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...þá áttu heima hjá okkur
Java forritari
Við leitum að starfsmönnum sem hafa a.m.k tveggja ára reynslu í Java 

forritun (lead developer). Viðkomandi mun starfa með hópi Java 

forritara sem vinna fyrir nokkur af stærri fyrirtækjum landsins við þróun 

veflausna og smáforrita fyrir farsíma. Unnið er í Maven, Spring, Hiber-

nate, Portlets 1.0/2.0 og JavaScript.

.NET forritari
Um er að ræða stöðu í .NET hópi forritara sem vinna að fjölbreyttum 

vefverkefnum fyrir stóran hóp viðskiptavina. Forritun í Microsoft .NET 

umhverfi (Visual Studio og C#). Háskólapróf í tölvunarfræði er æskilegt.

Forritarar og ráðgjafar í Microsoft SharePoint 
Um er að ræða starf í hópi SharePoint snillinga sem vinna að metnaðar-

fullum SharePoint 2010 verkefnum. Við leitum að starfsmanni sem hefur 

a.m.k tveggja ára reynslu í .NET forritun og hefur góða þekkingu á 

SharePoint og CSS.

Sérfræðingur í vefmálum og samfélagsmiðlum
Við leitum að snillingum í vefforritun og uppsetningu vefsvæða fyrir 

stóran hóp viðskiptavina. Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi góða 

þekkingu á HTML, CSS, XML/XSL, JavaScript og jQuery. Góður skilningur 

á samfélagsmiðlum nauðsynlegur og reynsla af vefumsjónarkerfum 

æskileg.

www.tmsoftware.is

TM Software leggur áherslu á:

      Virka endurmenntun í starfi og uppbyggingu 

      Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma

      Góða starfsaðstöðu og úrvals mötuneyti

      Margvísleg tækifæri til starfsþróunar

      Góðan starfsanda og liðsheild

TM Software er hugbúnaðarhús sem þróar og framleiðir hugbúnað 

fyrir viðskiptavini í meira en 50 löndum. Hjá fyrirtækinu starfa 70 

hugbúnaðarsnillingar sem hafa náð miklum árangri í starfi.

Nánari upplýsingar um störfin veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 

eða Ari Eyberg (ari@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225. 

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars. Umsókn með ferilskrá þar sem 

fram koma upplýsingar um menntun, reynslu og fyrri störf óskast fyllt út á 

www.intellecta.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim 

svarað.

þekkingar og færni

Ert þú ofurhetja sem er...
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VAKTSTJÓRI Í AFGREIÐSLU  
Við leitum að kraftmiklum og þjónustulunduðum 
einstaklingi í áhugavert ábyrgðarstarf sem felur 
í sér þjónustu við viðskiptavini, símsvörun, sölu 
á  vörum, þjónustu og veitingum auk ýmissa 
annara verkefna.  Reynsla af Navision tölvukerfi 
er kostur.  Viðkomandi þarf að vera félagslyndur 
og hafa ánægju af samskiptum við fólk. 
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu.    
Þarf að geta hafið störf strax. 
Lágmarksaldur 22 ár.  Reykleysi skilyrði.

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá á 
netfangið  hreyfing@hreyfing.is fyrir 1. mars.

ÁBYRGÐARSTARF Á 
SKEMMTILEGUM 

VINNUSTAÐ

   

DB Schenker er eitt öflugasta fyrirtæki heims á sviði vöruflutninga og vörustjórnunar. Hjá því starfa yfir 
90 þúsund manns í um 130 löndum, á tvö þúsund starfsstöðvum á öllum stærstu mörkuðum heims.  
Það er sama hvert verkefnið er - flutningar með flugfrakt, á sjó, með flutningabílum eða í gegnum 
víðfeðmt lestarkerfi. DB Schenker býr að sérþekkingu, mannafla og reynslu til að leysa flóknustu 
viðfangsefni í samræmi við ítrustu kröfur á sístækkandi alþjóðlegum markaði.

DB Schenker stofnaði útibú á íslandi á síðasta ári og vegna aukinna verkefna þarf félagið nú að bæta 
við starfsmönnum.

Viðkomandi aðilar þurfa að búa yfir eftirfarandi eiginleikum:
 • Góð enskukunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Að geta unnið undir álagi
 • Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar
 • Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
 • Þekking úr flutningaheiminum er kostur

Starfsfólk í flutningsmiðlun

SCHENKER AB útibú á Íslandi, Ármúli 8, 108 Reykjavík, Iceland

Starfsmaður í skjaladeild

Viðkomandi þarf að hafa reynslu í tollskjalagerð, 
bæði í inn- og útflutningi,  gerð vottorða og annara 
skjala sem unnin eru hjá flutningsmiðlurum. Nám 
hjá Tollskóla Ríkisins er kostur en ekki skilyrði og 
viðkomandi þarf að geta byrjað sem fyrst.

Starfið felur í sér stýringu á flutningum í bæði 
inn- og útflutningi.  Viðkomandi þarf einnig 
að sinna sölutengdum málum ásamt 
áætlana- og skýrslugerð.

Starfsmaður í flutningsmiðlun

Umsóknir skal senda á netfangið: hr.iceland@dbschenker.com  fyrir mánudaginn 12. mars nk.

Frekari upplýsingar veitir Valdimar Óskarsson framkvæmdastjóri DB Schenker á Íslandi í síma 571 4600.

Fjölbreytt störf í boði
Vegna aukinna umsvifa óskar BIKF Flight Services eftir því að 
ráða starfsfólk í fjölbreytt og skemmtileg störf í alþjóðlegu starfs-
umhverfi á Keflavíkurflugvelli.

Við erum að leita eftir fólki í bæði fullt starf og hlutastarf.   
Um vaktavinnu er að ræða þar sem unnið er eftir sveigjanlegu 
vaktakerfi.

Nauðsynlegt er að umsækjendur hafi hreint sakavottorð til að 
eiga möguleika á starfi.

Þeir sem að vilja starfa hjá BIKF Flight Services þurfa að búa 
yfir ríkri þjónustulund, einstaklega góðri færni í mannlegum 
samskiptum, vera stundvísir og agaðir í vinnubrögðum.

Starfsfólk okkar mun þurfa að sækja námskeið af ýmsu tagi áður 
en það getur hafið störf.

Umsóknir ásamt ítarlegri ferilskrá skulu berast í pósti til BIRK 
Flight Services, Reykjavíkurflugvelli, 101 Reykjavík, merktar  
„Starf BIKF Flight Services“ fyrir 31. mars nk. 

BIKF Flight Services er viðskiptanafn Keflavík Flight Services ehf.  
dótturfélags Flugþjónustunnar ehf. á Reykjavíkurflugvelli.   
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.birk.is
Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á www.birk.is og 
www.bikf.is

Óskum eftir að ráða matreiðslumenn 
til sumarstarfa á Edduhótelin.

Í störfunum felst m.a. yfirumsjón með eldhúsi, 
innkaupum og meðferð matvæla.

Umsóknir um störfin sendist á netfangið
tryggvi@icehotels.is fyrir 3. mars nk.

SUMARIÐ ER TÍMINN
MATREIÐSLUMENN

www.hoteledda.is   |   Sími 444 4000
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Síðumúli 1    108 Reykjavík    Sími 560 5400    Fax 560 5410    www.vji.is

SUMARSTÖRF
Þekkt húsgagnaverslun í RVK óskar eftir starfsfólki í verslun 
og á lager.
Aldurstakmark 20 ára. Áhugasamir leggi inn umsókn á 
husgagnaverslun@gmail.com

BIFVÉLAVIRKI 
ÓSKAST
Tékkland bifreiðaskoðun óskar 
eftir bifvélavirkja til að annast 
almenna bifreiðaskoðun.

Hæfniskröfur:

Ekki sækja um ef þú ert:

Faglærður bifvélavirki

Rík þjónustulund

Finnst gaman að vera í vinnunni

Ekki faglærður bifvélavirki

Fúll á móti

Átt erfitt með að umgangast fólk

Borgartúni  /  Holtagörðum  /  Reykjavíkurvegi  /  Sími 414 9900  /  www.tekkland.is 

Nánari upplýsingar veitir Birgir Hákonarson í síma 665-9900

Umsókn með upplýsingum um menntun og reynslu skal 

skila á netfangið birgir@tekkland.is fyrir 15. mars

Umsóknarfrestur er til og með 11. mars. 
Rio Tinto Alcan 
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

Við leitum að fólki í sumarstörf á tímabilinu 
15. maí til 1. september, eða eftir samkomulagi.

Starfsmenn óskast á eftirtalda vinnustaði:

Ker- og steypuskáli. Aðallega er unnið á 
þrískiptum vöktum og þurfa starfsmenn að 
standast lyftarapróf áður en starf hefst, hafi 
þeir ekki réttindi. 

Skautsmiðja. Unnið er á tvískiptum vöktum 
og þurfa starfsmenn að standast lyftarapróf 
áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Hafnarvinna. Unnið er í dagvinnu og þurfa 
starfsmenn að skila inn hreinu sakavottorði 
og standast lyftarapróf, hafi þeir ekki réttindi.

