkin tala og stuðla að eflingu virks fjármálamarkaðar sem mun efla atvinnulíf og skapa samfélaginu
öllu tækifæri og hagsæld. Ef þú vilt vinna með kraftmiklum hópi fagmanna sem horfa til framtíðar þá erum við að leita að þér.

Framkvæmdastjóri eignastýringar
Leitað er að einstaklingi til að leiða eignastýringarsvið bankans og bera ábyrgð á
daglegum rekstri. Viðkomandi mun koma að mótun fjárfestingarstefnu, greiningu
fjárfestingarkosta og eflingu samskipta við núverandi og nýja viðskiptavini MP banka.
Skilyrði er að viðkomandi hafi mikið traust á markaði, góð tengsl við fagfjárfesta og
mikla getu til að skapa bankanum viðskipti.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Reynsla af stjórnun og rekstri
Reynsla af störfum á sviði eignastýringar
Leiðtogahæfileikar sem og hæfni í mannlegum samskiptum
Framúrskarandi þekking á sviði fjármála og á efnahagsmálum
Frumkvæði og faglegur metnaður
Háskólamenntun, framhaldsmenntun æskileg
Próf í verðbréfaviðskiptum skv. lögum um verðbréfaviðskipti
Mjög gott vald á íslensku og ensku

Yfirlögfræðingur

Sérfræðingur í greiningardeild
Leitað er að sérfræðingi í greiningardeild til þess að sinna greiningu og umfjöllun um
þróun helstu hagvísa og stöðu á fjármálamörkuðum. Viðkomandi mun veita starfsmönnum
og viðskiptavinum bankans upplýsingar um þróun efnahagsmála og fjármálamarkaða
sem settar eru fram jafnt á rituðu formi sem á kynningum innanhúss sem utan.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistarapróf í hagfræði eða skyldum greinum
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
Greiningarhæfni og skilningur á fjármálum og verðbréfum
Hæfni til að setja fram efni á skýran og skilmerkilegan hátt í ræðu og riti
Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsjón með störfunum hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is),
Jóna Björk Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is) og Ragnheiður S.
Dagsdóttir (ragnheidur.dagsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 29. maí nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir
að sækja um störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is.
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Leitað er að einstaklingi með yfirgripsmikla þekkingu og brennandi áhuga á lögfræði
og fjármálamörkuðum til að stýra lögfræðisviði bankans. Viðkomandi heyrir undir
forstjóra og sinnir almennri lögfræðiráðgjöf á sviði bankaréttar, verðbréfaréttar,
kröfuréttar og félagaréttar. Meðal annarra verkefna er samningagerð, almenn túlkun
laga og reglna, samskipti við eftirlitsstofnanir og þátttaka í samstarfsnefndum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Meistara- og/eða embættispróf í lögfræði
Reynsla af stjórnun
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
Gott vald á íslensku og ensku
Færni til að tjá sig í ræðu og riti
Leiðtogahæfileikar sem og hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og faglegur metnaður
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Skrifstofustarf hjá SVFR
Nánari upplýsingar
um félagið má finna
á heimasíðu þess
www.svfr.is

Starfssvið:

Við óskum eftir að þú hafir:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aðstoð við sölu- og markaðsmál
Þjónusta við félagsmenn og viðskiptavini
Símsvörun og móttaka viðskiptavina
Skráning fylgiskjala og vinna við bókhald

Reynslu af sölu og markaðsmálum
Reynslu af skrifstofustörfum
Bókhaldsfærni
Færni í íslensku og ensku
Lipurð og góða samskiptahæfileika

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511-1225.

"IFVÁLAVIRKI ËSKAST
6IÈ ERUM AÈ LEITA AF DUGLEGUM OG SJ¹LFST¾ÈUM
VIÈGERÈARMANNI ¹ VERKST¾ÈIÈ OKKAR
5M ER AÈ R¾ÈA FULLT STARF ¹ VÁLAVERKST¾ÈI Å 2EYKJAVÅK
ÖAR SEM MÎRG ¹HUGAVERÈ VERKEFNI ERU Å BOÈI
3KEMMTILEGT OG KREFJANDI STARF MEÈ GËÈUM
FRAMTÅÈARMÎGULEIKUM
6INSAMLEGAST SENDIÈ UMSËKNIR ¹ BOX FRETTIS MERKT
b"IFVÁLAVIRKI 2VKn

Umsóknarfrestur er til og með 30. mai 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 starfsferilskrá.

Aðfanga og birgjastjóri (Strategic Buyer)
"§GBOHBPHCJSHKBTUKØSJLFNVSUJMNF§B§WFSBQBSUVSBGBM¢KØ§BMFHVUFZNJJOOLBVQBB§JMBTFNTKÈVNB§NØUB
JOOLBVQBTUFGOVIKÈ.BSFM"§BMÈIFSTMVSMJHHKBÓB§CÞBUJMÚSVHHBPHIFJMTUFZQUBB§GBOHBLF§KV ÈTBNU¢WÓB§
B§TUP§BWÚSV¢SØVOPHGSBNMFJ§TMVWJ§WBMÈCJSHKVN4UBSö§HFUVSGBMJ§ÓTÏSUBMTWFS§GFS§BMÚHFSMFOEJT
Starfssvið:

Hæfniskröfur:

t 7BMÈCJSHKVNPH¢KØOVTUVB§JMVNWFHOB
ÞUIâTJOHBSÓTBNWJOOVWJ§JOOSJWJ§TLJQUBWJOJ

t 5LOJNFOOUVOFSTLJMFH

t 4BNOJOHBSPHTBNTLJQUJWJ§CJSHKBPH
¢KØOVTUVB§JMBPHFGUJSGZMHOJNF§TBNOJOHVN

t 3FZOTMBBGB§GBOHBPHJOOLBVQBTUKØSOVO
FSTLJMFH
t (Ø§FOTLVLVOOÈUUBFSOBV§TZOMFH

t BSGBHSFJOJOHPHNBUÈH§VNB§LFZQUSBS
WÚSVPH¢KØOVTUV

t 3FZOTMBBGTUÚSGVNÓBM¢KØ§MFHVVNIWFSö
FSLPTUVS

t (SFJOJOHÈNBSLB§JPHNBUÈGSBNUÓ§BS
NÚHVMFJLVNÓJOOLBVQVN

t )GOJÓNBOOMFHVNTBNTLJQUVN

6NTØLOBSGSFTUVSFSUJMPHNF§NBJOL&JOVOHJTFSUFLJ§WJ§VNTØLOVNÈIFJNBTÓ§V.BSFM 
www.marel.com/jobs
/ÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUBSö§WFJUJS+ØIBOO+¶TMFJGTTPO +PIBOO*TMFJGTTPO!NBSFMDPN ÓTÓNB

.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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HÁRGREIÐSLUMEISTARA EÐA SVEIN
VANTAR Í VINNU
Stólaleiga kemur til greina. Upplýsingar í s. 567 1544 / 862 8443

Sölu og markaðsstjóri

Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hraunbæ 119

Hátæknifyrirtækið Stjörnu-Oddi óskar eftir að ráða sölu og markaðsstjóra.
Um er að ræða starf hjá framsæknu fyrirtæki á sviði
mælitækni, yfir 95% af vörunum eru seldar á erlendan
markað. Samskipti við viðskiptavini eru í gegnum
netið, síma og með þátttöku á sölusýningum.
Við sækjumst eftir manni með reynslu af sölu- og
markaðsetningu á tæknivörum á erlenda/innanlands markaði, fyrirtækjamarkaði (B2B), mann sem
getur komið með viðbót við annars öfluga sölu- og
markaðsdeild.
Samhæfing aðgerða, áætlanagerð, eftirfylgni með
áætlunum og árangri, greiningarvinna, skipuleggja

og ýta úr vör markaðssprettum, hafa áhrif á framtíðar
vöruþróun, o.s.frv.
Í sölu- og markaðsdeild starfa í dag 3 starfsmenn.
Góð tungumálakunnátta (enska nauðsynleg), háskólamenntun, lipurð í mannlegum samskiptum, góð
tölvukunnátta.
Við bjóðum: Spennandi verkefni í samstarfi við samstilltan hóp starfsmanna í fyrirtæki sem á sér spennandi framtíðarmöguleika. Vörur félagsins eru seldar
um allan heim, aðallega til umhverfisrannsókna og til
merkinga á dýrum/fiskum, og til iðnaðar.

Umsóknin sendist eigi síðar en 1. júní 2011 með tölvupósti „sigmar@star-oddi.com“ eða bréflega til
Stjörnu-Odda, Vatnagörðum 14, 104 - Reykjavík, merkt „Sölu og Markaðsstjóri “.
Frekari upplýsingar veitir Sigmar Guðbjörnsson, heimasíða Stjörnu-Odda er www.star-oddi.com.

