
  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Deildarstjóri innkaupadeildar

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar fyrirspurnir sem 

trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Landspítali er aðalsjúkrahús 
landsins og eina háskólasjúkrahús 
Íslands.  Hann veitir sérhæfða 
sjúkrahúsþjónustu fyrir alla 
landsmenn og almenna 
sjúkrahúsþjónustu fyrir íbúa 
höfuðborgarsvæðisins. 

Landspítali er í fremstu röð 
háskólasjúkrahúsa. 

Gildi Landspítala eru 
umhyggja, fagmennska, öryggi 
og framþróun. 

Markmið Landspítala eru:
Rekstur innan fjárheimilda, öryggi 
sjúklinga, skilvirkir verkferlar og 
góður vinnustaður.

Nánari upplýsingar um Landspítala 
má finna á heimasíðu hans     
www.lsh.is

Starfssvið

• Stýrir starfi og þróun innkaupadeildar í samráði við næsta 
yfirmann.  Á meðal helstu verkefna deildarinnar eru útboð, 
verðfyrirspurnir, samskipti við fagfólk innan LSH vegna vöruvals  
og gæðamála, samskipti við birgja og stjórnun vöruflæðis frá 
pöntun til vörunotkunar.

• Hefur yfirumsjón með útboðum og samningum um innkaup    
fyrir hönd LSH

• Innleiðir leiðbeiningar og fyrirmæli í samræmi við reglugerðir      
og starfsvenjur í innkaupastjórnun og stefnu LSH

• Fylgist með nýjungum og breytingum í vöruframboði og 
eftirspurn

• Tryggir trausta upplýsingamiðlun til stjórnenda LSH um 
innkaup og vörustjórnun

• Hefur frumkvæði í stefnumótun, þróun og áætlanagerð í 
verkefnum sem varða innkaup og vörustjórnun

• Sinnir öðrum verkefnum í samráði við næstu stjórnendur

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Farsæl reynsla af stjórnun og samskiptum 

við starfsmenn og stjórnendur er skilyrði
• Reynsla af innkaupamálum og/eða 

vörustjórnun er nauðsynleg
• Leiðtogahæfileikar með áherslu á 

frumkvæði, hvatningu, samskiptahæfni og 
skipulögð vinnubrögð 

• Góð íslensku- og enskukunnátta ásamt 
hæfileika til að tjá sig í ræðu og riti

Landspítali auglýsir starf deildarstjóra innkaupadeildar laust til umsóknar. Deildin stýrir innkaupum sérhæfðrar 
(lyf, lækninga- og hjúkrunarvörur) og almennrar rekstrarvöru fyrir sjúkrahúsið.  Deildin kemur einnig að kaupum 
á þjónustu og tækjabúnaði. Á árinu 2011 námu innkaup LSH alls 9,8 milljörðum króna, þar af voru 5 milljarðar 
vegna kaupa á lyfjum, lækninga- og hjúkrunarvörum. Á deildinni eru 22 stöðugildi, þar af 12 við innkaup og 
vörustýringu og 10 við birgðastöð. Deildarstjóri innkaupadeildar heyrir beint undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs

ráðgjöf     ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Veiting starfsins er til 5 ára í samræmi við 
stefnu Landspítala um ráðningu yfirmanna. 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi 
fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags

Helstu verkefni og ábyrgð:
Matreiðslumaður ber ábyrgð á rekstri mötuneytis, þar 
með talið innkaupum og vinnuskipulagi þeirra sem starfa 
í mötuneyti á hverjum tíma. Verkefnin eru fjölbreytt en 
auk þess að matreiða hádegismat þar sem að jafnaði 
borða 60 – 80 starfsmenn, hefur matreiðslumaður 
umsjón með morgun- og síðdegiskaffi. Matreiðslumaður 
er oft virkur þátttakandi í ýmsum öðrum viðburðum þar 
sem matur og kaffi koma við sögu t.d. fundum og öðrum 
starfsmannatengdum viðburðum.

Stefna ÁTVR er að vera framúrskarandi þjónustufyrirtæki og þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækið vill að 
vinnustaðurinn sé lifandi og skemmtilegur þar sem þjónusta og samskipti einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð. 

vinbudin.isMatreiðslumaður óskast 
til starfa hjá ÁTVR
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhverfi.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ - ÞEKKING - ÁBYRGÐ. 
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu munu taka mið 
af þessum gildum. 

Nánari upplýsingar veita:
Elísabet Sverrisdóttir, elisabet@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir, kristin@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Hæfniskröfur:
· Menntun á sviði matreiðslu nauðsynleg
· Reynsla í stjórnun eldhúsa er æskileg
· Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð
· Góð framkoma og rík þjónustulund
· Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
· Snyrtimennska áskilin

Vinnutími er frá kl. 7-15 alla virka daga.
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sem vill bætast í samhentan 
starfsmannahóp á Korputorgi.

Hæfniskröfur:
 Næmt auga fyrir framsetningu og útstillingum
 Rík þjónustulund
 Reynsla af sölustörfum
 Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 Stundvísi

Við leitum einnig að:
    Glaðlyndum og þjónustulunduðum starfsmanni til
    tímabundinna starfa í verslun okkar á Akureyri.

    Glaðlyndum og þjónustulunduðum starfsmönnum í  
helgar- og hlutastörf í allar 3 verslanirnar (Smára-f

    torg, Korputorg og Glerártorg). 

Áhugasamir sendi umsóknir fyrir kl. 17 
þann 7. mars 2012 á netfangið katrin@pier.is

hugmyndaríkum 
fagurkera

the pier leitar aD:

*

* 

*

*
*
*
*

aDaD

Vör Sjávarrannsóknarsetur við Breiðafjörð auglýsir starf forstöðumanns 
Varar laust til umsóknar.  

Rannsóknarsetrið var stofnað í maí árið 2006 og er markmið þess að 
rannsaka vistkerfi sjávar í víðasta skilningi, með megináherslur á 
vistkerfið í Breiðafirði, í þeim tilgangi að auka þekkingu á vistkerfinu og 
auka arðsemi auðlindarinnar. 

Forstöðumaður setursins stundar rannsóknir á framangreindum sviðum 
eða öðrum sviðum tengdum vistkerfi sjávar, mótar stefnu setursins í 
samvinnu við stjórn, auk þess að hafa umsjón með daglegum rekstri 
þ.m.t, umsjón með fjáröflun og samræma fjáröflunarleiðir. Forstöðumaður 
ber ábyrgð gagnvart stjórn setursins. 

Krafist er doktorsprófs frá viðurkenndum háskóla eða jafngildi þess. 
Sjálfstæði, frumkvæði, metnaður í starfi og lipurð í mannlegum 
samskiptum er nauðsyn.

Æskilegt er að umsækjendur 
geti hafið störf sem fyrst. 

Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
Vör Sjávarrannsóknarsetri við Breiðafjörð, Norðurtanga, 355 Snæfellsbæ 

eða á netfangið:  tyrol@simnet.is

Allar nánari upplýsingar um starfið gefur Örvar Marteinsson, GSM: 863-5026.

Umsóknarfrestur er 19. mars, 2012. 

FORSTÖÐUMAÐUR

 
Eingöngu er tekið við umsóknum í gegnum vef 365 miðla, www.365midlar.is
Umsóknarfrestur er til 15. mars n.k. Frekari upplýsingar veitir Jón Laufdal, jonl@frettabladid.is

365 miðlar leita að textasmiðum á Sölu- og þjónustusvið 
Starfið felst í skrifum í kynningarsérblöð sem fylgja Fréttablaðinu
Helstu verkefni
Viðtöl og samskipti við viðskiptavini 
Hugmyndavinna er viðkemur ritstjórnarefni
Textaskrif

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af textaskrifum og góð ritfærni nauðsynleg
Reynsla af blaðamennsku æskileg
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta 
Gott vald á þriðja tungumáli æskilegt
Hugmyndauðgi
Góð samskiptahæfni

Ný staða verkefnastjóra ráðstefnu, funda- og hvataferða (MICE)

Starfið felst í kynningu og markaðssetningu á Ráðstefnuborginni Reykjavík og
inniheldur:

Hæfniskröfur eru:

Athygli er vakin á

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ

Ráðstefnuborgin Reykjavík eru nýstofnuð félagasamtök, sem rekin eru af
Reykjavíkurborg, Icelandair Group, Hörpu og fleiri fyrirtækjum í ferðaþjónustu
og öðrum hagsmunaaðilum. Stefna samtakanna er að stórauka vægi
ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík með markvissri markaðsetningu erlendis.

Fjölbreytt verkefni í tengslum við samskipti og samstarf við erlenda sem
innlenda fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila.
Þátttöku í undirbúningi og stjórnun innlendra og erlendra sýninga og
kynningaviðburða.
Samstarf við hönnuði sem koma að gerð upplýsingaefnis í ýmsum miðlum.
Textagerð á íslensku og erlendum tungumálum í tengslum við greinaskrif,
almennt markaðsefni og uppfærslu efnis samfélagsmiðla.

Reynsla af ráðstefnu, funda- og hvataferðaþjónustu (MICE) auk þekkingar
á viðburðahaldi er skilyrði.
Víðtæk reynsla af markaðssetningu og kynningarstörfum erlendis.
Mikil færni í íslensku og framúrskarandi enskukunnátta í tali og riti, en vald
á þriðja tungumáli er kostur.
Geta unnið undir álagi og sinnt mörgum viðfangsefnum samtímis.
Eiga auðvelt með að koma fram opinberlega sem talsmaður verka sinna.
Góð tölvukunnátta og reynsla af vefumsjón/ritstjórn ásamt viðhaldi
samfélagsmiðla.

að starfið er mjög fjölbreytt, krefst ferðalaga, frumkvæðis, metnaðar,
útsjónarsemi, og á stundum vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma.

er til og með 18. mars nk. Vinsamlega sendið umsóknir ásamt
upplýsingum um menntun, og fyrri störf til STRÁ netfangið: .

veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031, sjá
nánar

Háskólamenntun og a.m.k. tveggja ára starfsreynsla, er nýtist í starfi.

stra@stra.is

www.stra.is

Ráðstefnuborgin Reykjavík
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Actavis  Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 11. mars nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.     