Mötuneyti. Meðal annars er leitað eftir 
matreiðslumanni.

Öryggisvarsla. Unnið er á þrískiptum 
vöktum og þurfa starfsmenn að skila inn 
hreinu sakavottorði.

Birgðahald og innkaup. Unnið er í dagvinnu. 

Rannsóknarstofa. Unnið er á tvískiptum 
vöktum. 

Efnisvinnsla. Unnið er á tvískiptum vöktum 
og þurfa starfsmenn að standast lyftarapróf 
áður en starf hefst, hafi þeir ekki réttindi.

Verkstæði. Unnið er í dagvinnu og krafist er 
iðnréttinda. 

Ýmsir aðrir vinnustaðir.

Á flestum vinnustöðum ISAL er bæði 
dagvinna og vaktavinna í boði. 

    Allt nýtt starfsfólk:

» Þarf að vera orðið 18 ára eða verða það 
   á árinu. 

» Þarf að gangast undir læknisskoðun og   
   standast lyfjapróf áður en það hefur störf.

Lögð er rík áhersla á öryggismál starfs-
manna og er markviss þjálfun í upphafi 
starfstíma. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að 
sækja um á heimasíðu okkar riotintoalcan.is 
þar sem jafnframt eru nánari upplýsingar. 

Alcan á Íslandi hf. er þekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf 
þar sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst 
fræðslustarf, frammistöðuhvetjandi starfsumhverfi og gott upplýsingaflæði ásamt tækifærum til starfsþróunar.

Við setjum umhverfis-, öryggis-, og heilbrigðismál í öndvegi og vinnum stöðugt að umbótum á verkferlum og 
vinnuaðferðum. Við leggjum áherslu á að starfa í góðri sátt við umhverfið og samfélagið sem við erum hluti af.

Sumarstörf í Straumsvík



Við leggjum okkur fram, stöndum saman og vitum hvað þarf til að 
skara framúr. Frumkvæði og nýsköpun eru mikilsverðir eiginleikar sem 
hafa skipað LS Retail í fremstu röð í þróun hugbúnaðar á alþjóðavísu. 

Við þróum hugbúnað fyrir fyrirtæki í verslunarrekstri og seljum vörur 
okkar í gegnum net 120 endursöluaðila í 60 löndum. Við leitum að 
öflugum og metnaðarfullum einstaklingum sem eru reiðubúnir að 
takast á við fjölbreytt og vaxandi verkefni. Góð enskukunnátta er 
mikilvægur þáttur til að ná árangri í okkar starfsumhverfi.

Nú er lag á að sækja um og koma til liðs við samheldinn hóp sem 
metur góðan starfsanda mikils. 
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Lektor í ólífrænni efnafræði við Raunvísindadeild Háskóla Íslands

Laust er til umsóknar starf lektors í efnafræði við Raunvísindadeild.  
Kennaranum er ætlað að stunda rannsóknir á sviði ólífrænnar efnafræði, leiðbeina nemendum 
í framhaldsnámi, kenna grunn- og framhaldsnámskeið á sérsviði sínu og koma að kennslu á fyrsta 
ári. Kennsla í grunnnámi í efnafræði við Háskóla Íslands fer að jafnaði fram á íslensku. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í efnafræði eða sambærilegu námi. Auk þess er 
krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum. Rannsóknaáform 
umsækjenda þurfa að falla sem best að þeirri rannsóknastarfsemi sem fyrir er og aðstöðu til 
rannsókna. Ætlast er til að viðkomandi stundi öflugar rannsóknir og styrki með því framhalds-
nám á sínu sviði. Rektor er heimilt að veita framgang í starfi strax við nýráðningu uppfylli 
viðkomandi þau skilyrði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Snorri Þór Sigurðsson, 
námsbrautarstjóri efnafræðinámsbrautar 
í síma 525 4801, netfang: snorrisi@hi.is.

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

MANNAUÐSSTJÓRI
Innanríkisráðuneytið auglýsir stöðu mannauðsstjóra 
lausa til umsóknar. Starfið felur annarsvegar í 
sér áherslu á metnaðarfulla mannauðsstefnu og 
góða menningu og hins vegar áherslu á vandaðan 
undirbúning að skipun embættismanna hjá stofnunum 
ráðuneytisins. 

Menntunar og hæfniskröfur:

  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála er 
  æskileg.
  Starfsreynsla á sviði mannauðsmála er mikill
   kostur.
  Þekking á lögum um réttindi og skyldur
  starfsmanna ríkisins er kostur.
  Sjálfstæði í störfum og metnaður til að ná
  árangri.
  Áhugi á fólki og mjög góð færni í mannlegum
  samskiptum.
  Þjónustulund og jákvæðni.

Helstu verkefni:

  Þróun mannauðsstefnu, framkvæmd og
  eftirfylgd.
  Umsjón með starfsþróun og endurmenntun
  m.a. gerð og eftirfylgd starfsþróunaráætlunar.
  Greining og mat á mannaflaþörf og umsjón með 
  ráðningum, móttöku og starfslokum  
  starfsmanna.
  Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur í
   mannauðstengdum málum.
  Gerð starfslýsinga og undirbúningur og
   eftirfylgd starfsmanna- og frammistöðusamtala
  Skipulagning starfsmanna- og fræðslufunda
  Undirbúningur að skipun, setningu og starfs- 
  lokum embættismanna

Um fullt starf er að ræða. Laun greiðast samkvæmt 
kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um 
auglýst starf. 

Nánari upplýsingar veitir Ingilín Kristmannsdóttir, 
skrifstofustjóri í innanríkisráðuneytinu, í síma 
5459000. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 12. mars nk. Umsóknum 
skal skila rafrænt á vefsíðu ráðuneytisins: http://
www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/storf/. Ef ekki 
eru tök á að sækja um rafrænt má senda umsókn til 
ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík.

Fyrirtæki í matvælaiðnaði getur bætt við sölufólki vegna afleysinga í rúmt ár. 
Starfið er laust frá og með byrjun mars n.k. 
Aðeins vant fólk kemur til greina. Krafist er stundvísi og samviskusemi í 
starfi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti líka unnið almenna skrifstofuvinnu en þó 
ekki skilyrði.
Áhugasamir sendi umsókn á thjonusta@365.is merkt 
(sölumaður 25/2/2012)

Sölufólk óskast.

Fimm í ævintýraleit?

PIPAR\TBWA \ Tryggvagötu 17 \ 101 Reykjavík \ Sími 510 9000 \ www.pipar-tbwa.is

PIPAR\TBWA auglýsir eftir hugmyndaríku og flinku 
fólki til starfa á skemmtilegustu auglýsingastofu 
landsins.* Umsækjendur þurfa bæði að geta unnið 
sjálfstætt og tekið þátt í hópastarfi og krefjandi 
verkefnum í líflegu umhverfi. Jákvæðni, gott skap  
og hæfni í mannlegum samskiptum er skilyrði.

Hjá PIPAR\TBWA starfa 28 manns. Stofan er sú fyrsta á land inu sem hefur sérdeild sam félags vefja, en þar starfa 
þegar fimm sér fræðingar. PIPAR\TBWA er hluti af TBWA sem er ein af fram  sækn  ustu sam  starfs  keðj um aug lýs-
inga  stofa í heim inum. Þar starfa um 12.000 manns á 258 stofum í 77 löndum.

*Samkvæmt ítarlegri könnun sem gerð var meðal starfsfólks PIPARS\TBWA.

Texta- og hugmyndasmiður
Hæfniskröfur:

\ Góð þekking á tungumálinu og reynsla 
af ritun og meðferð þess

\ Góð reynsla af hugmyndavinnu 
og handritagerð er kostur

\ Brennandi áhugi á markaðsmálum 
\ Hugmyndaauðgi 

Grafískur hönnuður með mikla reynslu 
af skjámiðlun og hreyfigrafík

Hæfniskröfur:
\ Háskólapróf í grafískri hönnun
\ Góð starfsreynsla í faginu
\ Sérhæfing í hreyfigrafík og forritum 

á borð við Flash, After Effects, Final Cut o.fl.
\ Hugmyndaauðgi 

Viðskiptastjóri í samfélagsdeild
Hæfniskröfur:

\ Háskólamenntun á sviði viðskipta 
eða markaðsfræða

\ Góð þekking á samfélagsvefjum
\ Góð reynsla af markaðs- og sölustörfum

PPC- og SEO-sérfræðingur í samfélagsdeild
Hæfniskröfur:

\ Sérfræðiþekking á PPC og SEO 
  og starfsreynsla á því sviði
\ Góð þekking á samfélagsvefjum 

og markaðssetningu á netinu

Birtingastjóri
Hæfniskröfur:

\ Háskólamenntun
\ Góð tölfræðiþekking 
\ Góð þekking og reynsla af birtingamálum
\ Góð þekking og reynsla af markaðsgreiningu

og úrvinnslu kannana

Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að fylla út umsóknarform 
á Facebook-síðu stofunnar 
facebook.com/pipartbwa fyrir 
5. mars nk. Umsóknir verða 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 



      Ert þú 
ekki gera ekki neitt 
             týpa?