Skútustaðahreppur, Mývatnssveit
Hlíðavegi 6, 660 Mývatn Iceland s: 464-4163 f.
464-4363, netf. gudrunm@myv.is

TÓNLISTARSKÓLI.
Skólastjóri.
Laus er til umsóknar staða skólastjóra við tónlistarskólann í Mývatnssveit.
Tónlistarskólinn deilir húsnæði með Reykjahlíðarskóla, sem er grunnskóli sveitarfélagsins. Skólinn
er vel tækjum búinn og vinnuaðstaða kennara ágæt.
Æskilegt er að viðkomandi geti einnig tekið að sér
organistastarf við báðar kirkjur sveitarinnar.
Skútustaðahreppur hefur yfir að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á góðum kjörum.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri,
Guðrún M. Valgeirsdóttir s: 464-4163 og 864-4141,
netf. gudrunm@myv.is.

Lausar eru eftirtaldar stöður við
Grunnskólann á Bakkaﬁrði
frá og með 1. ágúst nk.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 1. júní nk.
Kennara vantar í almenna kennslu, tungumál, textílmennt,
íþróttir og heimilisfræði.
Grunnskólinn á Bakkaﬁrði er einsetinn lítill skóli með 15 - 20 nemendum þar
sem mikil áhersla er lögð á að nemendum líði vel og að allir fái nám við sitt
hæﬁ. Á Bakkaﬁrði búa um 100 manns í sérlega fjölskylduvænu umhverﬁ.
Gott og ódýrt íbúðarhúsnæði er til staðar. Á staðnum er verslun. Fjölbreyttir
útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni náttúru. Í boði er mjög spennandi starf í metnaðarfullu umhverﬁ, þar sem starfsaðstaða og aðbúnaður er
til fyrirmyndar í alla staði, í mjög barnvænu samfélagi.

Upplýsingar gefa María Guðmundsdóttir, skólastjóri í
símum 473 1618 og 847 6742, maria@langanesbyggd.is
og Gunnólfur Lárusson í síma 4681220 eða sveitarsstjori@
langanesbyggd.is

Grunnskólakennarar
LAUSAR KENNARASTÖÐUR VIÐ
GRUNNSKÓLA ÞÓRSHAFNAR
Okkur vantar ﬂeiri metnaðarfulla, hugmyndaríka og kraftmikla kennara til að taka þátt í jákvæðu og uppbyggilegu
skólastarﬁ á Þórshöfn.
Í Grunnskóla Þórshafnar eru um 80 nemendur í hæﬁlega stórum bekkjardeildum. Á Þórshöfn búa um 400 manns í fjölskylduvænu umhverﬁ. Gott
og ódýrt íbúðarhúsnæði er til staðar og öll almenn þjónusta. Á staðnum er
góður leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug. Samgöngur eru
góðar, m.a. ﬂug ﬁmm daga vikunnar til Reykjavíkur um Akureyri.

Lausar eru til umsóknar stöður umsjónarkennara,
listgreinakennara og tónmenntakennara.
Nánari upplýsingar veitir Arnfríður Aðalsteinsdóttir,
skólastjóri
í símum 468 1164 og 899 3480, skolastjori@thorshafnarskoli.is
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní.
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Laus staða aðstoðarskólastjóra í Grunnskóla
Snæfellsbæjar.
Óskum eftir vönum bílamálara og bifreiðasmið.
Umsóknir og upplýsingar á staðnum;
í e-mail arni@lakkskemman.is
eða síma 557-4540 milli kl. 10 og 14 virka daga.

Vegna námsleyfis aðstoðarskólastjóra auglýsir Grunnskóli Snæfellsbæjar stöðuna lausa til
afleysingar skólaárið 2011 – 2012.
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004 og er í dag staðsettur á þremur stöðum,
í Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli í Staðarsveit.
Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám og að efla sjálfstæði nemenda, samvinnu og árangursrík vinnubrögð
með áherslu á vellíðan nemenda og virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Mikil áhersla er lögð á kennslu
í átthagafræði og nærkennslu en allar starfsstöðvar skólans eru Grænfánaskólar. Skólinn miðar að því að auka
verulega kennslu tengda náttúru, aðstæðum og sögu heimabyggðarinnar.
Launakjör aðstoðarskólastjóra eru í samræmi við kjarasamning KÍ (vegna SÍ) og LN.
Frekari upplýsingar um starfið, skipulag þess og umfang veitir Magnús Þór Jónsson, skólastjóri, í símum
4339900 og 8949903 eða með tölvupósti í maggi@gsnb.is

Laus staða leikskólastjóra

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 3. mgr. 11. gr: „Óheimilt er að ráða til starfa við grunnskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja
fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýs¬inga úr sakaskrá.“

Staða leikskólastjóra við leikskólann Teigasel á
Akranesi er laus til umsóknar.

Nú er að grípa tækifærið og ganga til liðs við metnaðarfullan hóp sem leggur áherslu á að gera gott
skólastarf í Snæfellsbæ enn betra. Öllum umsóknum verður svarað.

Teigasel er þriggja deilda leikskóli sem starfar í anda
heildtækrar skólastefnu . Hugmyndafræði leikskólans felur í sér að barnið er virkjað með því að bjóða
upp á opinn efnivið.
Á heimasíðunni teigasel.is er að finna frekari upplýsingar um starfssemi Teigasels.
Meginhluverk leikskólastjóra er að:
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi,
fjármálum og rekstri skólans
• Veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu
og þróunar í skólastarfi
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans í samstarfi
við bæjarstjórn
Menntunar- og hæfniskröfur fyrir leikskólastjóra:
• Leikskólakennaramenntun
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða
uppeldis- og kennslumála
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi
• Frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæði í
vinnubrögðum
• Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með
börnum
• Hæfni til að veita faglega forystu og frumkvæði
• Færni í mannlegum samskiptum
Staðan er laus frá 1. ágúst 2011
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga við Félag stjórnenda í leikskólum.
Umsóknarfrestur er til og með 6. júní 2011
Vakin er athygli á því að starfið hentar jafnt konum
sem körlum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Fjölskyldustofu, netfang
helga.gunnarsdottir@akranes.is, eða í
síma 433 1000.

Hafðu samband, þú tapar engu en gætir grætt mikið!

Framúrskarandi kennarar
óskast vegna mikillar aðsóknar í Tækniskólann, skóla atvinnulífsins

Skipstjórnarskólinn

Véltækniskólinn

Ein staða í faggreinum skipstjórnar.
Skipstjórnarmenntun og reynsla nauðsynleg ásamt
kennsluréttindum.

Tvær – þrjár stöður í faggreinum vélstjórnar.
Óskað er eftir véltæknifræðingi/vélaverkfræðingi
með starfsreynslu sem vélfræðingur og með
kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veitir Vilbergur Magni Óskarsson,
skólastjóri Skipstjórnarskólans, í síma 514 9551 og í
tölvupósti, vmo@tskoli.is

Nánari upplýsingar veitir Egill Guðmundsson, skólastjóri Véltækniskólans, í síma 514 9501 og í
tölvupósti, egu@tskoli.is

Upplýsingatækniskólinn

Tæknimenntaskólinn

Tvær – þrjár stöður fagkennara á tölvubraut.
Þekking og reynsla í forritun, vélbúnaði, stýri- og
netkerfum, vefforritun og gagnasafnsfræði.
Kennsluréttindi og kennslureynsla æskileg.

Ein staða í efnafræði.
Öll almenn efnafræðikennsla

Nánari upplýsingar veitir Bjargey Gígja Gísladóttir,
skólastjóri Upplýsingatækniskólans, í síma 514 9351
og í tölvupósti, bgg@tskoli.is

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi Tækniskólans og KÍ.
Umsóknarfrestur er til 1. júní. Umsóknir sendist á bg@tskoli.is.
(ath. þessi auglýsing gildir í 6 mánuði)

Umsóknir skulu berast skrifstofu Akranesskaupstaðar, Stillholti 16-18, eða
Umsóknum ásamt gögnum skal skilað til framkvæmdastjóra Fjölskyldustofu, Stillholti 16-18, 300
Akranes, netfang akranes@akranes.is.

www.tskoli.is

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Innkaupafulltrúi óskast
Lífland er markaðsdrifið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig annars vegar í þjónustu tengdri
landbúnaði og hins vegar þjónustu tengdri hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist. Áhersla er
lögð á að uppfylla þarfir og óskir viðskiptavina svo að af beri í samkeppni. www.lifland.is
Starfssvið:
• Umsjón með innkaupum frá stærri birgjum
• Umsjón með færslum milli lagera
• Umsjón með vörutalningum
• Bókun á hráefnanotkun og framleiðslu
• Tollun vörusendinga
• Skýrslugerð

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla af sviði innkaupa og birgðahalds
• Góð almenn tölvuþekking
• Glöggskyggni á tölur, nákvæmni, samviskusemi
• Góðir samskiptahæfileikar

Umsóknarfrestur er til og
með 29. maí nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www. hagvangur.is

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700

www.hagvangur.is
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Bifvélavirki óskast!
Við erum að leita af duglegum og sjálfstæðum
viðgerðarmanni á verkstæðið okkar.
Um er að ræða fullt starf á vélaverkstæði í Reykjavík
þar sem mörg áhugaverð verkefni eru í boði.
Skemmtilegt og krefjandi starf með góðum
framtíðarmöguleikum!