Starfsmaður í móttöku   
Actavis á Íslandi leitar að starfsmanni í móttöku fyrirtækisins 

að Dalshrauni 1 og Reykjavíkurvegi 76 – 78. Vinnutími er frá kl. 8-16 
og það er kostur ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 

tímabundið starf. 
 

Helstu verkefni:

 

Við leitum að einstaklingi:

Deildarstjóri 
gæðaeftirlitsdeildar   

starfsmannahaldi deildarinnar. 
 

Helstu verkefni:

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Fjölbreytt 
störf í boði 

hjá Actavis á 
Íslandi

Kíkið á fleiri 
laus störf á 

www.actavis.is

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

 fjölskylduvænt starfsumhverfi

góðan starfsanda

gott mötuneyti

fræðslu og þjálfun

sjúkraþjálfara, hjúkrunarfræðinga og lækni  
         sem sinna heilsuvernd starfsmanna

 árlegan styrk til íþróttaiðkunar  
          auk fræðslustyrks

 öflugt starfsmannafélag

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og 
sölu hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 700 starfsmenn á ýmsum sviðum.
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Kerfisstjóri þarf að hafa yfirburðaþekkingu 
á virkni tölvusala, afritunarkerfa og 
gagnavistunarkerfa.

Víðtæk reynsla og þekking á rekstri þessara 
kerfa, bæði hvað varðar vélbúnað og hugbúnað, 
er nauðsynleg.

Kerfisstjóri óskast til starfa hjá Íslandsbanka 

Tækniþjónusta Íslandsbanka

Tækniþjónustan sér um rekstur upplýsinga- 
og viðskiptakerfa bankans. Í deildinni starfa 
22 starfsmenn auk verktaka við að veita 
starfsmönnum Íslandsbanka víðtæka þjónustu 
og ráðgjöf varðandi hugbúnað, vélbúnað, 
samskiptabúnað, gagnavöktun 
og eftirlit. 

Helstu verkefni:

- Umsjón með TSM afritunarkerfum

- Umsjón með HP og IBM

   gagnavistunarkerfum

- Umsjón með búnaði í vélasölum

- Samskipti við viðskiptavini kerfisþjónustu 

   og þjónustuaðila

- Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Hæfniskröfur:

- Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur 

   eða sambærilegt

- A.m.k. 5 ára reynsla af rekstri tölvukerfa

- Þekking á gagnavistunar- og afritunarkerfum

- Greiningarhæfni

- Gott vald á íslensku og ensku, jafnt töluðu 

   sem rituðu máli

- Skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

- Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum

   samskiptum

Tækifæri 
fyrir snjallan 
kerfisstjóra
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Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Jósepsson, deildarstjóri kerfisþjónustu, 
sími 844-4324, netfang: gudmundur.josepsson@islandsbanki.is.  
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt 
ítarlegri ferilskrá fyrir 11. mars nk. 
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440-4172,  
netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner
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Óskar Eiríksson, 
hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til 11. mars 2012

Tæknisvið Símans leitar að 
kraftmiklum deildarstjóra

Við höfum gildi Símans að leiðarljósi í störfum okkar og erum 
skapandi, áreiðanleg og lipur.

Leitað er að deildarstjóra fyrir deildina Grunnkerfi, sem tilheyrir UT-rekstri  
og þróun. Starfið felur í sér ábyrgð á daglegri stjórnun og rekstri deildarinnar 
ásamt þróun, viðhaldi og rekstri á kerfum sem deildin ber ábyrgð á. Að auki 
sinnir deildarstjóri öðrum tilfallandi verkefnum fyrir forstöðumann.

Menntun og reynsla:
• Háskólapróf í tölvunarfræði, tæknifræði, 
   verkfræði eða sambærileg menntun.
• Reynsla af stjórnunarstörfum er nauðsynleg.
• Færni í að setja upp skýrslur og kynningar er 
   nauðsynleg. 
 

Persónueinkenni:
• Frumkvæði og framsýni.
• Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi.
• Aðlögunarhæfni.
• Heilindi og jákvætt viðhorf.
• Skipulagshæfileikar og öguð vinnubrögð.

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.
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Viltu bætast í hópinn?
Dvalar og hjúkrunarheimilið Grund við Hringbraut auglýsir eftir 
starfsfólki í eftirtaldar stöður:

Tómstundafræðingi í 50% starf
Íþróttafræðingi til starfa á endurhæfingardeild  
heimilisins
Matreiðslumanni/matartækni.

Hægt að sækja um starf á heimasíðu Grundar www.grund.is 
eða fylla út umsókn á staðnum.

Hjúkrunarfræðingar í  
heimahjúkrun HAK

Heilsugæslustöðin á Akureyri óskar eftir að ráða 
hjúkrunarfræðinga í heimahjúkrun. Um er að ræða 
tvær 50% stöður og eina 70%. Unnið er á dag- og 
kvöldvöktum.

Sjá nánar á heimasíðu Akureyrarbæjar: 
www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til 15. mars 2012

Læknaritarar

Samtök um áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann 
auglýsa eftir löggiltum læknaritara til starfa við Sjúkrahúsið Vog 
sem fyrst.

Upplýsingar gefur Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir  á Sjúkrahús-
inu Vogi, sími 824 7600, eða netfang: thorarinn@saa.is

Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík í síðasta  
lagi 15.mars n.k.
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ERT ÞÚ METNAÐARFULLUR SÖLUMAÐUR? 

Vegna aukinna verkefna getur Viðskiptatorg / 
Leiguhús bætt við sig sölumanni. 

Sölumaður þarf að vera m.a samviskusamur,  
dugleg ur, sjálfstæður og metnaðarfullur. Laun eftir 
árangri. Umsóknir sendist á gjy@vidskiptatorg.is 
fyrir 11. jan 2012

Ráðgjafi á Suðurlandi
Leitað er að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi 

með hæfni í mannlegum samskiptum. 

Starfs- og ábyrgðarsvið
● Ráðgjöf við atvinnuleitendur 
● Skipulag og þróun úrræða fyrir atvinnuleitendur
● Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur
● Háskólamenntun á sviði náms- og starfsráðgjafar,    
 félagsráðgjafar  eða sambærilegt nám
● Þekking á atvinnuleysis- og almannatryggingarkerfinu
● Þekking á vinnumarkaði og menntakerfi á Íslandi
● Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli
● Góð tölvukunnátta skilyrði
● Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
● Frumkvæði, skipulagshæfni og fagleg vinnubrögð

Vinnumálastofnun á Suðurlandi er staðsett á Austurvegi 56,  
Selfossi og útibú er í Vestmannaeyjum. Ráðgjafi vinnur með 
atvinnuleitendum á svæði þjónustuskrifstofunnar og hans bíður 
að sinna krefjandi verkefnum með jákvæðum og metnaðarfullum 
samstarfshópi. 

Um er að ræða fullt starf og eru laun greidd samkvæmt 
launakerfi starfsmanna ríkisins.  Karlar jafnt sem konur eru hvattir 
til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 
sem fyrst.  Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi stofnunarinnar á 
heimasíðu hennar www.vinnumalastofnun.is

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2012.  Öllum umsóknum 
verður svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnheiður Hergeirsdóttir 
skrifstofustjóri hjá Vinnumálastofnun á Suðurlandi í síma 
512-7780, netfang  ragnheidur.hergeirsdottir@vmst.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil sendist 
starfsmannastjóra á netfangið eirika.asgrimsdottir@vmst.is  og 
skulu umsóknir merktar því starfi sem sótt er um. 
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Við leitum að aðila sem hefur reynslu af:

· Microsoft Dynamics NAV forritun

· Forritun viðskipta- og verslunarkerfa

· Almennri forritun í bókhaldi

Einnig er kostur ef viðkomandi þekkir:

· Microsoft SQL og vinnslu gagnagrunna

· Forritun í Microsoft .NET umhverfinu (Visual Studio og C#)

· Almennri vefforritun og vefþjónustum Microsoft (ASP.NET og WCF)

Við leitum að aðila sem hefur brennandi áhuga á forritun og ef eitthvað vantar uppá reynsluna er gott umhverfi til að læra hjá okkur.
Við leggja áherslu á fjölskylduvænt vinnuumhverfi og gerum vel við fólkið okkar.  

Ekki hika við að hafa samband en allar nánari upplýsingar veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent Ráðningum, lind@talent.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. mars nk. Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Talent Ráðninga, talent.is.   

Ert þú framúrskarandi?
Rue de Net leitar að metnaðarfullum forritara

wwwww..ruueeddeenneett.iswww.ruedenet.is
Rue de Net Reykjavík - Vesturgötu 2a, 101 Reykjavik - Sími: 414 5050 - ruedenet@ruedenet.is

REYNSLA, ÞJÓNUSTA OG PERSÓNULEG RÁÐGJÖF
Rue de Net hefur yfir að ráða samstíga hópi sérfræðinga með áralanga reynslu af rekstri viðskiptakerfa, 
innleiðingu og samþættingu viðskiptalausna. Við leggjum áherslu á nána og persónulega ráðgjöf þar sem 
ráðgjafi Rue de Net kemur að verkferlinu frá byrjun til enda, frá sölu til afhendingar vöru, lausnar og þjónustu.