Rekstrarstjóri óskast
Við hjá Motus leitum að öflugum einstaklingi í starf rekstrarstjóra. Rekstrarstjóri er hluti af 

stjórnendateymi Motus og vinnur náið með forstjóra að daglegri stjórnun fyrirtækisins og þeim 

málefnum sem efst eru á baugi á hverjum tíma.  

 

Hlutverk rekstrarstjóra er samstarf við aðra stjórnendur við daglega stjórnun og stefnumörkun 

fyrirtækisins ásamt þróun og framreiðslu stjórnendaupplýsinga. Rekstrarstjóri ber jafnframt 

ábyrgð á innkaupum fyrirtækisins.

Áherslur í starfi rekstrarstjóra verða þróaðar með hliðsjón af styrkleikum þess einstaklings sem 

ráðinn verður í starfið, en það kemur m.a. inná eftirfarandi svið:

Menntunar- og hæfniskröfur

  Viðeigandi háskólamenntun t.d. viðskipta- eða hagfræði eða önnur 
menntun sem nýtist í starfi

  Brennandi áhugi og hæfileikar til greiningar tölulegra gagna

  Sjálfstæði, metnaður og nákvæm vinnubrögð

  Góð samskiptahæfni

  Öll reynsla af vinnslu sambærilegra verkefna er kostur

  Vera „EKKI GERA EKKI NEITT“ týpa

EKKI GERA EKKI NEITT er grundvöllur fyrirtækjamenningar Motus, en innri gildi 

starfsmanna eru hjálpsemi, frumkvæði, jákvæðni, vinnusemi og umburðarlyndi.  

Í boði er skemmtilegt umhverfi, metnaðarfullir samstarfsmenn, afburða 

upplýsingakerfi og öflugt fyrirtæki.

  Frávika- og hagkvæmnisgreiningar

  Áætlanagerð

  Þróun og vinnsla framlegðarútreikninga

  Innkaup

  Ráðgjöf til starfsmanna og stærri 
viðskiptavina

  Stjórnun og stefnumörkun

  Vöru- og viðskiptaþróun

  Aðkoma að starfsmannamálum

  Verkefnastjórnun

  Fjármál

  Upplýsingatækni

Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörg D. Hjaltadóttir starfs-
mannastjóri í síma 440-7122 og sibba@motus. Vinsamlegast 
sækið um á heimasíðu okkar www.motus.is. Umsóknarfrest-
ur er til og með 7.mars. Ráðið verður í starfið sem fyrst.

Motus ehf. (áður Intrum á 

Íslandi ehf.) er leiðandi fyrirtæki 

á sviði kröfustjórnunar (Credit 

Management Services). 

Hjá Motus starfa rúmlega 130 

starfsmenn á 11 starfsstöðvum 

um land allt. Meðal viðskipta-

vina Motus eru m.a. fjölmörg af 

stærstu fyrirtækjum og 

stofnunum landsins. 

Motus er samstarfsaðili Intrum 

Justitia, sem er markaðsleiðandi 

fyrirtæki í Evrópu á sviði 

kröfustjórnunar.
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Nortura SA, one of Norway’s largest food groups, produces 
the Gilde, Prior, Norgården, Terina, Thulefjord, Eldhus and 
St. Kristina brands. Nortura SA is a co-operative, owned by 
17,800 farmers. We have 5,800 employees located across 
the country and a turnover of NOK 17 billion. 

Do you want to work with some of Norway’s strongest brands?
Nortura Forus has the following vacancy: 

Automation mechanic
Nortura Forus is situated in the municipality of Stavanger. We slaughter pigs and sheep and cut and process many products. We also 
have our own offi ce facilities. 

Your duties: 
The successful applicant will form part of a specialist team, which is tasked with ensuring that the company’s production lines remain 
operational at all times and run at maximum capacity. The factory’s requirement for uptime on its production equipment requires us 
to stay ahead in terms of preventive maintenance, and to systematically develop specialist expertise in all areas. An important aspect 
of the position will be to contribute to the improvement and further development of existing equipment, and to provide support for 
projects concerning investments in new machinery or lines. Our production equipment is supplied by a leading global supplier to our 
industry. All our employees must undergo the group’s hygiene and HSE training programme.

Qualifi cations: 
Certifi cate of apprenticeship/training within an automation-related subject. Applicants with a mechanical background may be 
considered if their previous work experience can document the desired qualifi cations.

We are seeking a person who is: 
Positive, goal-oriented, innovative, reliable, responsible and cooperative. Applicants must have good oral and written skills in a 
Scandinavian language.
 
We can offer: 
A gross salary of around NOK 225 per hour (with over ten years’ experience within the fi eld). Payments for antisocial working hours 
will be made in addition to this. Good working environment. Competent employees. Good development opportunities. Good 
pension and insurance schemes. 

Other: 
The company may be able to provide assistance in fi nding accommodation. Typical costs for lodgings are between 
NOK 6.000 and NOK 10.000 per month. The company may also be able to provide assistance if you are moving with your family.

Working time arrangements: 
Shifts/rotation, permanent full-time. We have two shift patterns/rotations; The “Three-shift rotation system” (Week 1: 06.00 – 14.00, 
week 2: 07.00 – 15.00, week 3: 14.45 – 22.21) and “Fixed afternoons/evenings” (14.45 – 22.21).

Application: 
For more information and to submit an application, 
send to kjetil.stokkeland@nortura.no

Appointment: 
We consider joining the Recruitement Seminar that is to be held in Reykjavik 
on 20th of March. We want you to send CV in forehand, and we will then 
make an appointment for the 20th of March.

For more information in English, 
please visit www.nortura.no

Deadline for receipt of applications:  
9th of March 2012

Verkefnisstjóri 
Reykjanes 
Geopark Iceland
Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, leitar að 
kraftmiklum  starfsmanni  í krefjandi starf verkefnisstjóra 
um stofnun og þróun jarðvangs á Reykjanesi. Um er að 
ræða tímabundna ráðningu til 31.12.2013. 

Verkefnið felst í því að leiða vinnu við stofnun jarðvangs 
á Reykjanesi. Verkefnisstjóri tekur þátt í að skapa og ýta 
úr vör áhugaverðu þróunarverkefni í ferðaþjónustu og 
vísindastarfi á Reykjanesi

Nánari upplýsingar veitir Berglind Kristinsdóttir
framkvæmdastjóri í síma 420 3288 eða berglind@sss.is.

HÆFNISKRÖFUR

» Háskólapróf sem nýtist í starfi
» Lipurð í mannlegum samskiptum
» Framúrskarandi skipulagshæfni
» Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
» Reynsla af verkefnastjórnun
» Reynsla af nýsköpunarstarfi

Umsóknir skulu berast skrifstofu Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbæ, 
eða á berglind@sss fyrir 12. mars.

si

SUÐURNES    |    GARÐUR    |    GRINDAVÍK    |    REYKJANESBÆR    |    SANDGERÐI    |    VOGAR   

Ertu
flugklár
í tölum?

Vegna aukinna umsvifa leitar Iceland Express 
eftir starfskrafti í tekjustýringu og áætlanagerð. 
Um er að ræða krefjandi starf hjá framsæknu 
fyrirtæki með skemmtilegan starfsanda. Starfið 
felur í sér náin samskipti við sölufólk, verðstýr-
ingu, vinnu við flugáætlun og flest það sem 
viðkemur rekstri flugfélags.
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Hæfnis- og menntunarkröfur

 Háskólamenntun á sviði verkfræði, 
 viðskipta eða sambærilegt nám

 Skipulögð og öguð vinnubrögð

 Vandvirkni, nákvæmni, góð yfirsýn og   
  sjálfstæði í vinnubrögðum

 Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg

 Góð tölvukunnátta og reynsla af Excel

Umsóknir sendist á job@icelandexpress.is 
fyrir 25. febrúar, merkt „Tekjustýring“.

Tölvufræðikennari óskast 
Menntaskólinn Hraðbraut óskar að ráða vanan  
tölvufræðikennara til að kenna grunnáfanga í  

upplýsingatækni og forritun á tímabilinu frá 26. mars til 22. júní.
Áhugasamir sendi upplýsingar sem fyrst á netfangið  

ohj@hradbraut.is. 

Viltu vera 
fararstjóri?
Ferðaskrifstofan Express ferðir auglýsir eftir  
fjölhæfum og dugmiklum fararstjóra til starfa 
á Costa Brava á Spáni í sumar.