Holtsbúð hjúkrunarheimili, Garðabæ

Samkór Kópavogs

óskar eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Einnig
vantar starfsfólk við aðhlynningu og í eldhúsi.

Óskar eftir kórstjóra

Um er að ræða framtíðar- og/eða sumarafleysingarstörf
í 20 til 100% stöður.

Umsóknir sendist á netfangið samkor@samkor.is fyrir 1. júní 2011.
Nánari upplýsingar hjá formanni kórsins
Birnu Guðmundsdóttur í síma 893-1232
Upplýsingar um kórinn eru á heimasíðu samkor.is

Holtsbúð er staðsett í rólegu íbúðarhverfi þar sem 39
aldraðir heimilsmenn búa. Hér ríkir skemmtilegur og
samstarfsgóður starfsmannahópur.
Upplýsingar gefur Helga Elísdóttir í síma 535-2220,
863-2225 eða helga(a)holtsbud.is

Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is merkt
„Bifvélavirki Rvk”

Grunn- og Tónskólinn á Hólmavík auglýsir
eftirfarandi stöður lausar til umsóknar:
Aðstoðarskólastjóri
Umsækjandi um stöðu aðstoðarskólastjóra þarf að hafa kennsluréttindi og kennslureynslu á grunnskólastigi. Þekking, reynsla eða menntun á sviði
stjórnunar er æskileg. Áhugi á listgreinum er mikilvægur en áhugi á þróunarstarfi, teymisvinnu og kennsluháttum sem tengjast hugmyndafræði um
einstaklingsmiðað nám er skilyrði.
Umsókn skal fylgja greinargerð þar sem fram kemur reynsla og menntun umsækjanda, hvaða sýn hann hefur á skólastarf, nýbreytni og hlutverk aðstoðarskólastjóra í skólastarfi.
Laun fara eftir kjarasamningi LN og SÍ. Ráðning og upphaf starfs miðast við 1. ágúst 2011.
• 100% staða tungumálakennara á unglingastigi, kennslugreinar danska og enska.
• 100% staða tónlistarkennara. Kennslugreinar: píanó á grunnstigi, gítar, bassagítar og slagverk á grunn eða miðstigi auk tónfræðigreina.
• 3 stuðningsfulltrúar til að sinna nemendum með sérþarfir og lengdri viðveru nemenda, stöðuhlutfall er frá 75 - 100%.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum LN og KÍ vegna kennarastaða en samkvæmt kjarasamningum á almennum vinnumarkaði vegna starfa
stuðningsfulltrúa.
Ráðning til auglýstra starfa miðast við næsta haust og þurfa umsækjendur að hefja störf eigi síðar en 15. ágúst 2011.

Umsóknarfrestur um allar stöðurnar er til 1. júní 2011.

• Te & Kaffi óskar eftir liðsmanni í
eldhús og útkeyrslu
• Starfslýsing
o Almenn störf í eldhúsi
fyrirtækisins og útkeyrsla á
kaffihús Te&Kaffi
o Dagvinna og önnur hver helgi
• Hæfniskröfur
o Jákvætt hugarfar
o Rösk og kraftmikil manneskja
o Þarf að geta unnið sjálfstætt
o Eldri en 20 ára
Um framtíðarstarf er að ræða og
æskilegt er að starfsmaður geti hafið
störf sem fyrst.

Umsóknum ásamt ferilskrá og meðmælum skal skilað til:
Grunnskólans á Hómavík Skólabraut 20, 510 Hólmavík
Frekari upplýsingar veita:
Bjarni Ómar Haraldsson, skólastjóri, sími 892-4666 og 451-3129.
Hildur Guðjónsdóttir, aðstoðarskólastjóri, sími 451-3129 og 661-2010.Póstfang: skolastjorar@holmavik.is og vefslóðin skólans er www.strandabyggd.
is/grunnskoli
Skólinn er samrekinn grunn- og tónlistarskóli sem leggur sérstaka áherslu á tónlist og leiklist í skólastarfi. Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, þemanám, einstaklingsmiðað nám og teymisvinnu. Áhersla er lögð á umhverfismál og flaggar skólinn Grænfánanum. Á næsta skólaári verða nemendur á bilinu 75 - 80 og
stunda tæplega 70 þeirra tónlistarnám samhliða grunnskólanámi. Í skólastarfinu er lögð mikil áhersla á fagmennsku og virðingu fyrir skólastarfi þar sem nemandinn, velferð
hans, árangur og líðan í námi og leik er ávallt í fyrsta sæti. Hólmavík er í 234 km fjarlægð frá Reykjavík og tilheyrir sveitarfélaginu Strandabyggð. Íbúafjöldi er rúmlega 500
manns. Á Hólmavík er góð þjónusta og öflugur leikskóli. Menningarstarf er afar fjölbreytt og góð útivistar- og íþróttaaðstaða er á staðnum.

&RAMKVMDASTJØRIÈFJÉRMÉLASVIS
&RAMTÓARSâNÈ,ANDSPÓTALAÈERÈAÈVERAÈÓÈFREMSTUÈRÚÈHÉSKØLASJÞKRAHÞSA È
EFTIRSØTTURÈ VINNUSTAURÈ OGÈ STOLTÈ LANDSMANNA È SJÞKLINGAÈ OGÈ STARFMANNAÈ
'ILDIÈ ,ANDSPÓTALAÈ ERUÈ 5MHYGGJA È FAGMENNSKA È ÚRYGGIÈ OGÈ FRAMRØUN
!UGLâSTÈ ERÈ LAUSTÈ TILÈ UMSØKNARÈ STARFÈ FRAMKVMDASTJØRAÈ FJÉRMÉLASVISÈÈ
ÉÈ,ANDSPÓTALA
,EITAÈ ERÈ EFTIRÈ FARSLUM È KRAFTMIKLUMÈ OGÈ METNAARFULLUMÈ STJØRNANDAÈ
&RAMKVMDASTJØRIÈ FJÉRMÉLASVISÈ SITURÈ ÓÈ FRAMKVMDASTJØRNÈ OGÈ HEYRIRÈ
UNDIRÈFORSTJØRA
&JÉRMÉLASVIÈANNASTÈJØNUSTUÈVIÈÚLLÈSVIÈSPÓTALANSÈ

TENGI LEITAR AÐ SÖLUMANNI Í LAGNADEILD
FYRIRTÆKISINS Í KÓPAVOGI.
Um er að ræða sölu- og ráðgjafastarf hjá leiðandi fyrirtæki á sviði pípulagna og
hreinlætistækja. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

-EGINVERKEFNIÈ SVISINSÈ ERUÈ REIKNINGSHALD È FJÉRSTâRING È LAUNAVINNSLA È
INNKAUPÈOGÈUPPLâSINGAGJÚFÈ

(ELSTUÈVERKEFNIÈOGÈÉBYRG
»È
»È
»È
»È
»È
»È
»È

6ERAÈLEITOGIÈVIÈFRAMKVMDÈSTEFNUÈSPÓTALANS
(ELGAÈSIGÈSâNÈOGÈGILDUMÈSPÓTALANSÈTILÈFRAMTÓAR
(AFAÈHFNIÈOGÈVILJAÈTILÈAÈLÓTAÈÉÈSTARFSEMIÈSPÓTALANSÈSEMÈEINAÈHEILDÈ
6INNAÈVIÈLANGTÓMAÉTLANIR ÈFJÉRHAGSÉTLANIR ÈUPPGJÚRÈOGÈEFTIRFYLGNI
3AMHFAÈFAGLEGAÈTTIÈOGÈSTULAÈAÈÚRYGGI ÈGUMÈOGÈHAGKVMNI
)NNLEIAÈNâJUNGARÈOGÈBREYTINGARÈOGÈSTULAÈAÈFRAMRØUNÈSTARFSEMINNARÈ
3AMSTARFÈOGÈTENGSLÈMAÈVIÈRÉUNEYTI ÈÚNNURÈSJÞKRAHÞSÈOGÈHEILBRIGISSTOFNANIR

(FNIKRÚFUR

Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu og mikinn áhuga á pípulögnum, sveinspróf í
pípulögnum er kostur en ekki skilyrði. Einnig þarf viðkomandi að búa yfir góðri almennri
tölvukunnáttu og hafa ríka þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi sé 25 ára eða eldri.
Tengi er reyklaust fyrirtæki.
Umsóknarfrestur er til 27. maí 2011.
Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að senda inn umsókn, ferilskrá og afrit af
sveinsbréfi (ef það á við) á tölvupóstfangið atvinna@tengi.is
UPPLÝSINGAR UM STARFIÐ GEFUR ÁRNI BIRGISSON
STARFSMANNASTJÓRI TENGIS.