Við viljum ráða bestu barþjóna landsins
Icelandair hótel Reykjavík 

Marina er nýjasta Icelandair 
hótelið. Það er staðsett við 

gömlu höfnina, á einum 
besta útsýnisstað borgarinnar 

og steinsnar frá hjarta 
miðborgarinnar. Marina leggur 
áherslu á lifandi, skemmtilegt 

og skapandi umhverfi.Ólafur Örn Ólafsson, veitingastjóri Reykjavík Marina, 
tekur á móti umsóknum og veitir nánari upplýsingar 
á netfanginu oo@icehotels.is

Því vantar okkur rétta fólkið í þessi störf:

Icelandair hótel Reykjavík Marina er glæsilegt nýtt hótel með óhefðbundnar áherslur. Á bar og 
veitingasölu hótelsins verður einstakur metnaður lagður í að skapa gestum upplifun sem á engan 
sinn líka og við heitum því að bjóða upp á ferskustu, frumlegustu og fagmannlegustu kokteila 
innan landhelginnar.

REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í KEFLAVÍK FLÚÐIR KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Barþjóna með mikinn metnað 
Þjónustufólk í vaktavinnu 

Þjónustufólk í hlutastarf 
Aðstoðarfólk í eldhús
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SBJ -réttingar óska eftir að ráða bílasmið og bílamálara. 
Upplýsingar í síma 892 1822.

SBJ-réttingar ehf.,

Söluráðgjafi nýrra  
og notaðra Ford bifreiða 

óskast til starfa! 

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Ráðgjöf til viðskiptavina varðandi kaup og rekstur 
bifreiða.
Sala á nýjum og notuðum bílum, vara- og 
aukahlutum og tengdri þjónustu.
Umsjón með umhverfi söludeildar þ.m.t. í sýningarsal 
og á útisvæði.
Aðstoð við pantanir, markaðsgreiningu, 
markmiðasetningu og aðra vinnu sem til fellur. 

Megin hæfniskröfur 
Framhaldsskólamenntun eða sambærileg menntun.
Sölumannshæfileika.
Löggiltur bifreiðasali - æskilegt.
Almenn þekking og reynsla af bifreiðum.
Hafa gilt bílpróf - meirapróf æskilegt.
Góð íslensku- og enskukunnátta.
Almenn tölvuþekking.
Dönskukunnátta æskileg.
Talnaglögg/ur. 

Nánari upplýsingar 
Vinnutími er frá 9:00 -17:00 virka daga og annan 
hvern laugardag kl. 11:30 -16:20.

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk af 
báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk sem 
metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, ábyrgð, 
tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir mannauðs- og 
gæðasvið Brimborgar í síma 515 7088. 

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

 

  Umsóknarfrestur 
er til 12. mars n.k.

 

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

 

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkur

Hugbúnaðarsérfræðingur og Verkefnastjóri

Vakin er athygli á þeirri stefnu Reykjavíkurborgar að jafna hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Upplýsingatæknimiðstð Reykjavíkurborgar leitar að öflugum starfsmönnum í þróunarhóp en Reykjavíkurborg rekur 
eitt stærsta og fjölbreyttasta upplýsingatækniumhverfi landsins með um 25.000 tölvunotendur.
Leitað er að einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna í öflugum hópi starfsmanna við að leysa fjölbreytt verkefni.

Upplýsingatæknimiðstöð Reykjavíkurborgar, UTM, fer með forystuhlutverk í upplýsinga¬tæknimálum borgarinnar. 
UTM gegnir þjónustuhlutverki við viðskiptavini sína sem eru svið og stofnanir Reykjavíkurborgar og er ætlað að 
annast rekstur og þróun upplýsingatæknibúnaðar borgarinnar.
Nánari upplýsingar um starfið veita Hjörtur Grétarsson upplýsingatæknistjóri Reykjavíkurborgar  
(hjortur.gretarsson@reykjavik.is) og María Guðfinnsdóttir þróunarstjóri Upplýsingartæknimiðstöðvar 
Reykjavíkurborgar (maria.gudfinnsdottir@reykjavik.is) í síma 411 1900.
Umsóknafrestur er til 12. mars 2012. Sækja skal um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, 
undir Auglýsingar, Störf í boði.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Hugbúnaðarþróun/veflausnir

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Þróun veflausna hjá Reykjavíkurborg
• Vefþróun í Content XXL vefumsjónarkerfi
• Tengingar við önnur kerfi
• Þarfagreining og ráðgjöf varðandi veflausnir
• Samskipti og ráðgjöf við svið og stofnanir borgarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla við hugbúnaðargerð og vefforritun
• Reynsla af forritun í .NET
• Góð þekking á HTML, CSS, Java Script og SQL fyrir-

spurnum
• Haldgóð þekking á gagnagrunnum
• Þekking á vefþjónustum og gagnatengingum
• Þekking á virkni og uppbyggingu vefumsjónarkerfa
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi

Verkefnastjóri upplýsingatækniverkefna

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið
• Verkefnastýring upplýsingatækniverkefna
• Skilgreining verkefna og gerð þarfagreininga
• Kennsla og kynningar
• Ráðgjöf og þjónusta við svið og stofnanir Reykjavíkur-

borgar

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla af verkefnastjórnun
• Reynsla af uppsetningu og smíði kerfa æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Hæfni til að setja fram skýrar hugmyndir í rituðu og 

mæltu máli
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Barnafataverslun
Barnafataverslunin POLARN O. PYRET leitar starfs-
mannni í verslunina í Smáralind.

Leitað er eftir jákvæðum og skipulögðum  
einstaklingi með þjónustulund og reynslu af  
verslunarstörfum. 

Vinnutími er samkomulag en felur einnig í sér 
vinnuframlag annan hvorn laugardag. Um 80% starf 
er að ræða.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslununum  
í Kringlunni og Smáralind. 

SMÁRALIND OG KRINGLUNNI
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Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku óskum 
við eftir starfsmanni í móttöku hálfan daginn.

Hæfniskröfur:
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Þjónustulund.
·  Öguð vinnubrögð.
·  Almenn tölvukunnátta.

Áhugasamir geta sótt um með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

Starfsmaður
í móttöku

Dekkjaþjónusta VarahlutirBifreiðaverkstæði

Bifreiðaflutningar Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki 
landsins, nú bæði í Skútuvogi og á Smiðjuvegi.

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn. Seðlabankinn 
fer með stjórn peningamála á Íslandi og er meginmarkmið hennar stöðugleiki í verðlagsmálum. Seðla-
bankinn skal enn fremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni:

fyrirmæli

um gjaldeyrismál

Menntunar- og hæfniskröfur:

fyrirtækja er kostur

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gjaldeyriseftirliti bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 

Meginviðfangsefni gjaldeyriseftirlits lúta að almennu eftirliti með framkvæmd laga um gjaldeyrismál, rannsókn mála vegna 

Ráð ehf. óska eftir ráðgjöfum til að annast ráðgjöf og sölu á skaðatryggingum, 

líftryggingum og lífeyristryggingum fyrir Tryggingamiðstöðina hf. og Sparnað ehf. 

Leitað er að einstaklingum sem eru sjálfstæðir í vinnubrögðum með góða sam-

skiptahæfileika og áhuga á sölu fjármálaafurða. Óskað er eftir því að umsóknir 

innihaldi upplýsingar um menntun og starfsferil, stutta lýsingu á viðkomandi 

umsækjanda og styrkleikum hans til að gegna störfum á framangreindu sviði.

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á rad@rad.is eða í pósti til Ráða ehf., 

Holtasmára 1, 201 Kópavogi fyrir 19. mars næstkomandi. Frekari upplýsingar 

veitir Hafliði Kristjánsson í síma 862 0008 eða á tölvupóstfanginu haflidi@rad.is

Ráð er nýtt fyrirtæki sem annast

ráðgjöf og sölu á skaðatryggingum,

líftryggingum, lífeyristryggingum og 

annarri fjármálaþjónustu. Markmið 

félagsins er að veita einstaklingum 

og fyrirtækjum framúrskarandi 

þjónustu á sviði þarfagreiningar og 

áhættumats vegna tryggingakaupa

ásamt ráðgjöf um lífeyrismál,

bæði hvað varðar lífeyrissjóði og

viðbótartryggingavernd.

Ráðgjöf og sala 
fjármálaafurða

Ráð ehf.    Holtasmára 1    201 Kópavogi
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Bílabúð Benna ehf er þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins stofnað 1975.  
Bílabúð Benna ehf er m.a. umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong.  

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

Stjórnandi sem drífur fólk með sér!
Bílabúð Benna leitar eftir öflugum starfskraftiarfskrafti

Sérfræðingar í bílum

Við leitum að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi með þægilegt 
viðmót og ríka þjónustulund. Viðkomandi tekur þátt í að móta og 
framfylgja þjónustustefnu fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf 
hjá spennandi og öflugu fyrirtæki í sókn.

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23,  
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið atvinna@benni.is fyrir  
mánudaginn 12. mars. Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Egilsson, þjónustustjóri.

Verkstjóri þjónustuverkstæðis
Starfssvið:
 - Almenn verkstjórn / Stjórnun verkefna
 - Mannahald
 - Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
 - Menntun í bifvélavirkjun 
   - Lagni í mannlegum samskiptum
 - Reynsla af verkstjórn
 - Góð tölvukunnátta
 - Frumkvæði, eldmóður og vinnusemi
 - Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Helstu verkefni og ábyrgð
Ákveður, skipuleggur og veitir hjúkrunarmeðferð í samráði við
skjólstæðinga

» Ber ábyrgð á meðferð, samkvæmt starfslýsingu hjúkrunarfræðinga á
Landspítala

» Tekur virkan þátt í teymisvinnu

Hæfnikröfur
» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Faglegur metnaður og framúrskarandi samskiptahæfni
» Reynsla af geðhjúkrun er æskileg en ekki skilyrði
» Áhugi á geðhjúkrun skilyrði

Nánari upplýsingar
» Upplýsingar veita Sylvía Ingibergsdóttir, deildarstjóri, sylviai@landspitali.is,

sími 543 4210/ 824 5302 og María Einisdóttir, mannauðsráðgjafi, netfang
mariaein@landspitali.is, sími 543 4034/ 824 5404.