Hæfniskröfur:
 Framúrskarandi tök á talaðri og ritaðri íslensku

 Hæfni í mannlegum samskiptum

 Rík þjónustulund

 Tungumálakunnátta í ensku og spænsku 

 Reynsla af fararstjórn æskileg

 Umsækjendur þurfa að hafa náð 25 ára aldri 

Umsækjendur skulu senda á skrifstofu 
Express ferða í Ármúla 7, 108 Reykjavík. 
Einnig er hægt að senda á netfangið 
klaraiv@expressferdir.is
Umsóknarfrestur rennur út 6. mars 2012.
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Gerð er krafa um góða almenna tölvukunnáttu og áhersla er lögð á skipulögð 

og fagleg vinnubrögð, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

Hægt er að sækja um starfið á heimasíðu okkar, www.bl.is, eða með því að 

senda tölvupóst á starfsumsokn@bl.is. Umsóknarfrestur er til 2. mars nk.

Nánari upplýsingar veitir Hrafnhildur Hauksdóttir starfsmanna- og gæðastjóri 

í síma 525 8082, netfang: hrafnhildur.hauksdottir@bl.is

Starfsmaður við tollafgreiðslu og innflutning

Starfssvið: · Skráning innflutnings

 · Tollafgreiðsla

 · Utanumhald og afstemmingar

 · Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:  · Haldgóð menntun og reynsla af tollafgreiðslu

  eða sambærilegum störfum

 · Unnið er í Navision bókhaldskerfi

VIÐ BÆTUM Í HÓPINN

 BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

Starfsfólk BL leitast eftir að ráða til sín samstarfsfólk sem hefur gaman af að veita góða þjónustu, löngun til 

að skara framúr, hefur nægjanlegt sjálfstæði til að grípa inn í og stýra málum í réttan farveg, hefur gaman af 

samvinnu og mannlegum samskiptum og síðast en ekki síst er létt í lund.

Tlf: 07400
www.nte.no

(karriere)
vil du nok, kan du oppnå
alt

If you really want, you can achieve everything. If you have the abilities and the ambition, we give you the challenges and the opportunities. NTE is developing innovative solutions for green energy,
electronic products and communication and it is the largests industrial group in Mid-Norway. We are a company with highly skilled and satisfied employees, a safe work environment and a responsible
ownership. And we are constantly looking for people who have the courage and the willingness to challenge us.

                                                  ENGINEERS (BACHELOR’S AND MASTER’S DEGREE)
                                     We look for several skilled employees for exciting hydro- and wind power projects both domestically and internationally

NTE Energy Development carries out profitable development projects with emphasis
on the exploitation of renewable energy sources. We have one of of the largest
professional communities within renewable energy in Norway. We have offices in
Steinkjer and Trondheim and we carry out projects in other countries such as
Nicaragua and Montenegro. Our project portfolio is large and includes everything
from the feasibility studies to the planning and the implementation of large hydro-
and wind power projects.
We offer excellent opportunities for skill development and interesting career
possibilities in a large corporation. We have a pleasant work environment and great
work conditions.

The job positions are within our project team and involve a variety of challenging
tasks:

Construction management/project management•
Design of complete hydro power and wind power plants•
Rehabilitation of existing facilities•
Hydro power engineering and hydrology•
Construction of concrete and steel•
Wind power, machines and electric power•
Preparation of tenders and drawings•

To get more information and to apply, check www.nte.no/karriere or contact Ove Sotberg, Managing Director of NTE Energy Development
(ove.sotberg@nte.no; mob: +47 907 97 948)

 Deadline to apply: ASAP

NETSÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA
Við óskum eftir netsérfræðingi til starfa í miðlungs til 
stórum netkerfum. Kostur er að hafa gráður í faginu 
s.s. Cisco CCNA/CCNP, góðan skilning á OSI  
módelinu, TCP og tölvusamskiptum yfir höfuð.

Við störfum í umhverfi þar sem sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð skila árangri. Frumkvæði ásamt góðum 
samskiptahæfileikum eru lykil kostir.
Góð laun í boði fyrir réttan aðila.

NORRIQ NetPartner, www.norriq.is
Umsóknir skulu sendar á work@npi.is.  
Öllum umsóknum er svarað.

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

ERTU FRAMÚRSKARANDI 
FASTEIGNASÖLUKONA / MAÐUR?
 
Við bjóðum réttu fólki:  

 

Í boði eru eftirfarandi störf:
•  Afgreiðsla.
•  Þrif og viðhald húsbíla.

Nánari upplýsingar um störfin eru veittar  
umsækjendum með tölvupósti.
Umsókn sendist með upplýsingum um starfsferil 
(CV) á: umsokn.tc@gmail.com.  
Umsókn skal berast fyrir 15. mars næstkomandi.

ATVINNA
Touring Cars Iceland, 
Reykjanesbæ, 
óskar eftir að ráða 
starfsfólk í sumar.
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Skólaskrifstofa  Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennari í sérkennslu og afleysingu  
Hörðuvellir (555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og eða annað uppeldismenntað starfsfólk
Stekkjarás  (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og eða annað 
 uppeldismenntað starfsfólk
  
Allar upplýsingar veita leikskólastjórar og aðstoðarleik-
skólastjórar.
Sjá nánar heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 6. mars 2012.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Sérfræðistörf í samráði við yfirlækna sérgreinarinnar, s.s. vinnu á 

skurðstofum, gjörgæslu, á móttöku, við svæfingar á útstöðvum 
sjúkrahússins, bráðameðferð og meðhöndlun bráðra og langvinnra verkja.

 » Þátttaka í bakvöktum og bundnum staðarvöktum samkvæmt 
vaktafyrirkomulagi sérgreinarinnar.

 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækna og prófessor.

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning í svæfinga- og gjörgæslulækningum.
 » Frekari sérhæfing í barnasvæfingum og/eða gjörgæslulækningum er 

æskileg en ekki skilyrði.
 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu er æskileg en ekki skilyrði.
 » Vilji til frekari sérhæfingar í samráði við yfirlækna deildarinnar.
 » Góð samskiptahæfni við sjúklinga, aðstandendur og samstarfsfólk.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 31. mars 2012. 
 » Upplýsingar veitir Gísli Vigfússon, yfirlæknir, gisliv@landspitali.is,  

sími 543 1000.
 » Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af 

kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti 
af greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.

 » Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, 
LSH Skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Hringbraut.

 » Mat Stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Sérfræðilæknar  
Svæfinga- og gjörgæslulækningar

Laus eru til umsóknar tvö störf sérfræðilækna í svæfinga- og 
gjörgæslulækningum á Landspítala, annars vegar 100% starf og hins 
vegar 80% starf. Starfsvettvangur innan spítalans verður einkum við  
Hringbraut en einnig í Fossvogi. Störfin verða veitt frá 1. júní 2012 eða 
eftir nánara samkomulagi.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Fullt 
starf (100%) er bundið við sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfirlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr.breytingu 5. mars 2006. Sótt er um starf rafrænt á 
heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

 

Aðstoðarhjúkrunardeildarstjóri
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða aðstoðardeildar-
stjóra á hjúkrunardeild.
Á deildinni eru 46 hjúkrunarrými sem skiptast niður á þrjár ein-
ingar og er ein þeirra 10 rúma eining fyrir minnisskerta. 
Á deildinni er einn deildarstjóri og tveir aðstoðardeildarstjórar.
Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyfi frá Land-
læknisembættinu til að stunda hjúkrun. Nám í stjórnun og/eða 
öldrunarhjúkrun er æskilegt sem og starfsreynsla í hjúkrun.

Upplýsingar um starfið veita:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarforstjóri
Sími 560-4163, dagmar@sunnuhlid.is og
María Fjóla Harðardóttir, deildarstjóri
Sími 560-4161, maria@sunnuhlid.is

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar á deildinni
 » Ber ábyrgð á rekstri og áætlanagerð
 » Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og 

nýta rannsóknarniðurstöður

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarmenntun
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » Reynsla af krabbameinshjúkrun æskileg
 » Leiðtoga- og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
 » Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri, netfang 

vilhehar@landspitali.is, sími 543 6014 og Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

 » Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
 » Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Vilhelmínu 

Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH E-7, Fossvogi.

Hjúkrunardeildarstjóri  
Blóðlækningadeild

Starf hjúkrunardeildarstjóra á blóðlækningadeild er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2012 eða eftir 
samkomulagi, til 5 ára.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deild, stjórnar daglegum 
rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Ber ábyrgð á uppbyggingu og þróun hjúkrunar á deildinni
 » Ber ábyrgð á rekstri og áætlanagerð
 » Stuðlar að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til rannsókna og 

nýta rannsóknarniðurstöður

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarmenntun
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » Reynsla af krabbameinshjúkrun æskileg
 » Leiðtoga- og samskiptahæfni

Nánari upplýsingar
 » Upplýsingar veita Vilhelmína Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri, netfang 

vilhehar@landspitali.is, sími 543 6014 og Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is, sími 825 5136.

 » Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og 
vísindavinnu. 

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala. 
 » Ákvörðun um ráðningu í starfið byggist á innsendum gögnum og viðtölum.
 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Vilhelmínu 

Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra lyflækningasviðs, LSH E-7, Fossvogi.