TENGI EHF.  SMIÐJUVEGI 76  200 KÓPAVOGI  SÍMI: 414-1000
GÆÐI,ÞJÓNUSTA OG ÁBYRGÐ
- ÞAÐ ER TENGI

»È
»È
»È
»È
»È

(ÉSKØLAMENNTUNÈSEMÈNâTISTÈÓÈSTARFIÈ
,EITOGAHFILEIKAR
&RUMKVIÈOGÈÉRNIÈ
3AMSKIPTAHFNIÈOGÈJÉKVTTÈVIMØT
&ARSLÈREYNSLAÈAFÈREKSTRI ÈFJÉRMÉLUMÈOGÈSTJØRNUN

.ÉNARIÈUPPLâSINGAR
»È 5MSØKNARFRESTURÈERÈTILÈOGÈMEÈÈJÞNÓÈÈ
»È 3TARFSHLUTFALLÈERÈÈOGÈVEITISTÈSTARFIÈFRÉÈÈJÞLÓÈ ÈTILÈÈÉRA
»È 5MSØKNUMÈ FYLGIÈ VOTTFESTARÈ UPPLâSINGARÈ UMÈ NÉM È FYRRIÈ STÚRFÈ OGÈ REYNSLUÈÈ
AFÈSTJØRNUNARSTÚRFUM
»È 5PPLâSINGARÈ VEITIRÈ %RNAÈ %INARSDØTTIR È FRAMKVMDASTJØRIÈ MANNAUSSVIS È
NETFANGÈERNA LANDSPITALIIS ÈSÓMIÈÈ
»È 5MSØKNARGÚGNÈ SEMÈ EKKIÈ ERÈ HGTÈ AÈ SENDAÈ RAFRNTÈ SKULUÈ BERAST È ÓÈ TVÓRITI È
MANNAUSSVIIÈ,ANDSPÓTALA È%IRÓKSGÚTUÈ ÈÈ2EYKJAVÓK
»È &REKARIÈ UPPLâSINGARÈ UMÈ ÉBYRGARSVIÈ OGÈ ALMENNARÈ KRÚFURÈ TILÈ STJØRNENDAÈÈ
ÉÈ,ANDSPÓTALAÈERUÈÉÈVEFÈ,ANDSPÓTALA ÈWWWLANDSPITALIIS
,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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VILTUVINNA MEÐ ÞEIM BESTU?

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM LIÐSMÖNNUM Í SAMHENTAN HÓP RÁÐGJAFA.
 5ièJM|IXPPHèìHNNLQJXi0LFURVRIWJDJQDJUXQQXPRJ%, $QDO\VLV6HUYLFHV,QWHJUDWLRQ6HUYLFHV
5HSRUWLQJ6HUYLFHV764/ 
 5ièJM|IXPPHèìHNNLQJXi2UDFOHJDJQDJUXQQXPRJ%, 2%,((+\SHULRQRVIUY 
 5ièJM|IXPPHèìHNNLQJXRJUH\QVOXDIXSSE\JJLQJXiY|UXK~VXPJDJQD
Upplýsingastýring ehf. er hluti af Platon (www.platon.
net), sem er eitt stærsta óháða ráðgjafafyrirtækið á sviði
XSSOêVLQJDVWêULQJDUi1RUèXUO|QGXQXPPHè\¿U
sérfræðinga á 9 skrifstofum. Viðskiptavinir Platon eru
m.a. mörg af helstu fyrirtækjum í Skandinavíu og víðar.
Hjá Platon er lögð áhersla á miðlun þekkingar og
reynslu, ásamt samvinnu milli landa. Ráðgjöfum okkar
gefst því einstakt tækifæri á að taka þátt í spennandi
verkefnum hérlendis og erlendis
Platon er samstarfsaðili allra helstu framleiðenda
á viðskiptagreindarverkfærum. Gull samstarfsaðili
Microsoft og var valið „BI Partner of the year“ í
'DQP|UNX  RJ t 1RUHJL  6Mi QiQDU ZZZ
platon.is

ÈKXJDVDPLUKD¿UVDPEDQGYLè6LJXUè-yQVVRQt
QHWIDQJVMR#SODWRQLVHèDVtPD

STARFSSVIÐ:
 Ráðgjöf á sviði viðskiptagreindar.
 Þarfagreiningu, hönnun og innleiðing
viðskiptagreindarlausna.
 Verkefnastjórnun .
 Þekkingarmiðlun.
HÆFNISKRÖFUR:
 Háskólamenntun.
 Þekking og reynsla af uppbyggingu og
innleiðingu á viðskiptagreindarlausnum.
 Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og
drifkraftur.
 Hæfni í mannlegum samskiptum.

ZZZSODWRQLV
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KRAFTMIKILL

SÖLUMAÐUR

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 : 810 HVERAGERÐI

Læknir óskast við Heilsustofnun NLFÍ

Leitum að kraftmiklum sölumanni í fullt starf.
Viðkomandi þarf að hafa mikinn áhuga á raftækjum og vera 22 ára eða eldri. Heiðarleiki,

Laus er til umsóknar 100% staða læknis við
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði.

góð tölvukunnátta og rík þjónustulund skilyrði.

Nánari upplýsingar fást hjá Erlu G. Sveinsdóttur
yfirlækni, erla@hnlfi.is eða Ólafi Sigurðssyni
framkvæmdastjóra, olafur@hnlfi.is sími 483 0300.

Sjónvarpsmiðstöðin er ein rótgrónasta raftækjaverslun landsins þar sem mikið er lagt upp úr góðri
og persónulegri þjónustu.
Áhugasamir vinsamlega fyllið út
umsóknareyðublað á www.sm.is

Staðan er laus frá 1. september.

HNLFÍ er endurhæfingarstofnun sem leggur áherslu
á að auka og efla þátt hugtakanna heilbrigði og
heilsuvernd í umræðu og verkum. HNLFÍ forðast
kennisetningar sem ekki standast vísindalega
gagnrýni.
Umsóknarfrestur er til 5. júní. Umsóknir með
ferilskrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri,
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@hnlfi.is.

3"'5,+"7&34-6/t4¶6.Á-"t4¶.*tXXXTNJT

NOREGUR KALLAR

Austurbæjar Apótek

á múrara, smiði og málara

AM Direct As bráðvantar eftirfarandi fagmenn til starfa
í Noregi:
• Múrara
• Trésmiði
• Kerfismótasmiði
• Verkstjóra fyrir kerfismótasmiði
• Málara
Nú þegar vantar múrara í mánaðarverkefni í Molde með
möguleika á framlengingu.
Þá vantar 2 smiði til Sotre rétt við Bergen í framtíðarvinnu.
Lágmarksráðningartími 1 ár.
Góð kunnátta í Norðurlandamáli nauðsynleg í það verkefni.
Einnig vantar húsasmiði á fleiri staði í Noregi.

Öllum umsóknum verður svarað.

Austurbæjar Apótek í Ögurhvarfi 3, Kópavogi

Reykjalundur, endurhæﬁngarmiðstöð
SÍBS auglýsir lausar stöður til umsóknar:

óskar eftir lyfjatækni eða vönum starfskrafti

Hjúkrunarfræðings

í 60-100% starf.

Laus er til umsóknar 80% staða hjúkrunarfræðings,
tímabundið í 6 – 8 mánuði. Viðkomandi þarf að hafa
starfsleyfi sem hjúkrunarfræðingur á Íslandi.

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf að vera jákvæður

Starfið felst í umönnun sjúklinga af öllum sviðum
stofnunarinnar og er æskilegt að viðkomandi hafi því
víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu og reynslu. Um
vaktavinnu er að ræða.

með þjónustulund og reyklaus.

Umsóknir með ferilskrá, afriti af sveinsbréfi eða meistarabréfi og
ábendingu um 2 meðmælendur sendist á netfangið
arvid@spesia.is

Laun samkvæmt kjarasamning Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra.

Nánari upplýsingar veittar virka daga í síma 897 5686.

Sjúkraliða

með hlýlega framkomu ,sjálfstæður,sveigjanlegur,

Ferilskrá skal senda á bergljot.th@simnet.is fyrir
26.maí.

Laus er til umsóknar 80% staða sjúkraliða, fastráðning í boði. Viðkomandi þarf að hafa starfsleyfi sem
sjúkraliði á Íslandi.
Starfið felst í umönnun sjúklinga af öllum sviðum
stofnunarinnar og er æskilegt að viðkomandi hafi því
víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu og reynslu. Um
vaktavinnu er að ræða.
Laun samkvæmt kjarasamning Sjúkraliðafélags
Íslands og fjármálaráðherra.