» Umsókn skulu fylgja náms- og starfsferilskrá. Viðtöl verða höfð við
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og
innsendum gögnum.

» Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Maríu Einisdóttur,
mannauðsráðgjafa, LSH Stjórn geðsviðs 34A við Hringbraut.

Hjúkrunarfræðingur  
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa á deild 12 sem er endurhæfingardeild 
geðsviðs fyrir einstaklinga með geðraskanir. Starfshlutfall er 100% og 
veitist starfið eftir samkomulagi.

Deildin er 10 rúma deild en einnig eru á deildinni dagsjúklingar. Deildin
sérhæfir sig í endurhæfingu einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma 
með það að markmiði að einstaklingurinn öðlist aukna færni, verði 
virkur í þjóðfélaginu og njóti eins góðra lífsgæða og unnt er. Hjúkrunin er 
einstaklingshæfð og teymi er um hvern sjúkling.

Um er að ræða fjölbreytt starf með skemmtilegu og metnaðarfullu 
starfsfólki. Á deildinni er lagt upp úr góðri samvinnu allra starfshópa og 
að starfsfólk sýni frumkvæði í starfi.

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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Við leitum að öflugum og jákvæðum
einstaklingi til starfa á ferðaskrifstofu okkar.
Starfið felur í sér m.a. samskipti við erlenda og
innlenda viðskiptavini og öflun nýrra.

Hæfniskröfur eru helstar:
Reynsla af sölustarfi á ferðaskrifstofu
Góðir sölu- og skipulagshæfileikar 
Gott vald á íslensku, ensku                          
og fleiri tungumálum
Að geta unnið sjálfstætt                                
og sýnt frumkvæði
Góð tölvukunnátta
Að geti hafið störf sem fyrst

SÖLU- OG MARKAÐSSTARF 
Í FERÐAÞJÓNUSTU

Trex - Hópferðamiðstöðin ehf 
er traust ferðaþjónustufyrirtæki

er starfað hefur samfellt í 
35 ár og er með einn 

stærsta og fjölbreyttasta 
hópbifreiðaflota landsins

Umsóknir berist  fyrir 17. mars 
að Hesthálsi 10 eða á info@trex.is

Hesthálsi 10, 110 Reykjavík 
Sími: 587 6000   www.trex.is

 
Lektorar við Menntavísindasvið HÍ 
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Umsóknarfrestur er til 26. mars.
Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/skolinn/laus_storf

Lektor í íþrótta- og heilsufræði
Meginhlutverk viðkomandi er:

Kennsla á grunn- og meistarastigi og leiðsögn meistara- og doktorsnema. 
Að vera leiðandi á sérsviði sínu innan Menntavísindasviðs og utan þess.  
Að vinna þverfaglega að uppbyggingu kennslu og rannsókna á sviði 
íþrótta- og heilsufræði. 
Að byggja upp samstarf við starfsvettvang, einkum leik-, grunn- og fram-
haldsskóla og íþróttahreyfingar. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á sviði íþrótta- og heilsufræði 
eða skyldum faggreinum, eða hafa staðfest hæfni sína með öðrum hætti til 
þess að sinna meginhlutverki starfsins. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi 
kennslufræðilega þekkingu og reynslu sem tengist sérsviði viðkomandi og 
hafi innsýn í starfsvettvang, s.s. skólastarf, líkams- og heilsurækt, íþrótta- og 
æskulýðsmál. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum.

Lektor í aðferðafræði rannsókna
Meginhlutverk viðkomandi er:

Kennsla á grunn- og meistarastigi og leiðsögn meistara- og doktorsnema. 
Rannsóknir í menntavísindum í víðum skilningi sem tengjast sérsviði 
viðkomandi. 
Að vera leiðandi á sérsviði sínu innan Menntavísindasviðs og utan þess.  
Að vinna þverfaglega að uppbyggingu og samþættingu kennslu og 
rannsókna. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi eða staðfest hæfni sína með 
öðrum hætti til að sinna meginhlutverki starfsins og hafa góða þekkingu 
í megindlegri og/eða eigindlegri aðferðafræði, þ.m.t. starfendarannsóknir. 
Æskilegt er að umsækjandi hafi staðgóða innsýn í starfsvettvang einhverra 
þeirra fagstétta sem sækja nám á Menntavísindasviði. Auk þess er krafist 
góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Lektor í menntunarfræði skóla margbreytileikans 
(sérkennslufræði og fjölmenningarfræði)
Meginhlutverk viðkomandi er:

Kennsla á grunn- og meistarastigi og leiðsögn meistara- 
og doktorsnema. 
Rannsóknir í menntavísindum sem tengjast sérsviði viðkomandi. 
Að vera leiðandi á sérsviði sínu innan Menntavísindasviðs og utan þess.  
Að vinna þverfaglega að uppbyggingu kennslu og rannsókna á sviði 
skóla margbreytileikans, þ.m.t. að móta meistara- og doktorsnám. 
Að vinna að tengslum kennslu og rannsókna. 
Að byggja upp samstarf við starfsvettvang, einkum leik-, grunn- 
og framhaldsskóla. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á sviði sem tengist skóla-
stefnunni skóla án aðgreiningar, t.d. í sérkennslufræði, fjölmenningar-
fræði, fötlunarfræði, námskrárfræði eða kennslufræði sem tekur til 
skipulags, kennslu, mats og þátttöku allra í skóla margbreytileikans, 
eða hafa staðfest hæfni sína með öðrum hætti til þess að sinna 
meginhlutverki starfsins. Nauðsynlegt er að umsækjandi hafi kennslu-
fræðilega þekkingu og reynslu sem tengist sérsviði viðkomandi og hafi 
innsýn í skólastarf leikskóla, grunnskóla eða framhaldsskóla. Auk þess 
er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Lektor í kennslufræði verk- og starfsmenntunar
Meginhlutverk viðkomandi er:

Forysta um uppbyggingu náms fyrir verk- og starfsmenntakennara í 
skólakerfinu, m.a. í samstarfi við starfsvettvang. 
Uppbygging rannsókna á verk- og starfsmenntun í samráði við innlenda 
og erlenda aðila og leiðsögn meistara- og doktorsnema. 
Kennsla og skipulagning náms um kennslufræði verk- og starfsmennta-
greina, sem tekur m.a. til kennslufræðiþáttarins, vettvangsnáms, 
námskrárgerðar, námsmats og skyldra greina. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi eða hafa staðfest hæfni sína 
með öðrum hætti til þess að vera leiðandi í rannsóknum og kennslu sem 
er meginhlutverk starfsins. Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á 
starfi iðnmeistara við kennslu og almennt á kennslu í verk- og starfs-
menntagreinum. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar 
í mannlegum samskiptum.

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa til 
umsóknar. Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2012. 
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  Security Guard. The closing date for this postion is 
March 16, 2012. Application forms and further information can  
be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov
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Við leitum að sérfræðingum í
Microsoft Dynamics CRM  
viðskiptahugbúnaði

Cloud Services og Mobile Apps spennandi 
í þínum eyrum?

Sendu okkur línu á netfangið sh@xrmsoftware.is ef þú 
fellur undir neðangreinda lýsingu og hefur áhuga á að 
starfa í spennandi og litlu en ört vaxandi fyrirtæki. 
Algjörum trúnaði er heitið.

 Góð þekking á .Net forritun og C#

 Reynsla í útfærslu veflausna með HTML, 
 JavaScript og CSS

 Reynsla í notkun vefþjónustna (web services)

 Grunnþekking á SQL fyrirspurnum og 
 gagnagrunnum

 Vakandi auga fyrir góðu notendaviðmóti
 

Æskileg reynsla/þekking:

 Reynsla eða þekking á Microsoft Dynamics CRM

 Reynsla eða þekking tengd viðskiptahugbúnaði

 Þekking á SQL Server Reporting Services (SSRS)

 Þekking á SQL Server Integration Services (SSIS)

 

xRMSoftware er eina íslenska fyrirtækið 
sem sérhæfir sig í innleiðingu og ráðgjöf 
á Microsoft Dynamics CRM hugbúnaði. 

Meðal viðskiptavina eru mörg af stærri 
og mest spennandi fyrirtækjum landsins

www.xrmsoftware.is  |  Sími:

Vegna ört fjölgandi verkefna leitum við nú að fleiri 
snillingum í okkar hóp. Verkefnin felast í hönnun og 
forritun á lausnum fyrir viðskiptavini okkar hérlendis og 
erlendis ásamt vöruþróun ofan á Microsoft Dynamics 
CRM fyrir innlendan og erlendan markað.  

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Verkefnisstjóri sóknaráætlana Byggðastofnun Sauðárkrókur 201203/014
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, bráðaöldrunarlækn.d. Reykjavík 201203/013
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, deild 12 Reykjavík 201203/012
Sérfræðingur, rafræn sjúkraskrá Landlæknir Reykjavík 201203/011
Lögreglumaður Ríkislögreglustjóri, sérsveit Reykjavík 201203/010
Sérfræðingur í upplýsingaþjónustu Landsbókas. – Háskólabókasafn Reykjavík 201203/009
Matreiðslumaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reykjavík 201203/008
Geislafræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupst. 201203/007
Doktorsnemi í hagfræði Háskóli Íslands, hagfræðideild Reykjavík 201203/006
Lektor í dönskum bókmenntum Háskóli Íslands, hugvísindasvið Reykjavík 201203/005
Sérfræðingur Seðlabanki Íslands Reykjavík 201203/004
Næringarráðgjafi Sjúkrahúsið á Akureyri Reykjavík 201203/003
Ráðgjafi Vinnumálastofnun Selfoss 201203/002
Sérfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201203/001
Fulltrúi Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201202/096

   
Áhugaverð störf á sviði upplýsingatækni
Landskerfi bókasafna hf. (lb.is) leitar að tveimur dugmiklum starfsmönnum í fullt starf. 