Hjúkrunardeildarstjóri  
Krabbameinslækningadeild

Starf hjúkrunardeildarstjóra á krabbameinslækningadeild er laust til 
umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2012 eða 
eftir samkomulagi, til 5 ára.

Hjúkrunardeildarstjóri er yfirmaður hjúkrunar á deild, stjórnar daglegum 
rekstri og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri lyflækningasviðs.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Sótt er um starf rafrænt á heimasíðu Landspítala, www.landspitali.is, undir „laus störf“. Ef ekki eru 
tök á að sækja um rafrænt má nálgast umsóknareyðublöð hjá LSH mannauðssviði, Eiríksgötu 5. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður
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Verkefnastjóri hverfaverkefnis  

Velferðarsvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  
margbreytilega samfélag sem borgin er.

Þjónustumiðstöð Breiðholts auglýsir lausa stöðu verkefnastjóra hverfaverkefnis.  
Hlutverk verkefnastjóra hverfaverkefnis er að starfa með og styðja hverfisstjóra, stýrihóp, hverfisráð og aðra stjórnendur í 
Breiðholti í því að gera þjónustu borgarinnar í hverfinu heildstæðari, markvissari og samhæfðari fyrir íbúa.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 7. mars nk. 
Nánari upplýsingar veitir Óskar Dýrmundur Ólafsson, framkvæmdastjóri  í síma  664-7780, 
netfang: oskar.dyrmundur.olafsson@reykjavik.is

Helstu verkefni:
• Greining á þörfum og skoðunum íbúa og viðskiptavina
• Uppsetning og framkvæmd íbúafunda
• Greining og myndræn framsetning fyrirliggjandi gagna
• Ritun og frágangur á fundargerðum
• Þjónusta vegna starfa hverfisráðs og stýrihóps
• Þátttaka í samstarfsverkefnum

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af samfélagsstarfi
• Þekking á notkun vefkönnunarforrita, hugbúnaðar 
 og samskiptamiðla
• Þekking á gerð stefnumörkunar
• Góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Óskum eftir kælivirkja
Kælismiðjan Frost ehf. óskar 
eftir kælivirkja með starfsstöð í 
Garðabæ.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af vinnu við kælikerfi og 
sé með iðnmenntun sem nýtist 
í starfi.

Getum tekið nema á samning í 
vélvirkjun sem og rafvirkjun.

Starfssemi Frost fellst í hönnun 
og uppbyggingu nýrra kæli– og 
frystikerfa sem og viðhaldi og 
þjónustu á eldri kerfum.

Hjá fyrirtækinu starfa 33 
eldhressir Frostarar.

Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðrarmál. 

Starfssvið:

• Uppsetning nýrra kerfa

• Breytingar á kerfum

• Þjónusta samkvæmt   
 verkferlum

• Bakvaktarþjónsta

Umsókn sendist á 
frost@frost.is

Nánari upplýsingar 
eru á

www.frost.is

VÅGSØY
KOMMUNE 

For more information, visit

www.vagsoy.kommune.no

Applications with a CV and references shall be submitted
electronically via the application form at 
www.vagsoy.kommune.no Enter 12/289 in the field 
for archive case no. on the form (arkivsaknr.).

If you have any questions, please feel free to contact 
ICT Director Dan Arve Barmen, on mobile: +47 954 02 533 
or Email: dan.barmen@vagsoy.kommune.no

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 7 MARCH 2012

Please note that Vågsøy municipality will compile an official list of applicants. Applicants who require conf-
idential processing of their application must state this and provide reasons for the request in the application.
If we do not find these reasons to be sufficient for exemption from public access, pursuant to the provisions
of the Freedom of Information Act, the applicant will be given prior warning of such.

Vågsøy – A municipality in growth and providing quality of life in West Norway

Vågsøy is an area of scenic beauty on the banks of the Nordfjord. The municipality is home to a number of in-
dustries, mainly marine businesses and innovative technology. Vågsøy is located halfway between Ålesund and
Bergen. The municipality can offer a wide range of kindergartens and schools, cultural and sporting clubs and
wonderful countryside for walks and other activities. The municipality has a population of 6,000 and this number
is on the increase. The centre of the municipality is the town of Måløy.

Vågsøy municipality currently has a vacancy for an

ICT consultant
Permanent, full-time
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Vegna aukinna umsvifa leitar AGR að 
öflugum gagnagrunns sérfræðingi. Við 
leitum að einstaklingi sem getur unnið 

sjálfstætt og er skapandi í hugsun.

Við bjóðum
  -  Krefjandi og fjölbreytt verkefni
  -  Frábær starfsandi með öflugum hópi sérfræðinga
  -  Tækifæri í ört vaxandi fyrirtæki

Starfssvið
  -   Umsjón með gagnagrunni AGR Innkaupa
  -   Hugbúnaðargerð með áherslu á gagnagrunnsenda
  -   Tæknileg umsjón með innleiðingum á kerfinu

Hæfniskröfur
  -   Háskólapróf í tölvunarfræði eða sambærileg menntun
  -   Þekking og reynsla af Microsoft SQL æskileg
  -   Reynsla af forritun í .NET og C# kostur
  -   Góð enskukunnátta 
  -   Hæfni í mannlegum samskiptum
  -   Ábyrgð, frumkvæði og metnaður í starfi

Umsóknarfrestur er til 5. mars, en umsóknir má senda á  
job@agr.is

AGR er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki 
sem hefur frá stofnun árið 1997, þróað 
eigin lausnir til hagræðingar í rekstri 
aðfangakeðjunnar. Meðal lausna okkar 
er innkaupa- og birgðastýringarkerfið 
AGR Innkaup, en það er í notkun hjá 
fjölda innlendra og erlendra fyrirtækja.

 alla sunnudaga klukkan 16.   
Njótið vel

Hemmi Gunn 
 – og svaraðu nú!

Fjölbreyttur og fjörugur þáttur 
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Sinnum hjúkrun

Sími 770 2221 – 546 7000
www.sinnum.is

Sinnum leitar nú að hjúkrunar-
fræðingi í fullt starf deildarstjóra 
heimaþjónustu. 

Ef þú hefur reynslu af hjúkrun, ánægju af stjórnun og 
unun af mannlegum sam skiptum þá gæti þetta verið 
spennandi tækifæri fyrir þig!

STARFSSVIÐ: 
 Hjúkrun í heimaþjónustu Sinnum
 Stjórnun, m.a. sem yfirmaður 

 þjónustustjóra Sinnum
 Fagleg ábyrgð, m.a. með leiðsögn og þjálfun

 almennra starfsmanna
 Ábyrgð á ferlum og gæðastjórnun heimaþjónustu
 Kynning á hlutverki Sinnum heimaþjónustu og

 samskipti við kaupendur þjónustunnar

HÆFNISKRÖFUR:
 Íslenskt hjúkrunarleyfi
 Faglegur metnaður
 Góð samskiptahæfni 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum
 Agi og skipulag
 Jákvæðni, lipurð og drifkraftur

Umsóknarfrestur er til  og með 29. febrúar nk. og skal 
umsóknum skilað rafrænt í umsóknarformi á vefnum
okkar, www.sinnum.is

Sinnum er ört vaxandi fyrirtæki á velferðarsviði sem 

heimahjúkrun og hvíldardvöl ásamt daglegum rekstri 
á sjúkrahóteli LSH.

Ítarlegri upplýsingar um starfið,  hæfniskröfur 
og umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is og 

www.umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Akureyri - Egilsstaðir - Ísafjörður - Mývatn - Patreksfjörður 
Reykjavík - Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

SÉRFRÆÐINGAR
Hjá Umhverfisstofnun eru eftirfarandi störf 
laus til umsóknar

Sérfræðingur – mengunareftirlit
Helstu verkefni sérfræðingsins verða eftirlit með mengandi 
starfsemi en Umhverfisstofnun hefur eftirlit með margvís-
legri mengandi starfsemi, þ.m.t. stór iðju, fiski mjöls verk-
smiðj  um, olíu birgða stöðv um, efnaiðnaði ýmis konar og 
stærri fiskeldisfyrir tækjum.  
Í boði er fjölbreytt og krefj andi starf með margvíslegum 
þróunarmöguleikum. 

Sérfræðingur – sæfiefni
Helstu verkefni sérfræðingsins varða leyfisveitingu og skrán-
ingu sæfiefna á íslenskan markað. Sæfiefni eru virk efni og 
efnablöndur sem innihalda eitt eða fleiri virk efni sem ætlað 
er að eyða hættulegum lífverum, bægja þeim frá eða gera þær 
skaðlausar með efna- eða líffræðilegum aðferðum. Enn fremur 
hefur sérfræðingurinn umsjón með framkvæmd og inn-
leiðingu EB gerða á sviði sæfiefna á Íslandi, hefur yfirumsjón 
með eftirliti með innflutningi og markaðssetningu sæfiefna og 
tekur þátt í norrænum og evrópskum nefndum sem fjalla um 
framkvæmd löggjafarinnar. Þá hefur sérfræðingurinn umsjón 
með samskiptum og fræðslu til iðnaðar, heilbrigðiseftirlits 
sveitarfélaga og almennings um málefni sem tengjast starfs-
sviðinu.