SAMSKIP - VIÐHALDSDEILD
Samskip óska eftir að ráða í tvö störf í
viðhaldsdeild félagsins í Reykjavík
Vélaverkstæði:
Óskað er eftir bifvélavirkja, vélvirkja eða manni með
reynslu í tækjaviðgerðum. Reynsla í viðgerðum á lyfturum
eða vinnuvélum er mikill kostur.

Gámaverkstæði:
Óskað er eftir vélvirkja, suðumanni eða manni með reynslu
í stálsmíði. Reynsla í smíði og suðu á ryðfríu stáli og áli er
mikill kostur.
Í báðum tilfellum er um framtíðarstörf að ræða og gerðar
eru kröfur um mikla þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð ásamt færni í mannlegum samskiptum.
Krafa er gerð um hreint sakavottorð. Öllum umsóknum
verður svarað og verða þær meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Elmar P. Lárusson
(elmar.palmi.larusson@samskip.com) s. 858 8601
Vinsamlega sækið um starf á vef Samskipa: www.samskip.is
Umsóknir berist í
síðasta lagi 27. maí 2011.

Sjúkraliða - sumarafleysing
Laus er til umsóknar 100% staða sjúkraliða, sumarafleysing. Viðkomandi þarf að hafa starfsleyfi sem
sjúkraliði á Íslandi.
Starfið felst í umönnun sjúklinga af öllum sviðum
stofnunarinnar og er æskilegt að viðkomandi hafi því
víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu og reynslu. Um
vaktavinnu er að ræða.
Laun samkvæmt kjarasamning Sjúkraliðafélags
Íslands og fjármálaráðherra.
Umsóknir um störfin ásamt ferilskrá berist til Láru M.
Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra hjúkrunar
(laras@reykjalundur.is)
Upplýsingar um störfin veita Lára M. Sigurarðadóttir,
framkvæmdastjóri hjúkrunar (laras@reykjalundur.is)
og Sigurlaug Arngrímsdóttir, hjúkrunarstjóri
(sigurlauga@reykjalundur.is)
Umsóknarfrestur er til 3. júní og þarf viðkomandi
þarf að geta hafið störf hið fyrsta.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má
finna á heimasíðunni www.reykjalundur.is
Á Reykjalundi er unnið í þverfaglegum teymum.
Krafist er góðrar hæfni í mannlegum samskiptum,
frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Reykjalundur, endurhæfingarmiðstöð SÍBS.
Sími 585 2000 – www.reykjalundur.is

Langanesbyggð auglýsir eftir
leikskólastjóra við leikskólann
Barnaból á Þórshöfn
Skólinn er tveggja deilda og er fyrir börn á aldrinum 18 mánaða til 6 ára.
Veturinn 2010-11 eru 37 nemendur í leikskólanum.
Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla síðan 1. júlí 2008 og
Aðalnámskrá leikskóla sem Menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999.
Verið er að innleiða Uppbyggingastefnuna í starﬁð og þurfum við einstakling
með mikinn áhuga og metnað til að takast á við fjölbreytt og gefandi starf.

Aðrar hæfniskröfur:
• Kennaramenntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði
• Jákvæðni og sveigjanleiki
• Rekstrarþekking
• Góðir skipulagshæﬁleikar
Upplýsingar gefur Steinunn Guðnadóttir, leikskólastjóri
í síma 468 – 1303/ 845 – 1191 barnabol@langanesbyggd.is og Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri í síma 468
– 1220/821 – 1646 sveitarstjori@langanesbyggd.is
Mikilvægt er að viðkomandi geti haﬁð störf 1. ágúst 2011
Umsóknum skal skilað á skrifstofu Langanesbyggðar að
Fjarðarvegi 3 eða rafrænt á heimasíðu skólans www.leikskolinn.is/thorshofn undir ﬂipanum „Um leikskólann“
Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2011
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Sinfóníuhljómsveit Norðurlands

auglýsir lausa stöðu framkvæmdastjóra
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands flytur fyrst og fremst sígilda
hljómsveitartónlist, yfirleitt 7 – 9 efnisskrár á ári, ýmist á eigin vegum
eða í samstarfi við aðra. Hljómsveitin hefur aðsetur í Hofi á Akureyri
en heldur einnig tónleika utan Akureyrar. Starf framkvæmdastjóra
felst í að skipuleggja tónleika í samráði við verkefnavalsnefnd og
aðalhljómsveitarstjóra, afla fjárstuðnings og verkefna, gera starfs- og
fjárhagsáætlanir og reka skrifstofu. Óskað er eftir framkvæmdastjóra sem:
- hefur menntun sem nýtist í starfi,
t.d. á sviði menningarstjórnunar eða
viðburðastjórnunar,
- hefur þekkingu og áhuga á flutningi
sígildrar hljómsveitartónlistar,

- hefur góða færni í ensku,
- hefur þekkingu og reynslu af rekstri
sambærilegra verkefna,
- á auðvelt með að vinna sjálfstætt og í hópi,
- getur hafið störf 1. ágúst.

Umsóknir skal senda til Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Hofi,
Strandgötu 12, 600 Akureyri. Umsóknarfrestur er til 10. júní 2011.
Nánari upplýsingar um starfið veita Magna Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri,
sími 895 1788/450 1020, netfang sinfonia@akureyri.is, og Gunnar Frímannsson
formaður hljómsveitarráðs, sími 694 4123/460 1154, netfang gunnarf@akureyri.is.

Stykkishólmsbær

Leikskólakennarar óskast
Leikskólinn í Stykkishólmi auglýsir eftir leikskólakennurum til starfa. Um er að ræða tvær 100%
stöður.
Vakin er athygli á því að ef ekki fást leikskólakennarar til starfa, munu aðrar umsóknir koma til
greina.
Nánari upplýsingar gefur Sigrún Þórsteinsdóttir
leikskólastjóri í síma 4338128 eða á netfanginu
leikskoli@stykkisholmur.is

Starfsfólk óskast
Ný matvöruverslun í Reykjavík vantar
starfsfólk í eftirfarandi störf
Vaktstjóra. Unnið er á vöktum. Öll almenn afgreiðsla
og verslunarstörf, vaktstjóri er staðgengill verslunarstjóra í fjarveru hans.
Almenn afgreiðsla: Unnið er á vöktum virka daga og
um helgar.
Afgreiðsla og áfyllingar: virka daga.
Vörumótaka: Eftirlit með vörumóttöku og almennt
lagerhald. vinnutími 08.00 - 12.00.
Hæfniskröfur:
• 20 ára og eldri
• Reyklaus.
• Reynsla af verslunarstörfum er æskileg en
ekki skilyrði
• Hreint sakavottorð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og heiðarleiki
• Vinna vel undir álagi
• Eingöngu er um framtíðarstörf að ræða
Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendast á netfangið
atvinna.matvara@gmail.com

,JËSAVOGUR LEITAR AÈ RAFVIRKJA
2EYNSLUMIKLIR NEMAR Å SUMARSTARF
KOMA EINNIG TIL GREINA
2AGNAR  
RAGGI LJOSAVOGURIS

%RT ÖÒ
DUGLEGUR STUNDVÅS REGLUSAMUR

(EFUR ÖÒ
¹HUGA ¹ AÈ STARFA Å LITLU FRAMS¾KNU
FYRIRT¾KI
3TEINSMIÈJAN 2EIN LEITAR AF STARFSFËLKI TIL
FRAMTÅÈARSTARFA VIÈ FRAMLEIÈSLU SÅNA STARFIÈ FELST Å
VINNSLU ¹ N¹TTÒRUSTEIN Å BORÈPLÎTUR LEGSTEINA OFL
2EYNSLA ¾SKILEG
3TARFIÈ ER JAFNT Å SMIÈJU OKKAR AÈ 6IÈARHÎFÈA  OG
VIÈ VERKEFNI VÅÈSVEGAR UM HÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ
,AUNAKJÎR ERU SAMKV¾MT SAMKOMULAGI
5PPLÕSINGAR VEITTAR Å SÅMA EÈA ¹ SKRIFSTOFU OKKAR
Steinsmiðjan Rein • Viðarhöfða 1 • 110 Reykjavík • 566-7878

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu
Stykkishólmsbæjar og á vef bæjarins
www.stykkisholmur.is
Umsóknarfrestur er til 15. júní 2011.