Meginverkefni
• Daglegur rekstur upplýsingakerfanna leitir.is og 

Gegnir (gegnir.is)
• Uppsetning og innleiðing kerfisnýjunga
• Forritun og gagnavinnsla
• Þjónusta við viðskiptavini 

Nauðsynlegar kröfur 
• Háskólagráða sem nýtist í starfi svo sem á sviði 

tölvunarfræði, verkfræði og bókasafns- og 
upplýsingafræði .

• Mjög góð almenn tölvukunnátta
• Geta og vilji til að setja sig inn í flókin tæknileg 

viðfangsefni
• Geta til að vinna ýmist ein(n) eða í hópi
• Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og gott viðmót

Reynsla af forritun, rekstri tölvukerfa eða verkefnastjórnun er æskileg. Einnig gott vald á íslensku og ensku.

Upplýsingar um starfið veitir framkvæmdastjóri í síma 514-5051. Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið 
skrifstofa@landskerfi.is.

Umsóknarfrestur er til 19. mars
Umsóknir ásamt ferilsskrá skulu stílaðar á Landskerfi bókasafna hf, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík eða sendar á 
netfangið skrifstofa@landskerfi.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn leitar að hugmyndaríkum og drífandi einstaklingi í starf               
sérfræðings í upplýsingaþjónustu safnsins. 
 
Sérfræðingar í upplýsingaþjónustu veita faglega og ölþæ a upplýsingaþjónustu í þágu háskólasam-
félagsins og hvers kyns fræðimennsku.  Þeir leiðbeina notendum varðandi heimildaleit og notkun 
gagnasafna, og sinna kennslu í upplýsingalæsi. 

Sérfræðingur                  
í upplýsingaþjónustu 

Nánari upplýsingar um starfið vei r Halldóra Þorsteinsdó r, sviðsstjóri miðlunar og rafræns aðgangs, s. 525-5741,                            
halldora@landsbokasafn.is  
Umsóknir merktar „Upplýsingaþjónusta” sendist l Vigdísar Eddu Jónsdó ur, starfsmannastjóra, á vigdise@landsbokasafn.is l og 
með 18. mars 2012.  Við ráðningar er tekið mið af jafnré sáætlun safnsins.   

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

Menntunar– og hæfniskröfur 
Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði 
Starfsreynsla í upplýsingaþjónustu eða kennslu æskileg 
Mjög góð tölvukunná a og þekking á vef– og samfélagsmiðlum 
Mjög góð íslenskukunná a í ræðu og ri  
Góð kunná a í ensku og gjarnan í einu Norðurlandamáli 
Lipurð í samskiptum og sjálfstæði í starfi 

Landsbókasafn Íslands – H
sérfræðings í upplýsingaþj

Sérfræðingar í upplýsingaþ
félagsins og hvers kyns fræ
gagnasafna, og sinna kenn

LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS 
HÁSKÓLABÓKASAFN 

Viltu vinna með 
hressu fólki?

ISS óskar eftir starfsfólki á 
veitingasvið ISS.

ISS er öflugt fyrirtæki með um 
800 starfsmenn.

ISS er alþjóðlegt fasteigna- 
umsjóna fyrirtæki og veitir 
framúrskarandi þjónustu.

Við erum að leita að;
 

aðstoðarfólki í eldhús - föst störf
aðstoðarfólki í eldhús - sumarstörf
 matreiðslumönnum í sumarstörf

Umsóknir og fyrirspurnir 
sendist á olof@iss.is, einnig er 

hægt að sækja um á www.iss.is



Þjónustustjóri fyrir 
atvinnutækjaverkstæði

hjá Brimborg Akureyri

 Finndu sköpunargáfu þinni farveg. Þú vilt læra meira og nýta 
hæfileika þína í hópi frábærra fagmanna. Komdu til okkar sem 
störfum saman undir fána Brimborgar. Virkjum sköpunargáfuna 
saman. Sendu okkur þína umsókn og tölum svo saman. 

Við erum hátæknifyrirtæki og bjóðum hágæða vörur frá 
þekktustu framleiðendum heims. Við bjóðum vörumerki eins 
og Ford, Volvo, Citroën, Mazda. Volvo vörubíla. Volvo vinnuvélar. 
Volvo Penta bátavélar. Volvo strætisvagna og Volvo rútur. Hiab 
bílkrana og Nokian hjólbarða. 

Við horfum öðruvísi á heiminn. Við trúum því að 
nýsköpunarþörfin gefi okkur, fjölskyldu okkar og viðskiptavinum 
forskot á lífið. Forskot sem gerir Brimborg að betri kaupstað, betri 
þjónustustað og betri vinnustað – öðrum þræði öruggum stað að 
vera á. Við trúum því að næmur skilningur á óskum og þörfum 
viðskiptavina okkar sé æðsta markmiðið. Lærðu með okkur.

Stutt lýsing á starfi 
Ber ábyrgð á daglegum rekstri síns verkstæðis. 
Ber ábyrgð á ánægju viðskiptavina.
Er í senn verk- og tæknistjóri.
Tryggir að starfsmenn starfi skv ISO stöðlum sinnar 
deildar. 
Daglega umsjón og eftirlit með nýtingu starfsmanna. 
Stjórnar skipulagi og verkflæði verkefna. 
Umsjón og ábyrgð með samskiptum við birgja  
á þjónustusviði.  
Ber ábyrgð á því að þekking og hæfni sé skv. 
stöðlum Brimborgar og kröfum birgja á hverju sviði. 

Megin hæfniskröfur 
Réttindi í bifvélavirkjun og/eða vélvirkjun  
og/eða hafa vélstjóraréttindi.
Hafi stjórnunarhæfileika.
Gilt bílpróf skilyrði, meirapróf æskilegt
Góða samskiptahæfileika.
Góða þjónustulund.
Heiðarlegur og áreiðanlegur.
Stundvís.

Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt.
Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi.)
Hafa áhuga á bifreiðum - tækjum.
Góða íslensku- og enskukunnáttu. 

Nánari upplýsingar 

Brimborg leitast við að ráða til samstarfs fagfólk 
af báðum kynjum með gildismat sem samrýmist 
kjarnagildum og megin reglum fyrirtækisins. Fólk 
sem metur mikils orð og gjörðir eins og heilbrigði, 
ábyrgð, tillitsemi, umburðarlyndi, árangur, frumkvæði, 
þekkingarleit og samvirkni. 

Skelltu þér á netið www.brimborg.is og sæktu um 
starfið. Nánari upplýsingar veitir Jón Á. Þorvaldsson 
framkvæmdarstjóri Brimborg Akureyri síma 515 7050. 

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2012.
           Þú sækir um á netinu, www.brimborg.is. 
       Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér.

  Umsóknarfrestur 
er til 15. mars n.k.

Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050     |   www.brimborg.is     |   brimborg@brimborg.is

Járniðnaðarmaður 

Framkvæmda- og eignasvið

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

Framkvæmda- og eignasvið auglýsir eftir handlögnum og úrræðagóðum járniðnaðarmanni til starfa hjá þjónustu-
miðstöð Gatna- og eignaumsýslu Reykjavíkurborgar á Stórhöfða. 

Starfssvið
• Ábyrgð á vélaverkstæði hverfastöðvar / þjónustu-

miðstöðvar.
• Almenn viðhaldsverkefni á verkstæði, viðgerðir og 

viðhald leiktækja, sláttuorfa / véla o.fl. 
• Umsjón með vélum og tækjum. 
• Lagerhald: Umsjón með verkfæra- og efnislager.
• Innkaup á varahlutum, verkfærum og rekstrarvörum.
• Mannahald.
 

   

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í járniðn eða sambærilegt og haldgóða 

starfsreynslu. 
• Verklagni. 
• Reynsla af mannaforráðum. 
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagsfærni og 

hæfileikar til að vinna sjálfstætt.
• Áhuga á að læra nýja hluti í starfi og veita góða 

þjónustu. 
• Ökuréttindi. 

Um er að ræða framtíðstarf og æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar  
og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Birgisson, tæknilegur rekstrarstjóri (thorsteinn.birgisson@reykjavik.is) í síma 411 1111.
Umsóknarfrestur er til 19. mars nk. Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is undir „ Störf í boði“ - „Járniðnaðarmaður“.

Sótt er um störfin á www.byko.is.

Deildarstjóri í Timbursölu í verslun 
BYKO á Fiskislóð.

BYKO Á FISKISLÓÐ

Sölumenn í lagnaverslun BYKO í Breidd.
Sölumann í múrefnadeild BYKO í Breidd.

BYKO Í BREIDD

Við leitum að drífandi og 
kraft miklum einstaklingum 
til að takast á við krefjandi 
verkefni í skemmtilegu umhverfi.

ERUM VIÐ AÐ 

LEITA AÐ ÞÉR?

Við leitum að
fjárhagslega
sjálfstæðum
einstaklingi

WOW air leitar að fjármálastjóra með 

brennandi áhuga á endurskoðun, bók- 

haldi og hvers kyns fjármálaumsýslu. 