 

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

  
   
   

  
   

       

          
 

LAUS STÖRF

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is

- Ritari bæjarstjóra
- Starfsmaður í móttöku á Listasafni Kópavogs - Gerðasafni
- Leikskólakennari við leikskólann Kópastein
- Leikskólak./fagmenntað starfsfólk við leikskólann Álfatún
- Forfallakennari við Vatnsendaskóla
- Stuðningsfulltrúi við Kársnesskóla

Nánari upplýsingar er að finna á vef Kópavogsbæjar
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt 

á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 
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ÓSKAST TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

15211 - Fullbúið  skrifstofuhúsnæði 
óskast á leigu fyrir 
Hagstofu Íslands 

Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu viðbótar skrif-
stofuhúsnæði fyrir Hagstofu Íslands. Miðað er við að 
húsnæðið verði tekið á leigu til 3ja ára, með möguleika 
á framlengingu, að þeim tíma liðnum, um 2 ár, full-
búið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um 
staðsetningu við Borgartún eða í næsta nágrenni, gott 
aðgengi og næg bílastæði. Æskilegt er að húsnæðið sé 
í um 5 mín. göngufjarlægð frá Borgartúni 21a, þar sem 
Hagstofa Íslands er til húsa. 
Húsrýmisþörfin er áætluð um 565 fermetrar og skiptist 
það í almennar skrifstofur og þjónusturými tengd þeim. 
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið 
verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu  
Ríkiskaupa www.rikiskaup.is mánudaginn, 27. febrúar, 
2012. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15211 (útboðsnúmer 
Ríkiskaupa) skulu sendar á netfangið www.utbod@
rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 
Fyrirspurnarfrestur rennur út 6. mars 2012, en svarfrestur 
vegna fyrirspurna er til og með 9. mars 2012. 

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og 
staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til 
Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en 
þriðjudaginn 13. mars 2012.

ÓSKAST TIL LEIGU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

15190 - Fullbúið Skrifstofu-, 
æfinga- og sýningarhúsnæði 

óskast á leigu fyrir 
Íslenska dansflokkinn 

Ríkissjóður óskar eftir að taka á leigu ofangreint húsnæði fyrir 
Íslenska dansflokkinn. Miðað er við að húsnæðið verði tekið á 
leigu til 7ára með framlengingarmöguleika eftir það til allt að 5 
ára, samkvæmt nánari ákvæðum í væntanlegum leigusamningi. 
Húsnæðið skal vera fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð 
er krafa um staðsetningu þess innan póstnúmers 103, vegna 
samvinnu dansflokksins og Borgarleikhússins. Gerð er krafa um 
gott aðgengi og næg bílastæði. 

Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um 700 fermetrar og skipt-
ist það í um 220 ferm skrifstofurými, um 150 ferm þjónusturými 
og um 325 ferm sýninga- og áhorfendasvæði. 

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að upp-
fylla eru aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is .   

Fyrirspurnir varðandi verkefni 15190 (útboðsnúmer Ríkiskaupa) 
skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör 
birt á vef Ríkiskaupa. Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 
28. febrúar 2012, en svarfrestur við fyrirspurnum er til og með 
föstudeginum, 2. mars 2012.   

Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning 
húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 
105 Reykjavík, eigi síðar en  þriðjudaginn, 6. mars  2012. 

Framkvæmdastjóri FSÍ
Fimleikasamband Íslands leitar að  

framkvæmdastjóra í fullt starf

Starfsemi FSÍ hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár og þarf 
sambandið því á öflugum einstaklingi að halda sem er drífandi 
og getur starfað sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. Hann lýtur 
stjórn FSÍ og ber ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun sam-
bandsins. Hann mun einnig koma að stefnumörkun og fylgja 
henni eftir. Töluvert mikil samskipti verða við starfshópa FSÍ og 
hagsmunaaðila. Hann verður málsvari FSÍ út á við og gagnvart 
fjölmiðlum og þarf því að geta tjáð sig vel í ræðu og riti. Starfið 
er krefjandi en jafnframt skemmtilegt og fjölbreytt.

Helstu starfssvið
o Starfsmannahald
o Dagleg stjórnun og rekstur 
o Framkvæmd stefnu og þátttaka í stefnumótun FSÍ
o Samskipti og samstarf við starfshópa FSÍ, hagsmunaaðila 
 og fjölmiðla
o Málsvari FSÍ út á við

Menntunar- og hæfniskröfur 
o Háskólapróf æskilegt
o Áhugi á íþróttum
o Góð færni í mannlegum samskiptum
o Sjálfstæði og frumkvæði í starfi, skipulagshæfni, drífandi 
 í vinnubrögðum 
o Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála 
o Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku 

Umsóknir með upplýsingum um menntun, reynslu og fyrri störf 
sendist til skrifstofu Fimleikasambands Íslands, Íþróttamiðstöðin 
Laugardal, Engjvegi 6, 104 Reykjavík eða til formanns FSÍ, 
thorgerdur.laufey.didriksdottir@gmail.com fyrir 7.mars nk. 
Upplýsingar um starfið veitir formaður sem jafnframt tekur vð 
umsóknum. Launakjör eru samkvæmt samningi VR við SA.

Efling-stéttarfélag 
auglýsir framboðsfrest

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags auglýsir framboðsfrest vegna 
kosningar  stjórnar félagsins fyrir kjör tímabilið 2012-2014. 

Tillögur skulu vera um 8 stjórnarmenn til tveggja ára samkvæmt 
10. gr. laga félagsins. Þá skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga 
fyrir kjörtímabilið og einn varamann. 

Listi uppstillingarnefndar og trúnaðarráðs liggur frammi á skrif-
stofu félagsins frá og með mánudeginum 27. febrúar 2012. 

Öðrum listum ber að skila á skrifstofu félagsins fyrir kl. 12.00 á 
hádegi mánudaginn 5. mars nk. 

Fylgja skulu meðmæli 120 félagsmanna.

Kjörstjórn 
Eflingar-stéttarfélags

Íbúðarhótel í miðbæ Reykjavíkur

Gestamóttaka
Vaktir: 100% staða

Starfið felur í sér:
Gestamóttöku
Utanumhald um bókanir
Sala dagsferða
Umsjá þvottahúss
og önnur tilfallandi verkefni.

Um er að ræða vaktarvinnu og er reynsla í 
gestamóttöku nauðsynleg.  Einstaklingur þarf að vera 
þjónustulundaður, jákvæður og með sjálfstæð 
vinnubrögð. Tungumála og tölvukunnátta er skilyrði.

Yfirþerna
Vaktir: 100% staða

Starfið felur í sér:
Yfirumsjón með þrifum og þernum
Ráðningar starfsmanna
Samskipti við gestamóttöku

Um er að ræða vaktavinnu og er 2 ára reynsla
af hótel þrifum nauðsynleg.
Einstaklingur þarf að vera þjónustulundaður, 
jákvæður og með sjálfstæð vinnubrögð.

100‰ trúnaði heitið
Umsóknir sendist á box@frett.is fyrir 2 mars.

GRANDAGARÐUR 16 - SKRIFSTOFUKLASI
Auglýsing um útboð vegna endurbóta á húsnæði

Faxaflóahafnir sf.  óska eftir tilboðum í verkið
Grandagarður 16 - skrifstofuklasi

Hér er um almennt útboð að ræða og lýtur þeim 
reglum sem um það gilda.

Um er að ræða endurnýjun glugga og  innréttingu 
hluta 2. hæðar að Grandagarði 16, Reykjavík og 
breytingu á inngangi á 1. hæð.  Stærð húsnæðis er 
um 860 m².

Útboðið innfelur rif og förgun á núverandi gluggum 
í útvegg, lögnum, steinsteypusögun, gröft fyrir nýrri 
lyftugryfju ofl.  Einnig er báruplast í mæni fjarlægt og 
þak endurbætt með nýju járni og þakgluggum.
Útboðið innfelur einnig smíði nýrra glugga, millivegg-
ja, innihurða og glerveggja, lofta og fastra innréttinga, 
endurnýjun neysluvatnslagna og hita- og frárennslis-
lagna og endurnýjun raflagna, tölvulagna, loftræsti-
lagna og uppsetningu öryggiskerfa. Nýr inngangur er 
gerður og komið þar fyrir nýrri lyftu.

Gert er ráð fyrir að verkinu verði skilað fullbúnu  
1. ágúst 2012.

Útboðsgögn má nálgast á heimasíðu ASK arkitekta 
ehf eftir kl. 9.00, þann  27. febrúar 2012 á www.ask.is 
án endurgjalds, eða panta á pappír á sama stað gegn 
ljósritunarkostnaði,  kr. 5000.-

Senda skal tölvupóst á:
to: steina@ask.is;jonas@ask.is 
cc: pall@ask.is

og óska eftir því að fá sent aðgangsorð og upplýsingar 
um aðgang að útboðsgögnum á netinu. 

