
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

S: 511 1144

Icepharma    Lynghálsi 13    110 Reykjavík    Sími 540 8000    Fax 540 8001

Menntun og hæfni
  Háskólamenntun á sviði heilbrigðis- eða náttúruvísinda     

   (t.d. lyfjafræði, hjúkrunarfræði, líffræði). 
  

  Fagmennska, jákvæðni, sjálfstæði í vinnubrögðum 
   og frumkvæði
  Góð færni í mannlegum samskiptum 
  Góð tölvukunnátta
  Gott vald á ensku og kunnátta í einu Norðurlandamáli

Starfssvið 

  

   heilbrigðisstarfsfólk 
  

  Þátttöku og skipulagningu funda og ráðstefna 
   bæði á Íslandi og erlendis 
  Þátttöku í gerð markaðsefnis

Þorgerður Benediktsdóttir
eða 893 9314) og Bessi H. Jóhannesson,

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Markaðsfulltrúa fyrir  

Pfizer er stærsta lyfjafyrirtæki í heimi, stofnað árið 1849, og er leiðandi í rannsóknum og þróun lyfja. Starfsmenn fyrirtækisins um allan heim eru yfir 110.000. 

markaðsleyfi fyrir u.þ.b. 80 mismunandi lyf á Íslandi og er hlutdeild fyrirtækisins í íslenskum lyfjamarkaði 8%. 

Icepharma er eitt af stærstu fyrirtækjum landsins í sölu- og markaðssetningu á lyfjum, heilbrigðisvörum og lækningatækjum.  Hjá fyrirtækinu starfa 80 manns 
með víðtæka menntun og þekkingu á heilbrigðisgeiranum.  Icepharma er fyrirmyndarvinnustaður og við leggjum áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.
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Helstu verkefni og ábyrgð
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Dagleg stjórnun, birgðahald og umhirða búðar
• Fylgja eftir gæða- og þjónustustefnu fyrirtækisins

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunarstörfum nauðsynleg
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Góð framkoma og rík þjónustulund
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Tölvukunnátta, m.a. Navision

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.is

Verslunarstjóri – 
Vínbúðin Hvolsvelli
Laus er staða verslunarstjóra við Vínbúðina á Hvolsvelli

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 27. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.vinbudin.is

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli
Íþróttakennari og  
leikskólakennari eða þroskaþjálfi óskast
Tveir starfsmenn óskast við Kerhólsskóla frá og með næsta skólaári.  

Leikskólakennari eða þroskaþjálfi, 80 - 100% starfshlutfall
Umsækjendur þurfa að hafa leikskólakennaramenntun og/
eða menntun sem þroskaþjálfi. Fáist ekki sérmenntaður 
starfsmaður verður ráðið  í stöðu leiðbeinanda.

Íþróttakennari, 50 - 70% starfshlutfall

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en miðvikudaginn 15. maí nk.
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Björgvinsson skólastjóri í síma 482-2617 
og 863-0463, netfang hilmar@kerholsskoli.is . 
Heimasíða: http://www.kerholsskoli.is

GRÍMSNES- OG  
GRAFNINGSHREPPUR

Sölustjóri
Útgáfufyrirtækið Sagaz ehf. óskar eftir að 
ráða sölustjóra í fullt starf.
Um er að ræða krefjandi starf sem m.a. felur í sér 
að hafa yfirumsjón með ákveðnum verkefnum fyrir-
tækisins ásamt því að taka virkan þátt í sölu.
Eingöngu kemur til greina vanur aðili sem hefur 
reynslu af sölustjórnun og sölustörfum.

Sagaz gefur út fjölda rita á Íslandi og erlendis, sjá 
upplýsingar á heimasíðu okkar www.sagaz.is.

Umsóknir sendist á umsokn@sagaz.is fyrir 18. maí

Hefur þú áhuga á efnum?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga á umhverfisvernd og hvernig draga 
megi úr notkun hættulegra efna í umhverf-
inu. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi 
sérfræðinga, þar sem áhersla er lögð á þver-
faglega vinnu, erlent samstarf og möguleika 
á að hafa áhrif á þróun starfs.