Viðkomandi þarf að hafa viðamikla 

reynslu af rekstraruppgjörum, áætlunar- 

gerð, frágangi ársreikninga, fjárstýringu 

og þarf auk þess að hafa gaman af að 

leika sér í Excel. Hann þarf að tala 

reiprennandi íslensku, ensku og geta 

gert sig skiljanlegan við bókhalds-

kerfi og tölvur almennt. Fjármálastjóri

situr í framkvæmdastjórn félagsins 

og heyrir beint undir forstjóra. Ekki 

er verra ef hann hefur gaman af því 

að ferðast, reikna og umgangast 

skemmtilegt fólk.

Erum við nokkuð að tala um þig?
 

Sendu umsókn á 
fjarmalastjori@wowair.is 
fyrir 15. mars, 2012.



3. mars 2012  LAUGARDAGUR

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.

Starfssvið:
•  Færsla bókhalds fyrir viðskiptavini
•  Afstemmingar
•  Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Haldbær reynsla af vinnu í bókhaldi
• Góð tölvukunnátta- Navision kostur
• Nákvæm og hröð vinnubrögð
• Geta til að starfa sjálfstætt
• Jákvæðni og vilji til að taka þátt í góðu hópstarfi

Ert þú hress og skemmtileg(ur)? Þá áttu samleið með okkur. 

Í boði eru framtíðarstörf hjá traustu fyrirtæki. 
Umsóknir sendist til 
umsokn@fjarstod.is 
fyrir 12. mars.

Stefna Fjárstoðar er að vera eftirsóknarvert alhliða þjónustufyrirtæki á fjármálasviði með gildunum 
þekking - þjónusta - þægindi að leiðarljósi í starfi sínu.

Starfsmaður í bókhaldsdeild óskast

ATVINNUAUGLÝSING
Á RÉTTUM STAÐ

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Vertu með atvinnuauglýsinguna þína í Fréttablaðinu, 
mest lesna blaði landsins.*

Atvinnuauglýsingarnar í Fréttablaðinu birtast líka á
atvinnuvef Vísis.
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DAGBLAÐ Á ÍSLAND
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vip@365.is 512 5426 

N HRANNAR HELGASON
hrannar@365.is 512 5441
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ATVINNNANNA

Löglærður fulltrúi
Lögmenn Höfðabakka leita eftir löglærðum fulltrúa til 
starfa. Æskilegt er að umsækjendur hafi hdl-réttindi og 
reynslu af verkefnum tengdum fyrirtækjalögfræði og fjár-
munarétti. 

Umsóknir skulu berast Lögmönnum Höfðabakka, 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, b/t Þórðar Bogasonar hrl., 
eða á tölvupóstfangið logmenn@justice.is eigi síðar en 
föstudaginn 16. mars 2012. Farið verður með umsóknir 
sem trúnaðarmál. Þórður veitir nánari upplýsingar í síma 
587-1286.

Lögmenn Höfðabakka

Íþrótta- og tómstundafulltrúi
Fjarðabyggð auglýsir starf íþrótta- og tómstunda-
fulltrúa laust til umsóknar.  

Íþrótta- og tómstundafulltrúi ber ábyrgð á íþrótt- og 
tómstundamálum í Fjarðabyggð.  Hann er yfirmaður 
starfsfólks íþróttamiðstöðva og félagsmiðstöðva í 
Fjarðabyggð og annast stefnumörkun, þekkingar-
öflun, þekkingarmiðlun og þróunarstarf í íþrótta- og 
tómstundamálum.

Helstu verkefni:   Þróun, skipulag og samræming 
íþrótta- og tómstundamála í 
Fjarðabyggð.  
Samhæfing á starfsemi íþrótta-
miðstöðva og félagsmiðstöðva í 
Fjarðabyggð. 
Samstarf við íþrótta- og tóm-
stundafélög  í Fjarðabyggð. 
Tengsl við aðrar íþrótta- og tóm-
stundastofnanir. 
Þjónusta og faglegur stuðningur 
við fræðslu- og frístundanefnd. 
Frumkvæði að samskiptum og 
aðgerðum til að styrkja íþrótta- 
og tómstundamál í Fjarðabyggð.

Hæfniskröfur:  Háskólamenntun sem nýtist við 
stjórnun og rekstur í íþrótta- og 
tómstundastarfi.  Reynsla af 
stjórnun, rekstri og félagsstarfi. 
Færni í mannlegum samskiptum, 
metnaður og frumkvæði. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við 
viðkomandi stéttarfélag. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um 
stöðuna.

Allar frekari upplýsingar veitir Þóroddur Helgason, 
fræðslustjóri, í síma 860 8331 eða á netfanginu 
thoroddur.helgason@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. mars 2012.  
Umsóknir berist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnar-
götu 2, 730 Fjarðabyggð.
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Hjúkrunarheimilið Garðvangur Garði

Hjúkrunarfræðingar 
Okkur bráðvantar áhugasama hjúkrunarfræðinga til starfa við 
öldrunarhjúkrun. Bæði er um er að ræða framtíðarstarf/störf og 
/eða sumarafleysingu, breytileg vinnuprósenta og almennt er 
unnið á tvískiptum vöktum, ásamt bakvöktum.

Sjúkraliðar
Einnig vantar okkur áhugasama sjúkraliða til starfa við öldrunar-
hjúkrun, ásamt starfsfólki í aðhlynningar störf, um er að ræða 
sumarafleysingar, breytilega vinnuprósentu og vaktavinnu 

Hjúkrunarheimilið Hlévangur Reykjanesbæ

Aðhlynning 
Okkur vantar áhugasamt starfsfólk í aðhlynningar störf, um er að 
ræða sumarafleysingar, breytilega vinnuprósentu og vaktavinnu. 

Dvalarheimili Aldraðra Suðurnesjum D.S.

Hæfniskröfur til starfa eru:
Íslenskt starfsleyfi (hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar)
Góðrar íslensku kunnáttu er krafist
Faglegur metnaður
Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum
Laun samkvæmt kjarasamningum SFH við bæði aðildarfélögin, öllum 
umsóknum verður svarað

Umsóknum / fyrirspurnum - ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu 
berast til : Aðalheiðar Valgeirsdóttur framkvæmdastjóra hjúkrunar D.S. 
Garðbraut 85 250 Garði, netfang er heida@ds.is , sími 895-0740 
Einnig er bent á deildarstjóra Garðvangs Þuríði Elísdóttur í síma 422-
7400, eða með netpósti thura@ds.is, ásamt deildarstjóra Hlévangs 
Sveindísi Skúladóttur í síma 421-5700 eða með netpósti sveindis@ds.is

Poulsen er söluaðili á 
vörum fyrir málningar-
og réttingarverkstæði.
Bjóðum upp á heimsþekkt 
vörumerki á því sviði  eins 
og bílalökk frá Dupont, 
Spies Hecker, House of 
Kolor og öðrum tengdum 
vörum frá Farécla, 3M, 
DeVillbiss, Evercoat, 
Pilkington og AGC svo fátt 
eitt sé nefnt.

Poulsen hefur þjónustað 
viðskiptavini sína í yfi r 
100 ár.

Poulsen - Skeifan 2 - 108 Reykjavík
Sími: 530 5900 - poulsen@poulsen.is

Sölumaður í þjónustuver
Við hjá Poulsen leitum að kraft miklum og drífandi 

sölumanni í þjónustuverið okkar.
Við leitum að þér sem ert
-stöðugur einstaklingur
-opinn, ötull og duglegur
-með mikla samskiptahæfni
-trúverðugur og fær um að   hugsa tveimur skrefum á undan
-með skipulagnshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
-með góða tölvukunnáttu
-gott vald á íslensku og mælandi á ensku
Við bjóðum 
góða vinnu með góðu starfsöryggi og jákvæðum anda  hjá fj ölskyldufyrirtæki 
sem hefur verið starfrækt í meira en 100 ár

Allar umsóknir skulu sendar á gunnar@poulsen.is fyrir 13.03.2012

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um
Upplýsingar
um starfi ð veitir Gunnar Einarsson í síma 530 5923 gunnar@poulsen.is

Verslunarstjóri
10–11 óskar eftir að ráða verslunarstjóra til starfa

Starfssvið Menntun og hæfniskröfur

... alltaf opið!

–

–
– –

Er séns 
að við séum 
að leita að 

þér?

starfa

-
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Orlofsnefnd húsmæðra 
í Reykjavík

Kynningarfundur á ferðum sumarsins
 verður haldinn á Hótel Loftleiðum 
þriðjudaginn 6. mars nk. kl. 20:00

Kaffiveitingar verð 1.600 kr.

Orlofsferðir 
sumarið 2012
Eystrasalt/sigling  18.-23. maí

Suðurland   1. - 3. júní 
Vesturland   12. - 15. júní
Vestmannaeyjar   21. júní 

Tíról   23. - 30. júní
  Portoroz   27. júní - 4. júlí

Frakkland/Elsass   6.-10. september

Skrifstofa Orlofsnefndar að Hverfisgötu 69 er opin 
mánud.-miðvikud. kl.16:30-18 sími 551 2617

Í lögum um orlof húsmæðra segir svo:
„Sérhver kona, sem veitir eða hefur veitt heimili 

forstöðu  án  launagreiðslu fyrir það starf, á rétt á 
að sækja um orlof.“

Stjórnin

Verkefnisstjóri sóknaráætlana 
landshluta 

Byggðastofnun óskar eftir að ráða verkefnisstjóra til 
að starfa með stýrineti ráðuneyta að gerð og útfærslu 
sóknaráætlana landshluta. Verkefnisstjórinn er ráðinn 
til Byggðastofnunar en verður staðsettur í Arnarhvoli í 
Reykjavík og hefur jafnframt vinnuaðstöðu hjá Byggða-
stofnun á Sauðárkróki. Starfið krefst umtalverðra 
ferðalaga um landið. Verkefnisstjórinn verður tengi-
liður milli ráðuneyta, landshlutasamtaka sveitarfélaga, 
Sambands Íslenskra sveitarfélaga og Byggðastofnunar. 
Um er að ræða fullt starf til eins árs. 
Sóknaráætlanir landshluta eru eitt verkefni innan 
Ísland 2020 sem er stefnumörkun og framtíðarsýn fyrir 
íslenskt samfélag. Vinna við verkefnið hófst í byrjun árs 
2011 en í þeim áfanga var opnað fyrir ákveðinn sam-
skiptaás milli Stjórnarráðsins og átta landshlutasam-
taka sveitarfélaga sem áframhaldandi vinna mun að 
byggja á. Sóknaráætlunum landshluta er ætlað skerpa 
og skýra samskiptaferlið milli ríkis og sveitarfélaga . 
Með slíkum samskiptaási ættu sveitarfélög landsins 
í gegnum landshlutasamtökin að hafa aukin áhrif á 
úthlutun almannafjár og þannig haft áhrif á forgangs-
röðun opinberra verkefna í eigin landshlutum hvort 
sem þau snúa að fjárfestingum eða rekstri. 