VETTVANGSSKOÐUN VERÐUR FIMMTUDAGINN  
1. MARS 2012  KL. 10.00

Tilboðum skal skila á skrifstofu Faxaflóahafna sf.,  
Tryggvagötu 17 101 R. (4. hæð)  fyrir kl. 14:00 þann 
12. mars 2011 er þau verða opnuð að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska.

Allar nánari upplýsingar um verkið gefur Steinunn 
M. Guðmundsdóttir arkitekt í síma 515 0310  eða í 
tölvupósti  steina@ask.is 

Útboð á borun vinnsluholu 
fyrir Skagafjarðarveitur ehf.
Verkið felst í borun 1100 m djúpar vinnsluholu í 
Hrolleifsdal fyrir hitaveituna á Hofsósi.
Útboðsgögn fást á skrifstofu veitnanna að 
Borgarteigi 15,  550 Sauðárkróki, sími 455-6200. 

Tilboðum skal skilað á sama stað fyrir kl. 11.00, 15. mars 
2012 . Tilboðin verða opnuð sama dag kl. 14.00

f.h. Skagafjarðarveitna ehf.
Páll Pálsson veitustjóri

Útboðsþing SI
Verklegar framkvæmdir 2012

 Grand hótel Reykjavík 
föstudaginn 2. mars 2012, kl 13:00 - 17:00.

Samtök iðnaðarins boða til árlegs Útboðsþings, þar 
sem helstu verkkaupar leggja fram áætlanir sín og 

áform um verklegar framkvæmdir.

Skráning á www.si.is

Útboð

Til leigu

 

Kælivirki
Ísfrost óskar eftir kælivirkja, vélvirkja eða aðila vönum 
vélaviðgerðum og eftirliti með ammoníak frystikerfum til starfa. 
Einnig óskum við eftir starfsmanni til viðhalds og eftirlits á smærri 
kæli- og frystikerfum. Menntun er kostur en þó ekki skilyrði. 
Viðkomandi þurfa að geta unnið sjálfstætt við bilanagreingu og 
viðgerðir ásamt uppsetningu og þjónustu. Leitað er eftir dug-
legum og jákvæðum starfsmönnum til framtíðarstarfa. 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir skal senda á netfangið jon@isfrost.is fyrir 3. mars 2012. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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sími: 511 1144

TilkynningarÚtboð

Styrkir

Útboð-Ferjuleið

Vestmannaeyjaferja 2012 – 2014 
12-034

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í rekstur 
á ferjuleiðinni Vestmannaeyjar-Landeyjahöfn 

annars vegar og Vestmannaeyjar - Þorlákshöfn 
hins vegar, þ.e. að annast fólks- bifreiða- og 

farmflutninga á ms. Herjólfi. 

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgar-
túni 5-7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánu-

deginum 27. febrúar. Verð útboðsgagna er 4.000 kr. 
Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14.00 

þriðjudaginn 20. mars og verða þau opnuð þar 
kl. 14.15 þann dag.

F.h.  Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um þjónustu sérfræðinga í 
umhverfis-, samgöngu-, skipulags- og bygginga-
málum - EES útboð nr. 12744.

Útboðsgögn á geisladiski fást frá og með 29. febrúar 
2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða er: 21. mars 2012 kl. 14.00, í 
Borgartúni 12-14. Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12744

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

Umsóknarfrestur og nánari upplýsingar: 
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2012. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar. 

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar er að 

finna á www.ferdamalastofa.is. Þar eru jafnframt 

leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500  

eða með vefpósti sveinn@ferdamalastofa.is.

Ferðamálastofa auglýsir styrki til smærri verkefna til úrbóta í umhverfismálum á 
ferðamannastöðum. Áhersla er á verkefni er tengjast uppbyggingu og vöruþróun 
göngu- og hjólaleiða, bættu aðgengi og öryggi ferðamanna og söguferðamennsku. 
Hámarksupphæð hvers styrks verður 800 þúsund krónur og er hann ætlaður fyrir 
efniskostnaði og/eða hönnun. Ekki er veittur styrkur fyrir eldsneyti, fæðiskostnaði  
eða vinnuframlagi við framkvæmdir. Til ráðstöfunar eru 8 milljónir króna. 

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 | Fax 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Sími 535-5510 | Fax 535 5501

SMÆRRI STYRKIR TIL ÚRBÓTA  
Á FERÐAMANNASTÖÐUM 2012 
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 Auglýsing um sveinspróf
Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða haldin í 
maí og júní ef næg þátttaka fæst:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. maí.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júní.

Í snyrtigreinum í maí-júní.  Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í bílgreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. maí.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur 
er til 1. maí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um leið 
og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfest-
ingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2012.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Dagsetningar og nánari upplýsingar um prófin er að finna á 
www.idan.is.

Miðvikudaginn 14. mars 2012 verður haldin 
ráðstefna um Kvískerjasjóð á Smyrlabjörgum 
í Suðursveit. Kynnt verða verkefni sem hlotið 

hafa styrki frá sjóðnum 

10.00  Setning Svandís Svavarsdóttir, umhverfisráðherra
10.15  Tengsl loftslags og jökulbreytinga í SA Vatnajökli
 - Hrafnhildur Hannesdóttir 
10:45  Fjallaplöntur, jökulsker og loftslag 
 – Bjarni Diðrik Sigurðsson og fleiri
11:15  Landnám smádýra á jökulskerjum 
 – María Ingimarsdóttir 
11:45  Staðbundin óveður á Kvískerjum – Hálfdán Ágústsson
12.15  Matarhlé
13:30  Jökulhlaup úr Skaftárkötlum– Bergur Einarsson
14:00  Eldgos í Öræfajökli 1362 – Ármann Höskuldsson
14.30  Landslag undir jöklum í Öræfum – Helgi Björnsson
15:00  Gróðurframvinda við hörfandi jökla
 – Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir
15:30  Eyðibýli – Gísli Sverrir Árnason og Sigbjörn Kjartansson
16:00  Kaffi og veggspjaldasýning
16:30  Pallborðsumræður um sjóðinn og framtíð hans
17:30  Ráðstefnuslit

Farin verður ferð frá BSÍ þriðjudaginn 13. mars klukkan 18:00 
og aftur til baka að ráðstefnu lokinni og er ráðstefnugestum að 
kostnaðarlausu.
Þeir sem vilja nýta sér ferðina skrá sig á netfangið 
bjorgerl@hornafjordur.is fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 1. mars 
2012. Nánari dagskrá er að finna á heimasíðu sjóðsins 
http://www.umhverfisraduneyti.is/kviskerjasjodur 
Bent er á slóðina www.rikivatnajokuls.is/ferdathjonusta þar 
sem finna má upplýsingar um gistingu á svæðinu. 
Flugfélagið Ernir www.ernir.is flýgur til Hafnar.

Stjórn Kvískerjasjóðs
Sveitarfélagið Hornafjörður
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TIL SÖLU EÐA LEIGU
Iðnaðarhúsnæði sem er innréttað fyrir matvælaiðnað, kælar og tæki fylgja með.

Eignin er skráð 739.2 fm auk millilofts gott aðgengi og útisvæði framan og bakatil við hús.
Laust og til leigu ca.650 fm sem skiptast í 500.8 fm á aðalhæð og 150 fm á jarðhæð.

Söluverð kr: 93.- millj 
 

Uppl. Sveinn Eyland lögg. fasteignasali s: 6900.820  
eða Þórarinn Thorarensen sölustjóri s: 7700 309

ATVINNUHÚSNÆÐI 
KÁRSNESBRAUT - KÓPAVOGI

S Í M I  5 1 2  4 9 0 0   –  B O L H O LT I  4  –  L A N D M A R K . I S

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

Grænlandsleið 15, hæð m. Bílskúr. 

Stórglæsleg neðri sérhæð í 
tvíbýlishúsi, ásamt bílskúr, alls. 154,5 
fm. þar af bílskúr 32,2 fm. Sérlega 
vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Sér inngangur og þvottahús innan 
íbúðar. Sjón er sögu ríkari.
Eignin er til sýnis í dag og á morgun kl. 14-15 báða dagana.  
Verð kr. 34,9 millj.  sjá myndir á www.fasteignir.is  Upplýsingar veitir 
Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Opið hús laugardag og sunnudag kl. 14-15. 

Opi
ð 

hú
s

Runólfur Gunnlaugsson viðskfr. lögg.fast. Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

TIL LEIGU 400 FM Á EFSTU HÆÐ 
 VIÐ SUÐURLANDSBRAUT

Frábærlega vel staðsett 
u.þ.b. 400 fm. skrifstofu-
húsnæði til leigu við 
Suðurlandsbraut . 

Eignin skiptist í opin 
skrifstofurými auk 
fundarherbergis. 
Möguleiki á auknu 
fermetrarými annars 
staðar í húsinu.   