Krókur – Bílauppboð
Sala og skoðanir

Hjúkrunarforstjóri óskast
Vilt þú vera þátttakandi í spennandi uppbyggingu á þjónustu á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Naust á Þórshöfn?
Sveitarfélagið Langanesbyggð óskar eftir að ráða hjúkrunarforstjóra. Um er að ræða framtíðarstarf. Æskilegt er að
viðkomandi geti haﬁð störf sem fyrst.
Sveitarfélagið Langanesbyggð rekur Hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust sem er með 11 hjúkrunarrými, 3 dvalarrými og 2 dagvistarrými. Unnið er að endurskipulagningu
starfseminnar.
Helstu verkefni eru:
• Fagleg, stjórnunarleg og rekstrarleg ábyrgð á
hjúkrunarþjónustu.
• Ábyrgð á gæðastarﬁ.
Menntunar- og/eða hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðingur með íslensk hjúkrunarréttindi.
• Starﬁð krefst hæfni í sjálfstæðum vinnubrögðum ásamt
frumkvæði, jákvæðni og lipurðar í mannlegum
samskiptum.
• Hæfni til stjórnunar, nýsköpunar og innleiðslu nýrra
hugmynda og vinnubragða.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Nánari upplýsingar um starfsemina, kaup og kjör veitir
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri, í síma: 468-1220 / 8211646 og á netfangið: sveitarstjori@langanesbyggd.is.
Umsóknir berist skriﬂega til: Sveitarfélagið Langanesbyggð
Fjarðarvegi 3
680 Þórshöfn

Auglýsingasími

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2011.
Athugið að öllum umsóknum verður svarað.

Bílauppboð ehf. óskar eftir að ráða starfsmann til að sinna
skoðunum og bifreiðasölu.
Óskað er eftir bifreiðasmið eða bifvélavirkja sem hefur reynslu
af Cabas tjónamatskerfi og þekkingu og áhuga á sölu bifreiða.
Um er að ræða framtíðarstarf og gerð er krafa um ríka
þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Öllum umsóknum verður svarað og verða meðhöndlaðar sem
trúnaðarmál.
Umsóknir berist í síðasta lagi 6. júní 2011 á netfangið
johannb@krokur.net
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Baldursson
(johannb@krokur.net) sími 522-4610.
Bílauppboð ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu ökutækja í gegnum
einn mest sótta uppboðsvef landsins, www.bilauppbod.is.
Meðal viðskiptavina félagsins eru flest stærstu trygginga- og
fjármögnunarfyrirtæki landsins.
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Bæjarhreppur
Grunnskólinn á Borðeyri
Laus til umsóknar staða skólastjóra við
Grunnskólann á Borðeyri fyrir næsta skólaár.

Upplýsingatæknisvið Iceland Express leitar að
frumlegum og úrræðagóðum starfsmanni í fjölbreytt starf við þróun vefsvæða félagsins.
Starfið felur í sér ýmis verkefni tengdum vefmálum félagsins m.a. viðmótshönnun, greining
og forritun á söluvef. Unnið er í náinni samvinnu
við önnur svið og er áhugi á markaðsmálum
kostur. Starfsmaður þarf að hafa góð tök á
HTML/CSS, Microsoft .NET umhverfinu, sql-fyrirspurnum og fússball.
Æskilegt er að viðkomandi hafi háskólagráðu í
tölvunarfræði eða hafi sambærilega menntun.
Umsóknir þurfa að berast fyrir 29. maí nk.
Allar nánari upplýsingar er að finna á
www.icelandexpress.is/jobs

Iceland Express leitar að kraftmiklum einstaklingi
með yfirgripsmikla þekkingu á rafrænum viðskiptum
í starf verkefnastjóra netviðskipta - starfskrafti sem
er tilbúinn að vera hluti af öflugu teymi í líflegu og
krefjandi umhverfi. Starf verkefnastjóra felur í sér
að koma á fót og viðhalda samskiptum við erlenda
söluaðila, ásamt því að auka dreifingu á sölu
félagsins og þróa nýjar söluleiðir í netviðskiptum.
Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga
á sölu- og markaðsmálum og ekki spillir ef viðkomandi hefur góð tök á tölvu- og tæknimálum.
Háskólamenntun á sviði viðskipta-, markaðs- eða
flugrekstrarfræða er mjög æskileg sem og reynsla
innan ferðageirans.

Á Borðeyri er samrekinn leik- og grunnskóli með 20
nemendur.
Húsnæði er á staðnum.
Einnig er laus kennarastaða í almennri kennslu
allt að 50% starf.
Umsóknarfrestur er til 6.júní 2011 og skulu umsóknir
sendar til :
Bæjarhreppur
Skólahúsinu Borðeyri
500 Staður
Allar upplýsingar um störfin veitir oddviti Bæjarhrepps, Sigurður Kjartansson í síma 848-1754 eða
í netfang hladhama@mi.is / bhreppur@simnet.is .
Oddviti

Umsóknir sendist á job@icelandexpress.is merkt
„Netviðskipti“, fyrir 29. maí nk. Allar nánari upplýsingar er að finna á www.icelandexpress.is/jobs.

Sérfræðingur á matvælasviði
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan
einstakling á matvælaöryggis- og neytendamálasvið
frá og með 1. september 2011. Um er að ræða fullt
starf á aðalskrifstofu MAST á Selfossi.
Helstu verkefni:
• Umsjón með málaflokkunum merkingar matvæla,
aukefni og bragðefni.
• Samskipti við neytendur, matvælafyrirtæki og
eftirlitsaðila
• Vinna við matvælalöggjöf
• Samskipti við erlendar stofnanir
• Önnur tilfallandi verkefni sem starfsmanni eru falin

Frá Kvennaskólanum í Reykjavík
Laus eru til umsóknar eftirtalin störf framhaldsskólakennara við skólann næsta skólaár, 2011-12:
Enska - 75-100% starf
Íslenska - 75-100% starf
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri
störf berist skólanum að Fríkirkjuvegi 9. Umsóknarfrestur er til 7. júní n.k. Ekki þarf sérstakt umsóknareyðublað. Ráðningartíminn er frá 1. ágúst n.k.
Launakjör eru skv. Kjarasamningi framhaldsskólakennara og stofnanasamningi skólans.
Skólameistari eða aðstoðarskólameistari veita nánari
upplýsingar í síma 580-7600.
Skólameistari

sími: 511 1144

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í matvælafræði eða önnur
háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af eftirliti og opinberri stjórnsýslu
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum
samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starfið veita Sigurður Örn
Hansson (sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn
Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is)
og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá
og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað
til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,
merktum “Sérfræðingur” eða með tölvupósti á
mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 31.
maí 2011. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
opinberra starfsmanna. Öllum umsóknum verður
svarað. Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna
á www.mast.is.
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Námskeið

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

Nýtt
Framhaldsskólakennarar
Kvennaskólinn í Reykjavík
Reykjavík
Kennarar
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Selfoss
Skrifstofustjóri
LSH, endurhæfingarlækningar Reykjavík
Lektor í líffærameinafræði
HÍ, læknad. heilbrigðisvísindasv. Reykjavík
Heilsugæslulæknir
Heilsugæsla höfuðborgarsv.
Reykjavík
Kennsla í eðlisfræði
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Selfoss
Kennarar
Menntaskólinn á Akureyri
Akureyri
Kennarar
Framhaldssk. A-Skaftafellssýslu Höfn
Starf við vef- og upplýsingamál
Iðnaðarráðuneytið
Reykjavík
Kennsla í eðlisfræði
Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
Skrifstofustjóri
Menntaskólinn við Sund
Reykjavík
Verkefnisstjóri
Mennta- og menningarmálar.n. Reykjavík
Framkvæmdastjóri fjármálasviðs LSH, skrifst. fr.kv.stj. fjármálasv. Reykjavík
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
LSH, líknard. aldraðra Landakoti Reykjavík
Hjúkrunarfræðingar
LSH, öldrunarlækningadeild F Reykjavík
Deildarlæknir í öldrunarlækningum LSH, öldrunarlækningar
Reykjavík
Sérfræðilæknir í lyflækningum
LSH, öldrunarlækningar
Reykjavík
Sérfræðilæknir í geðlækningum
LSH, öldrunarlækningar
Reykjavík
Heilbrigðisritari
LSH, sjúkraþjálfun á Grensási Reykjavík
Náms- og starfsráðgjafi
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Framhaldsskólakennarar
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Framhaldsskólakennarar
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Egilsstaðir
Skólameistari
Fjölbrautaskóli Norðurl. vestra Sauðárkrókur
Sérfræðilæknir, kvennadeild LSH LSH, sérfræðilæknar fæðingat. Reykjavík
Sérfræðingur í greiðslukerfum
Seðlabanki Íslands
Reykjavík
Sérfræðingur
Veiðimálastofnun
Sauðárkrókur
Upplýsingar um áður auglýst störf er að finna á Starfatorg.is

Nr. á vef
201105/073
201105/040
201105/072
201105/071
201105/070
201105/069
201105/068
201105/067
201105/066
201105/065
201105/064
201105/063
201105/062
201105/061
201105/060
201105/059
201105/058
201105/057
201105/056
201105/055
201105/054
201104/049
201105/053
201105/044
201105/051
201105/050

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.
~ Fjármálaráðuneytið hefur umsjón með Starfatorg.is ~

Starfatorg.is

Útboð

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Einangrunargler 2011.
Útboðsgögn verða seld á 1.000 kr. frá kl.
10:00 þann 23. maí 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 7. júní 2011 kl 14:00, í Borgartúni
12 – 14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12612

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

Til sölu

Atvinnutækifæri
Saumastofa til sölu
F.h. Reykjavíkurborgar:
Heimsending á mat – Akstur, EES útboð.