Menntunar og hæfniskröfur: 
• Gerð er krafa um háskólapróf sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af störfum innan stjórnsýslu er æskileg. 

• Gerð er krafa um reynslu af verkefnastjórnun, 
stefnumótun og áætlanagerð. 

• Þekking á byggðamálum og reynsla af samskiptum 
við sveitarfélög er mjög æskileg. 

Starfið krefst: 
• Greiningarhæfileika og eiginleika til að hafa góða 

yfirsýn. 

• Sjálfstæðis í vinnubrögðum, skipulagshæfni og 
markvissra vinnubragða. 

• Frumkvæði, áhuga og metnaðar í starfi ásamt hæfni 
til að starfa sjálfstætt sem og með hópi. 

• Jákvæðs viðmóts og lipurðar í mannlegum sam-
skiptum. 

• Hæfni í framsetningu upplýsinga og góðrar tölvu-
kunnáttu. 

• Færni í að tjá sig í ræðu og riti. 

Laun samkvæmt kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins 
og Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 
Starfsmaður þarf að geta hafið störf 1. apríl 2012. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Þor-
steinsson, forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400. 
Umsóknir skulu sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 
550 Sauðárkróki, eða á netfangið byggdastofnun@
byggdastofnun.is fyrir 16 mars.

Innkaupaskrifstofa

ÚTBOÐ

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími 411 1042 / 411 1043, Bréfsími 411 1048
Netfang: utbod@reykjavik.is  

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar:

Dráttarvélar og fylgibúnaður – EES-útboð 12760.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á  kr. 3.000 frá kl. 10:00 
miðvikudaginn 7. mars 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12–14, 1. hæð.

Opnun tilboða er: 23. apríl 2012 kl. 10:00, í Borgartúni 12-14. 
Tilboðum skal skilað í þjónustuver.
12760

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

Tilboð óskast í kjötvinnslu
Óskað er eftir tilboði í fullvinnslu á ca. 60 – 100 tonnum 

af hrefnukjöti á erlendan markað.
Kjötvinnslan má vera hvar á landinu sem er.

Uppl. veitir Þórður í s. 864 4182 tordurlar@gmail.com

sími: 511 1144

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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Styrkir til samgönguleiða
Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í 
vegáætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega 
samkvæmt vegalögum.
Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um 
styrki til samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein 
og 4. gr. reglna nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn 
um styrk skal senda til starfsstöðvar Vegagerðarinnar 
(Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því 
svæði þar sem viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 15. apríl 2012. 
Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar 
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareyðublaði.

Til sölu er íslenskt/norskt byggingaverktakafélag 
sem starfar fyrir norsk fasteignafélög. 
Félagið hefur skapað sér gott orðspor í Noregi sem 
undirverktaki og er með fasta verksamninga. 

Um er að ræða smíði á timburhúsum á steyptum 
sökklum og eru íbúðir fullfrágengnar við afhendingu. 

Reksturinn hentar vel fyrir 3–4 samhenta smiði sem eru  
tilbúnir að skapa sér góðar tekjur með dugnaði. 

Félagið hefur mikla stækkunarmöguleika ef áhugi er 
fyrir hendi. 

Eingöngu traustir og áreiðanlegir aðilar koma til greina 
sem kaupendur.

LÍTIÐ BYGGINGAVERKTAKAFÉLAG 
Í NOREGI TIL SÖLU

Áhugasamir sendi upplýsingar á 
netfangið marsig@vortex.is

Menningar- og ferðamálasvið

Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að taka Iðnó  
á leigu undir menningarstarf og annað sem styrkir rekstur hússins.

Markmið Reykjavíkurborgar með útleigu Iðnó er að: 
• Iðnó verði opin og lifandi miðstöð menningarstarfs sem laði að sér breiðan hóp innlendra og erlendra gesta.
• Allri starfsemi í húsinu verði hagað á þann veg sem hæfir merkri sögu þess, byggingagerð og staðsetningu  

í hjarta borgarinnar. Fyllsta tillit sé tekið til þessa í innréttingum, tæknibúnaði, rekstri og umgengni. 
• Skipuleggjendur menningarstarfs geti nýtt sér aðstöðuna á sanngjörnum kjörum. 
• Í húsinu geti farið fram veitingasala, samkomur og annað er styrki rekstrarforsendur hússins.

Með umsókn bjóðenda skal fylgja lýsing á eftirfarandi:
• Fyrirhugaðri menningarstarfsemi, reynsla umsækjanda af menningarstarfsemi, veitingarekstri og skyldum rekstri  

og leigufjárhæð. 

Nánari upplýsingar og gögn er að fá hjá: Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar, netfang: utbod@reykjavik.is sími:  
4111042 og 4111043.

Skilafrestur umsókna er t.o.m. 16. apríl 2012, kl. 16:00.

Umsóknir berist til: Þjónustuvers Reykjavíkurborgar, 1. hæð, Borgartúni 12 –14, 105 Reykjavík
Merkt: 12773 – IÐNÓ. Sjá einnig vefslóðina: www.reykjavik.is/utbod

IÐNÓ til leigu

Viltu hefja nám í  
Áfengis- og vímuefnaráðgjöf ?

Hjá Samtökum áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann starfa 
nú um 45 ráðgjafar við áfengis- og vímuefnameðferð á hinum 
ýmsu starfsstöðvum samtakanna:

Sjúkrahúsinu Vogi að Stórhöfða, Reykjavík
Búsetuúrræðið Viðarhöfða, Reykjavík
Enduræfingarheimili SÁÁ Vík Kjalarnesi
Endurhæfingarheimili SÁÁ Staðarfelli Dalasýslu
Göngudeild SÁÁ Von Efstaleiti Reykjavík 
Göngudeild SÁÁ Akureyri

Við viljum fjölga í þeim hópi og ætlum því að ráða nokkra ein-
staklinga sem eru tilbúnir að vinna kvöld, nætur, og dagvaktir á 
Sjúkrahúsinu Vogi og á búsetuúrræðinu Viðarhöfða, samhliða því 
að hefja nám í áfengis- og vímuefnaráðgjöf.
Um er að ræða áhugaverð störf, þar sem kennsla og starfsþjálfun 
fer fram samkvæmt reglugerð Heilbrigðis- og Tryggingamálaráðu-
neytis nr. 974/2006 

Upplýsingar gefur Þórarinn Tyrfingsson yfirlæknir á Sjúkrahúsinu 
Vogi, sími 824 7600, eða netfang: thorarinn@saa.is

Umsóknaeyðublöð fást hjá móttökuriturum á Sjúkrahúsinu Vogi. 

Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík í síðasta 
lagi 15.mars n.k.

Umsóknir um dvöl í íbúð
fræðimanns í Kaupmannahöfn
2012-2013

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. 
reglum um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til af-
nota tímabilið 29. ágúst 2012 til 27. ágúst 2013.

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

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist 
skrifstofu Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn. 
6. mars nk.

 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.

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.



 

Nánari upplýsingar veita:  
Bergsveinn Ólafsson  s.863 5868,  bergsveinn@reginn.is 
Birgir Guðmundsson  s. 824 8446,  birgir@reginn.is 

2200 m2 þjónustu- og lagerhúsnæði 164 m2 verslunarhúsnæði 1200 m2 þjónustu- og lagerhúsnæði 

522 m2 verslunar- og þjónustuhúsnæði 1081 m2 þjónustu- og lagerhúsnæði 1486 m2 skrifstofu og þjónustuhúsnæði 

678 m2 þjónustu- og lagerhúsnæði 1170 m2 skrifstofa og lagerhús 320 m2 skrifstofuhúsnæði með 50 m2 tölvuhýsingarrými  

Bollagarðar 93 – Glæsilegt einbýli  
á frábærum útsýnisstað

Nýkomið í sölu, nýlegt glæsil. 232 fm einbýli á útsýnisstað innst í lokaðri 
götu á Seltjarnarnesinu. Sérsmíðaðar innréttingar, vandaður frágnagur, 
gegnheilt parket, 4 svefnherbergi og gott skipulag. Granít á borðum, 
nýlegt þakjárn, þrefalt gler, 2 baðherbergi þar af sér fyrir hjónaherbergi, 
góðar suður svalir, glæsilegt norður útsýni (Esjan, Akrafjall og fl.) Eign í 
toppstandi. Verð 64,8 millj. 

Opið hús Sunnudaginn  
4.mars kl. 14-15. 

Ingólfur Gissurarson lögg.
fasteignasali sýnir.  
S:896-5222. 