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Skipholt 29a • Sími 530 6500 • heimili.is

Glæslegt 2ja íbúða hús í Kópavogi

Glæsieign við Þrymsali 1 í Kópavogi. Húsið er 
einbýlishús með tveim stórum íbúðum og stendur 
á fallegum útsýnisstað innst í botnlanga. Húsið 
er alls 404 fm. Séríbúð á jarðhæð er um 135 fm, 
bílskúrinn 41 fm og íbúð á efri hæð um 228 fm. 
Hér er allt sérlega vandað og vel hannað. 
V 94,9 millj. kr.  

OPIÐ HÚS Á MORGUN, SUNNUDAG 
FRÁ KL 15:30 – 16:00.  

Andri sölumaður sýnir húsið, sími 690-3111.

OPIÐ HÚS

Andri Sigurðsson 
Sölufulltrúi og lögg. 
leigumiðlari.

 Ísak 
gsm 822-5588  

isak@tingholt.is

Jónas Örn 
Jónasson 

hdl og löggiltur 
fasteignasali. 

Lækjasmári 58 Kópavogi
ára

OPIÐ - HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG KL. 16.00 TIL 16.30
Falleg 68 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í steinsteyptu og álklæddu 
3 hæða fjölbýli. Íbúðin er á jarðhæð með sér inngangi og sér garði 
með hellulagðri verönd. Þvottahús innan íbúðar. Í sameign er sér-
eignargeymsla. Útigeymsla fyrir hjól og vagna. Hellulagðir göngustígar 
og snyrtilegur gróður. Nokkrir metrar í útivistaparadís Kópavogsdals 
Stutt í alla þjónustu og eru undirgöng sem liggja að verslunarmið-
stöðinni Smáralind. Möguleiki að hafa gæludýr. 
Uppl. gefur Ísak í síma 8225588.

Hólmaslóð 8a, 101 Reykjavík. Laust strax!
Til leigu vandað 1.382 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Hólmaslóð. 

Húsnæðið skiptist í móttöku, tvö stór opin vinnurými (fyrir allt að 50-60 
manns), nokkur fundarherbergi, tvær kaffistofur, skjalageymslu og tækni-
rými. Ljóst steinteppi á gólfum og lagnastokkar með veggjum. Aðgangur að 
sameiginlegu mötuneyti. Möguleiki á að leigja lagerhúsnæði á sama stað 
með aðgangi að stóru útisvæði. Hægt að skipta húsnæðinu niður í smærri 
einingar. Við leiguverð bætist vsk.

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már Karlsson í s. 534 1024 / 897 
7086 eða hmk@atvinnueignir.is

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

NISSAN Qashqai+2 se. Árgerð 2011, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.890.000. stg. Rnr.103409.

JEEP Grand cherokee laredo 
4x4. Árgerð 2008, ekinn 48 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.103382.

SUBARU Legacy outback. Árgerð 2008, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.390.000. Rnr.221428.

NISSAN Primastar l2h1. Árgerð 2006, 
ekinn 78 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.200993.

TOYOTA Avensis s/d exe. Árgerð 2004, 
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.900.000. Rnr.221128.

TOYOTA Corolla s/d terra. Árgerð 2001, 
ekinn 158 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.221414.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

M.BENZ ML 63 AMG Árgerð 2007. Ekinn 
80 Þ.KM Verð kr. 8.900.000.

PORSCHE CAYENNE TURBO Árgerð 
2005. Ekinn 75 Þ.KM Verð kr. 
5.950.000.

FORD F350 SUPER DUTY OUTLAW 4X4 
Árgerð 2007. Ekinn 28 Þ.KM Verð kr. 
5.850.000.

TOYOTA LAND CRUISER 100 Árgerð 
1999. Ekinn 299 Þ.KM Verð kr. 
2.990.000.

LINCOLN MARK 4WD LT Árgerð 2006. 
Ekinn 107 Þ.KM Verð kr. 2.990.000.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Suzuki GSX1300 Hayabusa. Árg ‘04, 
ek 27 þ.km. Ásett verð 890 þús, 
Tilboðsverð nú 699 þús!! #203030

hjól.is
Sími: 577 4565

www.hjol.is

FORD E350 Econoline s/v sendi 33”. 
Árgerð 2003, ekinn 43 Þ.m, dísel, 
sjálfskiptur. Verð tilboð staðgreitt 
1.490.000.- Raðnúmer í söluskrá okkar 
www.diesel.is 102796.

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.850.000. Rnr.132989.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

DIESEL !
Audi A4 Avant TDI (NEW) ‘06/2011 ek. 
21 þ.km, sjálfskiptur. glæsilegur bíll sem 
vert er að skoða , er á staðnum, skipti 
möguleg, verð 5790 þús. (eftir lokun 
864-8989).

Lexus RX300 05/2003 (Nýrra 
útlit) sportlegur jeppi hlaðinn 
búnaði,sjálfskiptur, leður, lúga, ofl. vel 
með farinn ek. 133 þ.km verð 2390 
þús. skipti möguleg.

DIESEL !
BMW X5 3.0 Diesel ‘05/2006 ek. 
114 þ.km sjálfskiptur, góð þjónusta, 
leður, lúga , ofl verð 4980 þús., skipti 
möguleg.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

M.BENZ R 500 4x4. Árgerð 2006, ekinn 
85 Þ.KM. Flottur bíll Verð 6.500.000.
SKIPTI Á FORD F-350 PICK-UP 
Rnr.103200.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 2005, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.940.000. Rnr.180525. Uppl. í 
síma 570-5220 Toyota kletthálsi.

Notaðir bílar Kletthálsi
Sími: 570 5220

www.toyotakopavogi.is

CHEVROLET CORVETTE C5 ICEORANGE 
Árgerð 2002, ekinn aðeins 27 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður, flækjur, Borla load 
pústkerfi ofl. ofl. Verð 4.380.000. Raðnr. 
283407 á www.bilalind.is - Þessi 
glæsilegi sportbíll er í salnum!

CHRYSLER 300 C SRT-8 Árgerð 2007, 
ekinn 81 Þ.km, sjálfskiptur, leður, 
426 hö. Gríðarlega gott eintak! Verð 
4.950.000. Raðnr.320516 á www.
bilalind.is - Kagginn er í salnum!

FORD MUSTANG COUPE 289cc - 
POPPY RED. Árgerð 1965, sjálfskiptur.
Vel uppgerður fornbíll sem gaman er 
að eiga og njóta! Raðnr. 282066 á 
www.bilalind.is - Bíllinn er í salnum 
spegilgljáandi!

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

MM Pajero 2.8 DÍSEL 33” Árgerð 
1999, ekinn 234þ.km, ssk. Algjör moli 
þessi! Er á staðnum. Verð 890.000kr. 
Raðnúmer 132110. Sjá nánar á www.
stora.is

KIA Sorento EX DÍSEL Árgerð 2003, 
ekinn 116þ.km, ssk. Mjög gott eintak 
sem er á staðnum! Verð 1.850.000kr. 
Raðnúmer 132160. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

FORD F350 44” breyttur er á 41.5”. Árg 
2006, ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.470þ Skoðar skipti Rnr.102851.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

PORSCHE 911 Carrera 4. Árg 1999, ek 
100 Þ.KM, sjálfsk, 4x4, Stórglæsilegur 
umboðsbíll með öllum aukahlutum, 
var sérpantaður nýr, Verð 5.390.000. 
Rnr.116921. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Explorer Sport Trac Ltd. 2007. Ek..60þ, 
leður, dráttarkrókur. Einn með öllu. 
Tilvalin í Metan breytingu.Verð. 3.5m, 
TILBOÐ 2.5m. Myndir á www.flugid.is/
explorer. s:499-1757

VW Golf TRENDLINE árgerð 2006 Mjög 
flottur bíll, samlitur með topplúgu 
og sportpakka. Keyrður 80.000 km. 
Upplýsingar í síma 6697171.

Toyota corolla station’98, ssk, dr.kúla, 
ný tímar., ek 108þ, su&ve dekk. Ekkert 
ryð. V. 590ÞUppl. S 860-0341

MMC Lancer árg. 2003 ekinn 82 þús 
Sumar og vetrardekk. Topp eintak Verð 
850.000 uppl. í s. 894 3945. 

Til sölu Chreysler Town & country 
Limited 2003 3,8 , bíll í topp standi 
skoðaður og allur yfirfarinn. uppl. 
6985693. Ekki skipti.

Ford Explorer Sport Track, limited 2007, 
ek. 96 þús. 290 hö. leður, krókur, lok 
á palli. Negld vetrardekk og heilsársd. 
Einn eig. Verð 2.690 þús. Skoða skipti. 
Sími 844-4236.

Daihatsu Sirion, árg.’ 00. Ekinn 103 
þús. Þarfnast lagfæringa. Verð 120 þús. 
Uppl. í s. 699 6645.

Nissan Micra árg. ‘96, ssk, ek. 188 
þkm. lýtur vel út innan og utan. Ný sk. 
nýleg nagladk. ný yfirfarinn, smurbók. 
Sparneytinn. V. 330 þ.Uppl. 868 6214.

Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

Til sölu