ÚTBOÐ – HJÚKRUNARHEIMIL MOSFELLSBÆ.
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í jarðvinnu og lagnir nýs
Hjúkrunarheimilis við Langatanga 2A í Mosfellsbæ.
Helstu verkþættir verksins eru gröftur og uppúrtekt 5.900 m³
og fylling 4.300 m³. Verkinu skal lokið 7. ágúst 2011. Útboðsgögn verða afhent frá og með miðvikudeginum 18. maí
2011 hjá Mosfellsbæ, einnig er hægt að fá útboðgögn afhent
rafrænt af verkefna vef með því að senda beiðni um aðgang
á pall@thg.is.

Um er að ræða dreifingu á mat frá framleiðslueldhúsi
Lindargötu 59, í heimahús og móttökueldhús
víðsvegar um Reykjavík, alla daga ársins.

Opnun tilboða: 27. júní 2011, kl 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, (www.rikiskaup.
is), eigi síðar en miðvikudaginn 25.maí n.k. Skila
skal tilboðum til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 1. september
2011, kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilkynningar

12615

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

Innanríkisráðuneytið
auglýsir kynningu á skipulagsreglum
fyrir Akureyrarflugvöll.

ÚTBOÐ ÚTBOÐ

Um er að ræða stoðtæki þ.e.a.s. gervihandleggi
og hendur, gervifótleggi og fætur ásamt liðum,
hulsum og tilheyrandi íhlutum, viðhalds- og
viðgerðarþjónustu.

Laust til afhendingar í lok júní n.k.
Upplýsingar í s. 863-9305 eða thorsteinn@vobi.is

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá og
með 24. maí 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Kynningarfundur verður haldinn á verkstað þann 20. maí
2011 kl. 13. Tilboð verða opnuð þann 3. júní 2011 kl. 14 á
bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar, Kjarna, Þverholti 2, 2. hæð að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð nr. 15051 - Gervilimir
Ríkiskaup fyrir hönd Sjúkratrygginga Íslands
(SÍ) og Landspítalans (LSH) óska eftir tilboðum í
gervilimi, íhluti og tilheyrandi þjónustu.

Saumastofa í fullum rekstri til sölu. Saumastofan er
vel búin tækjum og selst í einu lagi með vélum, lager,
viðskiptasamböndum og öllu sem tilheyrir slíkum rekstri.

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:
Norðlingaskóli – grunnskólahúsgögn.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000
frá kl. 9:00 þann 25. maí 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 8. júní 2011 kl. 10:00, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12630

Sæmundarskóli – grunnskólahúsgögn.
Útboðsgögn á geisladisk verða seld á kr. 3.000
frá kl. 9:00 þann 25. maí 2011 í þjónustuveri
Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14, 1. hæð.
Opnun tilboða: 8. júní 2011 kl. 10:30, í Borgartúni
12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12631

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

Sýslumaðurinn á Húsavík
Útgarði 1, 460 Húsavík, s: 464 5000

UPPBOÐ
Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð
á þeim sjálfum, sem hér segir:

Aðalbraut 24, fnr. 216-7216, 675 Raufarhöfn,
Norðurþingi, þingl. eig. Fasteignafélagið Bær ehf,
gerðarbeiðandi Vörður tryggingar hf, fimmtudaginn
26. maí 2011 kl. 11:00.
Austurvegur 2, fnr. 216-7702, 680 Þórshöfn,
Langanesbyggð, þingl. eig. Margrét Anna Hjaltadóttir,
gerðarbeiðendur Langanesbyggð og Vátryggingafélag
Íslands hf, fimmtudaginn 26. maí 2011 kl. 13:30.
Laugasel, jörð 153788, 641 Þingeyjarsveit, þingl. eig.
Byggingarfélagið Óseyri 16 ehf, gerðarbeiðandi NBI
hf, mánudaginn 30. maí 2011 kl. 14:00.
Sýslumaðurinn á Húsavík
20. maí 2011

Í samræmi við heimild í 59. gr. laga um loftferðir,
nr. 60/1998, með síðari breytingum, hefur
innanríkisráðherra ákveðið að setja skipulagsreglur
fyrir Akureyrarflugvöll. Reglurnar hafa m.a. að
geyma fyrirmæli um starfsemi og starfsheimildir
innan flugvallarins, reglur um hindranafleti í nágrenni
flugvallarins og á aðflugs- og fráflugsleiðum að
flugvellinum auk reglna um notkun sýnilegra
lasergeisla sem nauðsynlegar eru vegna öryggis
flugvallarstarfseminnar. Hindranafletirnir hafa
í för með sér hæðartakmarkanir á byggingum
og öðrum mannvirkjum á áhrifasvæði vallarins
sem nær til Akureyrarbæjar og sveitarfélaganna
í nágrenni Akureyrar. Drög að reglunum hafa
verið kynnt fulltrúum allra sveitarfélaga í nágrenni
vallarins.
Tilgangur og markmið reglnanna er:
• að marka skýra og gagnsæja stefnu um leyfða
starfsemi innan flugvallarins,
• að tryggja flugöryggi vallarins með því að binda
í skipulag hæðartakmarkanir sem nauðsynlegar
eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar, og
reglur um notkun sýnilegra lasergeisla sem
nauðsynlegar eru vegna öryggis flugvallarstarfseminnar,
• að einfalda umfjöllun og ákvarðanatöku um
starfsemi innan vallarins og hæðir húsa innan og
í nágrenni flugvallarins.
Með reglunum er verið að setja nánari reglur
um starfsemi innan flugvallarins en gert er í
deiliskipulagi. Þá er verið að festa í sessi með
skipulagi hindranafleti vallarins, þ.e. takmarkanir
á hæðum húsa á tilteknum svæðum, sem unnið
hefur verið eftir hingað til. Eru hindranafletir þessir
byggðir á skilgreiningum alþjóðlegra skuldbindinga
svo sem Chicago samningnum, lögum um loftferðir
nr. 60/1998, með síðari breytingum, og reglugerð
um flugvelli nr. 464/2007.
Tillaga að skipulagsreglum fyrir Akureyrarflugvöll er
hér með auglýst til kynningar en tillagan er til sýnis
í flugstöðinni á Akureyrarflugvelli frá og með 23.
maí 2011 til og með 20. júní. Hægt er að nálgast
tillöguna á heimasíðu Innanríkisráðuneytisins,
http://www.innanrikisraduneyti.is, heimasíðu
Flugmálastjórnar Íslands, http://www.caa.is, og
heimasíðu ISAVIA ohf. http://www.isavia.is .
Skorað er á fasteignaeigendur á Akureyri og
á Eyjafjarðarsvæðinu og aðra hagsmunaaðila
að kynna sér fyrirliggjandi drög að reglum.
Athugasemdir eða ábendingar við tillöguna skulu
vera skriflegar og berast innanríkisráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 7 - 150 Reykjavík, ekki seinna en
21. júní 2011. Eftir þann tíma verður ekki tekið við
athugasemdum. Litið er svo á að þeir sem gera
ekki athugsemdir við tillöguna teljist samþykkir
henni.

Eftir kynningartíma verða athugasemdir og
ábendingar sem berast teknar til ítarlegrar
athugunar. Verði ákveðið að ráðast í breytingar
á tillögunni vegna athugasemdanna verða slíkar
breytingar kynntar hlutaðeigandi áður en gengið
verður endanlega frá reglunum. Auglýsing um
gildistöku reglnanna verður birt í Lögbirtingablaðinu.
Nánari upplýsingar veitir Hermann Hermannsson
hjá Isavia ohf., netfang: hermann.hermannsson@
isavia.is, S : 424-4000.
Innanríkisráðuneytinu,
18. maí 2011.
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- með þér alla leið -

Við leitum að ...
5 6 9 - 7 0 0 0 Síðumúli 13 www.miklaborg.is

... umhverﬁs Háaleitisbraut,
að 4ra herbergja íbúðum með og án bílskúrs.
að 3ja herbergja íbúðum.
að íbúðum með miklum ákvílandi lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Guðrún Pétursdóttir
skj
k alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

... 4ra herbergja íbúð í póstnúmeri 104 og 105.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 4ra herbergja íbúð/hæð í Hlíðunum.
Afhending í ágúst eða fyrr.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is
Halldór Ingi Andrésson
löggilturr fasteignasali

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Háalind

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari

Eiríksgata 17 101 Rvk
Allt húsið til sölu!

201 Kóp

Mjög vel skipulagt parhús
Frábær staður
Húsið er á tveimur hæðum
Fallegt útsýni
Möguleiki á 4 svefnherb.
Góðir sólpallar

- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson
í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is

... 2ja-3ja herbergja íbúð í 108 Reykjavík
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut.

Í DAG
OPIÐ HÚS
16:00 - 17:00

Hlaðbrekka 200 Kóp
Einbýli

v. 47,5m

í hugsanlegum skiptum fyrir minni eign í hverfinu.