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

Opið hús sunnudaginn 4. mars  
kl. 14-15

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

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

Þrastanes - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús

Glæsilegt og vandað 364,8 fm einbýlishús á tveimur hæðum með möguleika á 
aukaíbúð á neðri hæð á útsýnisstað á Arnarnesinu. Húsið er byggt árið 1989 og 
skiptist m.a. í stórt alrými með mikilli lofthæð og góðum gluggum þar sem eru 
borðstofa og sjónvarpsstofa, rúmgott eldhús, setustofu og arinstofu með frábæru 
útsýni til Snæfellsjökuls og til sjávar, hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi 
og gufubað. Lóðin er eignarlóð 704,0 fm. að stærð, ræktuð og með skjólgóðum 
veröndum og heitum potti. Hiti í innkeyrslu og stéttum við húsið að stærstum hluta. 
Þrjú sér bílastæði á lóð. Verð: Tilboð.

✆ 770 4040 

Hef hafið störf á Domusnova 
fasteignasölu.

Vel tekið á móti gömlum sem 
nýjum viðskiptavinum.

Gylfi Þór Gylfason
Sölufulltrúi

Fjarðargötu 17, 
Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími 520 2600

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali. 

Norðurvangur 46 Hfj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 4. mars frá kl. 16.00 – 18.00

Norðurvangur 46 í Hafnarfirði. Kíktu í heimsókn. Kristín og 
Ólafur Hans taka á móti gestum.

Eignin er alls 195 fm þar af bílskúr 50 fm. Fallegt útsýni, fjögur 
herbergi,laust fljótlega. Búið að endurnýja töluvert s.s. járn á þaki, 
eldhúsinnréttingu, baðherbergið, gólfefni o.fl.. 

Nánari lýsing og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/233353/

Glæsileg 64 fm 2ja herbergja íbúð á 4. hæð, íbúðin 
er öll tekin í gegn á smekklegan máta.

Möguleiki er á að taka bíl upp í hluta kaupverðs.  
Íbúðin verður laus við kaupsamning.

Ásett verð er 17,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
4. MARS KL 14-14:30 

HB FASTEIGNIR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Opið hús í dag á milli kl. 13 – 13:30

Laus strax ! Skipti möguleg ! Glæsileg 4ra herbergja neðri 
sérhæð í þríbýlishúsi með sér inngangi. Sér verönd til suðurs. 
Íbúðin hefur mikið verið endurnýjuð að innan og er að sögn 
eiganda um 126 fm skv. Uppkasti af nýjum eignaskiptasamningi. 
Skóli og leikskóli og golfvöllur í göngufæri. Mikið útsýni og góðar 
gönguleiðir. Áhv. 8,5 Millj. Óverðtr. Verð 27,9 millj.

SUÐURHOLT 1, 
HAFNAR-
FJÖRÐUR



GÓÐAKUR 1210 GARÐABÆR
EINSTÖK HÖNNUN
Á FRÁBÆRUM STAÐ



3. mars 2012  LAUGARDAGUR24

BÍLAR &
FARATÆKI

MMC Pajero intense „44”. Árgerð 2007, 
ekinn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
8.500.000. Rnr.103419.

DODGE Ram 2500 larime (46”). Árgerð 
2007, ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.390.000. Rnr.221402.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

SUBARU Legacy wagon GL4wd. Árgerð 
6/2003, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 990 þús Rnr.133223.

OPEL Sovab F9 diesel. Árgerð 10/ 2003, 
ekinn 112 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.490.000 Tilboðsverð Rnr.133209.

MMC Pajero did. Árgerð 3/2001, ekinn 
184 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.121447.

M.BENZ ML 500 . Árgerð 2006, 
ekinn 120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 4.790.000. Rnr.132872.

M.BENZ E 200 cgi avantgarde 2010 . 
Árgerð 2010, ekinn 27 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 7.990.000. Rnr.132898 
Glæsilegur bíll.

JEEP Grand cherokee laredo 4x4. 
Árgerð 2003, ekinn 185 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 990.000. Rnr.133232.

FORD F150 supercrew 4x4 king ranch 
. Árgerð 8/2007, ekinn 70 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.890.000. 
Rnr.133219. Glæsilegur Umboðsbíll.

CHEVROLET K1500 4x4. Árgerð 
12/2002, ekinn 177 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.490.000. Rnr.121153. 
Gott stgr verð.

AUDI A3 attraction tilboðsverð . Árgerð 
3/2001, ekinn 172 Þ.KM, bensín, 5 
gírar.Tilboðsverð 590.000. Rnr.120736.

MMC Pajero int.turbo diesel/langur 
35”. Árgerð 1998, ekinn 247 Þ.KM, 
dísel, 5 gírar. Verð 890.000. Rnr.115395.

VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca. 
Árgerð 2006, ekinn -1 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798. Ath 
skipti á bíl.

TOYOTA Land cruiser 120 vx bensín. 
Árgerð 6/2003, ekinn 139 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.133225.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOPP EINTAK.
 NISSAN PATROL GR 35”. Árgerð 
2002, ekinn aðeins 149.þ km, dísel, 
sjálfskiptur,lítur sérlega vel út. Verð 
1.980.000. Rnr.311483. S:562-1717. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

GMC Sierra 2500 6.6 Duramax dísel 
árg. 2006. Ek.126.þ.km. 6 þrepa Allison 
skipting, Org. 360 HÖ + tölvukubbur, 
leður, Bose sound, ofl V:4.390 þús. 
Skipti ódýrari Raðnr.108621.

Suzuki Wagon R 4x4 skr.11/2005. 
Ek.30.þ.km, bsk, V: 1.190.þús Ath. Skipti 
ódýrari. Raðnr. 106840.

Ford F350 6,0 dísel árg.2005 
ek.69.þ.m., ssk, 3.manna. kassi, skúffa 
fylgir líka, VSK bifr., V:1.980.þús Áhv.1,2 
Raðnr.109153

Bílasalinn.is
Viðjulundi 2, 600 Akureyri

Sími: 461 2525
http://www.bilasalinn.is

MAZDA 323 S/D GLX Árgerð 2000, 
ekinn 188 Þ.km, 5 gíra, einn eigandi, 
100% þjónusta. Verð 670.000. Raðnr. 
284143 á www.bilalind.is - Bíllinn er 
á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

M.BENZ O303 38 manna rúta. Árgerð 
1987, ekinn 533 Þ.KM Mjög góður bíll. 
TILBÚINN Í VINNU. Verð 3.000.000. 
Rnr.103767.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

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

HYUNDAI SANTA FE CRDI 06/2008, 
ekinn 93 Þ.km, dísel, sjálfskiptur, ný 
tímareim, ný dekk. Verð 3.990.000. 
Raðnr. 283842 á www.bilalind.is - 
Jeppinn er á staðnum!

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 33” 
8 MANNA 05/2007, ekinn 107 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
6.250.000. Raðnr.321994 á www.
bilalind.is - Jeppinn er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

MM Pajero GLS DÍSEL Árgerð 2000, 
ekinn 189þ.km, ssk, leður o.m.fl.. Mjög 
gott eintak sem er á staðnum! Verð 
1.790.000kr. Raðnúmer 152382. Sjá á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

SUBARU FORESTER CS 06/2007, ekinn 
aðeins 36 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
2.590.000. Raðnr. 284057 á www.
bilalind.is - Bíllinn er á staðnum.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

NÝTT COLEMAN SEDONA 8 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 500.000kr, Verð 
aðeins 1.789.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

NÝTT COLEMAN CHEYENNE 10 fet, 
Markísa og Decor pakki innifalið, 
Truma miðstöð, 220V, ísskápur ofl, 2 
ára ábyrgð, Afsláttur 600.000kr, Verð 
aðeins 2.189.800kr, ATH takmarkað 
magn, Er á staðnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00

http://www.isband.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

BMW 730 d e66. Árgerð 04/ 2006, 
ekinn 78 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.9 millj . Rnr.101937. EINN EIGANDI, 
SMEKK LÓTAÐUR BÍLL Á GRÍNVERÐI

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

 TOYOTA YARIS TERRA 05/2006, ekinn 
116 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.150.000. Raðnr. 
270360 á www.hofdahollin.is - Bíllinn 
er á staðnum!

PEUGEOT 406 s/d. 08/2002, ekinn 
143 Þ.km, 5 gíra. Verð 490.000. Raðnr. 
290029 á www.hofdahollin.is - Bíllinn 
er á staðnum.

KIA SORENTO 02/2006, ekinn 93 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Raðnr. 135538 á www.hofdahollin.is- 
Jeppinn er á staðnum!

VW TOUAREG DIESEL 03/2006, ekinn 
132 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Raðnr. 135534 á www.
hofdahollin.is -

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

VW Tiguan trend fun disel. Árgerð 
2008, ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.580.000. Rnr.119720.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 24 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.830.000. Rnr.110071.

SUBARU Legacy. Árgerð 2008, ekinn 
22 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.170.000. Rnr.175961.

SUBARU Legacy disel sport sedan . 
Árgerð 2009, ekinn 45 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 3.790.000. Rnr.147272.

JEEP Wrangler sport 4,0 4x4. Árgerð 
2001, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.500.000. Rnr.147195.

HONDA Legend 4wd. Árgerð 2007, 
ekinn 46 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000. Rnr.175966. einstakur 
bíll!

FORD Focus trend station. Árgerð 
2008, ekinn 71 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. stgr ásett 1890 þús. 
Rnr.147376.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

 ARCTIC CAT F8 Sno Pro . Árg 2007, ek 
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn 
lítur mjög vel út, í topp standi og 
með neglt belti, Ásett verð 890.000. 
Rnr.140587. Er á staðnum,

FLEETWOOD Americana Bayside, Árg. 
2006, Vel búið og flott hús. Fortjald, 
klósett, útigrill, omfl. Ásett verð 1.990þ.
kr Rnr.114845. Ath. er ekki á staðnum 
en hægt að skoða.

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

Gullfallegur bíll ML430 Mercedes-Benz 
2001, ek. 239þ, ásett verð 1.990 Þ. 
Uppl. í s. 845 5937.