4 íbúðir
Nánast algerlega endurnýjaðar
Frábær staðsetning

v. 53,9m

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

... raðhús í 109 í Ölduselsskóla hverﬁnu

Um er að ræða sölu
á húsinu í heild sinni
eða stökum einingum

Nánari upplýsingar veitir:
Ragna S. Óskarsdóttir,
MBA og löggiltur fasteignasali

ragna@miklaborg.is
sími 892 3342

- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson
í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... einbýli / parhúsi í Salahverﬁ í Kópavogi.
Um bein kaup er að ræða og sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir
í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is

Laugardagur 21.maí

Mosarimi
112 Rvk
Falleg 3ja herb

Birtingakvísl 110 Rvk
Raðhús

81,9 m2 íbúð á besta
stað í Mosarima
Sérinngangur
Stutt í skóla og leikskóla

Einstaklega vandað
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 19,3m

... 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í
Reykjavík eða Garðabæ.
Kaupverð allt að 30 milljónir.

v. 45,0m

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... hæð eða raðhúsi fyrir ákveðinn viðskiptavin.
Eignin má kosta á bilinu 30-40 milljónir.

Skeljanes
101 Rvk
Sjarmerandi 3ja herb

Vesturgata 101 Rvk
67 ára og eldri

Í fallegu reisulegu
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Mikil þjónusta í húsinu
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 25,9m

- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

v. 18,5m

221 Hfj
Fallegt einbýli

Lyngberg

Frostaskjól

Glæsilegt einbýli á frábærum
stað í Setberginu.
Mikið endurnýjað þar á meðal
innréttingar, gólf, loft og bað
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Langahlíð
105 Rvk
Falleg 3ja herb
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102 m2 íbúð
Frábært útsýni yfir borgina

v 23,9m
v.
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- með þér alla leið -

www.miklaborg.is Síðumúla 13 108 Reykjavík Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

107 Rvk
Endaraðhús

v. 64,5m
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Útboð

Finnbogi Hilmarsson og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

/PIN HÒS ¹ MORGUN SUNNUDAG
Å EFTIRTÎLDUM EIGNUM

&ORVAL VERKTAKA FYRIR
LOKAÈ ÒTBOÈ

PIÐ

2EIKNAÈ ER MEÈ ÖVÅ AÈ ÒTBOÈIÈ FARI FRAM UM MIÈJAN
JÒNÅ  OG AÈ VERKTÅMINN VERÈI FR¹ BYRJUN JÒLÅ TIL
LOKA NËVEMBER 

,¾KJARBRÒN  (VERAGERÈI -ILLI KL  OG 
3TËRGL¾SILEGT RAÈHÒS Å (VERAGERÈI (ÒSIÈ ER ¹ EINNI H¾È  
FM OG SKIPTIST EFTIRFARANDI  &ORSTOFA GANGUR STOFA ELDHÒS 
SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI OG ÖVOTTAHÒS ¶JËNUSTA ER TENGD
(EILSUSTOFNUN (VERAGERÈIS 6ERÈ  MILLJ

&ORVALSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ &ERLI EHF VERKFR¾ÈISTOFU
-ÎRKINNI   2EYKJAVÅK EFTIR KL  M¹NUDAGINN
 MAÅ 
¶EIR SEM ¹HUGA HAFA ¹ AÈ TAKA Ö¹TT Å FORVALINU SKULU
SKILA INN ÖEIM UPPLÕSINGUM SEM FARIÈ ER FRAM ¹ Å
FORVALSGÎGNUM TIL &ERILS EHF VERKFR¾ÈISTOFU
-ÎRKINNI   2EYKJAVÅK EIGI SÅÈAR EN
KL  ÖRIÈJUDAGINN  MAÅ 

S
HÚ

O

(RËLFSK¹LAMELUR    3ELTJARNARNES
)NNANHÒSSFR¹GANGUR OG LAGNIR
&ERILL EHF FH HÎND ,ANDEYJAR EHF OG RMANNSFELLS
EHF LEITAR EFTIR ¹HUGASÎMUM AÈILUM TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å
LOKUÈU ÒTBOÈI ¹ INNANHÒSSFR¹GANGI OG LÎGNUM Å FJÎL
BÕLISHÒSI VIÈ (RËLFSK¹LAMEL    3ELTJARNARNESI

Háteigur 10 Akranesi – Opið hús í dag.

Til sölu þetta reisumikla og virðulega timburhús á Akranesi.
Húsið, með bílskúr, er um 210 fm og er á þrem hæðum. Húsið
hefur verið mikið endurnýja sl ár og þá að mestu í upprunalegum stíl. Í húsinu eru 5 herbergi og stofur. Sem fyrr segir er
húsið mikið endurnýjað og ástand almennt gott. Áhvílandi
hagstæð lán um 23,0 milljónir. Verð 23,9 milljónir.
Opið hús í dag frá kl. 15-17.
Reynir og Ásta Júlía taka vel á móti gestum.
Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

3UÈURHLÅÈ # ÅBÒÈ  -ILLI KL  OG 
3TËRGL¾SILEG   FM  HERBERGJA ENDAÅBÒÈ ¹ H¾È ¹ ÖESSUM
FR¹B¾RA STAÈ Å 3UÈURHLÅÈ  2EYKJAVÅK %IGNIN SKIPTIST Å FORSTOFU
HOL  SVEFNHERBERGI STOFU ELDHÒS OPIÈ VIÈ STOFU BAÈHERBERGI
ÖVOTTAHERBERGI OG SÁR GEYMSLA Å KJALLARA %IGNINNI FYLGIR EINNIG
SÁR ST¾ÈI Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU 6ERÈ   MILLJ

Er með kaupendur að
4ra – 5 herbergja í Kópavogi.

Sumarhúsalóðir í landi
Raðhóla við Brókarvatn.

Vantar einnig eignir í 101 og nágrenni.

'RETTISGATA  RIS -ILLI KL  OG 
3ÁRSTAKLEGA SJARMERANDI   FM JA HERBERGA ÅBÒÈ Å RÅSI #A
 FM SUÈURSVALIR ¥BÒÈIN SKIPTIST Å GANG STOFU SVEFNHERBERGI
ELDHÒS OG BAÈHERBERGI ¥ KJALLARA ER SÁR GEYMSLA OG SAMEIGIN
LEGT ÖVOTTAHÒS OG HJËLAGEYMSLA 6ERÈ   MILLJ

Hafðu samband

862 8110

Erna Svala Gunnarsdóttir
Þórarinn

Sölufulltrúi
erna@remax.is

Jónsson hdl.

Sími: 862 8110

lögg. Fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is
S

PIÐ

HÚ

O
Mjög fallegt
sumarhúsasvæði með
fjölbreyttu landslagi.
Um sölu á leigurétti er
að ræða en greiðslukjör
eru mjög sveigjanleg og býðst leigusamningur til langs tíma ef
óskað er, einnig er möguleiki á því að kaupa lóðir, meðal annars
eru vatnsbakkalóðir í boði. Raðhólar er í landi Arnarstapa í
Borgarbyggð, 12 km. vestan við
Borgarnes. Lóðir eru alls 37 og
lóðarstærð er frá 0,57 - 2.30
hektarar. Grunnflötur húsa má
vera 100-400 fm að stærð og
skulu vera á einni hæð. Kalt
vatn og rafmagn verður leitt í
götur. Verð frá 950.000. Nánari
upplýsingar á vefslóðinni www.radholar.is einnig hjá Jóni
Rafni hjá Valhöll í síma 695-5520 eða jonrafn@valholl.is

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

ÞAÐ ER MEIRA AÐ GERA Á FASTEIGNAMARKAÐNUM EN ÞIG GRUNAR.

Opið hús í dag milli 14-15
Eiríksgata 17, 101 Reykjavík
Um er að ræða 4 íbúðir (öll heildareignin). Selst í heilu lagi eða hver íbúð fyrir
sig. Íbúð á jarðhæð 2ja herb. á jarðhæð 62,4 fm, ásett verð er 17 millj.
Íbúð á fyrstu hæð 88,7 fm er ásett verð 26,5 millj.
Íbúð á annarri hæð 29,5 fm 128,5 fm með geymslu og bílskúr.
Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.
Ásett verð 29,5 millj.
Íbúð á þriðju hæð 71,1 fm. Ásett verð 21,9 millj.
Íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar, innréttingar og fl. Falleg eign á frábærrum stað.
Laust strax.
Ath.millj.
lækkað verð 29,8 millj.
Ásett verð á heildareignina
er 94
Nánari uppl. veitir Hlynur í síma 698-2603

Auglýsingasími

LÁTTU MIG SELJA FYRIR ÞIG, HRINGDU NÚNA

Hafðu samband

699 5008

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
hannes@remax.is
Sími: 699 5008

Þórarinn
Jónsson hdl.
lögg. Fasteignasali