Helstu verkefni sérfræðingsins felast m.a. í leyfisveitingu og skrán-
ingu efnavara í flokki varnarefna á íslenskan markað, umsjón með 
innleiðingu EB reglna í málaflokknum og kynn ingu þeirra fyrir 
íslenskum framleiðendum og innflytj endum. Enn fremur að hafa 
samskipti við erlenda framleiðendur sem skrá vilja vörur á íslensk-
an markað. Sérfræðingurinn mun einnig taka þátt í norrænum 
og evrópsk um nefndum sem fjalla um framkvæmd málaflokksins. 

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

Ítarlegri upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og  
umsóknarfrest er að finna á starfatorg.is eða  
umhverfisstofnun.is/storf_i_bodi

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí.
Umsóknir sendist á rikki@rsimport.is, merkt Atvinnuumsókn.

RATARÐU Í ÖGURHVARF?
SÖLUMAÐUR ÓSKAST TIL STARFA Í GARMINBÚÐINNI.

Viðkomandi þarf að hafa tækniþekkingu, þjónustulund, áhuga á 
sölustörfum og vera stundvís og reglusamur. 

Áhugi á útivist er kostur.

Um framtíðarstarf er að ræða og viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst. 

R.S. Import er umboðsaðili Garmin á Íslandi. 

Fyrirtækið á og rekur Garminbúðina við Ögurhvarf í Reykjavík. 

R.S. Import rekur einnig öfluga heildsölu með vörur frá ARVA, 
ABS, Garmin, RAM, Surefire og Tachyon.
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Um er að ræða almenna kennslu, tölvukennslu og 
tónmenntakennslu. Nánari upplýsingar gefur Anna 
Bergsdóttir, skólastjóri í síma 430 8555 eða 863 1670

Kennara vantar að Grunnskóla 
Grundarfjarðar fyrir næsta skólaár

SÉRFRÆÐINGUR ÓSKAST Í  
ART MEÐFERÐARTEYMIÐ  

Á SUÐURLANDI 
Laus er til umsóknar tímabundin staða sérfræðings í ART 
meðferðarteyminu á Suðurlandi.

Umsókn um starfið, ásamt yfirliti um náms- og starfsferil 
og upplýsingum um meðmælendur sendist Skólaskrifstofu 
Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss fyrir 25. maí 2012. 
Um er að ræða tímabundið starf vegna afleysingar í eitt ár frá 
komandi hausti.

Laun eru skv. kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og 
Launanefndar sveitarfélaga.

ART teymið er þriggja manna ART-meðferðarteymi sem sér 
um meðferð barna og ungmenna með tilfinninga- og/eða 
hegðunarvanda á Suðurlandi.  Hópurinn er samhentur og 
hefur mikið samstarf sín á milli og við sérfræðinga Skólaskrif-
stofu Suðurlands, þar sem teymið er staðsett. Mikil áhersla 
er lögð á samvinnu við aðrar stofnanir sem koma að velferð 
barna og ungmenna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Félagsráðgjafar- eða haldgóð uppeldismenntun.
• Góð færni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af vinnu með börnum og unglingum er skilyrði.
• Æskilegt er að umsækjendur hafi þekkingu á skólastarfi .
• Æskilegt er að umsækjendur kunni skil á hugmyndafræði 

ART (Aggression Replacement Training og/eða hugrænni 
atferlismeðferð.

Á vefslóðinni www.isart.is er að finna meiri upplýsingar um 
teymið.  Nánari upplýsingar veita Kristín Hreinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri á netfanginu khreins@skolasud.is og  í síma 
480 8240 og Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri ART á Suðurlandi 
á netfanginu bjarni@isart.is og í síma 860 0426. 

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

Viltu „byggja brýr“ á Austurlandi? 
Skapandi stjórnunarstörf Búseta á Austurlandi er skilyrði.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 20. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is.

Nýsköpun- og þróun
Umsjón með atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefnum.

Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumótun atvinnuþróunar- og nýsköpunar
• Ráðgjöf við sveitarfélög og fyrirtæki
• Þátttaka í samstarfsverkefnum, íslenskum og alþjóðlegum 
• Þróun verkefna og verkefnastjórnun 
• Stuðningur við frumkvöðla, atvinnuuppbyggingu og  
   nýsköpunarverkefni

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun  
   mjög æskileg
• Reynsla af ráðgjöf og stjórnun verkefna
• Reynsla af rekstri æskileg
• Framúrskarandi samskiptahæfni og færni til að starfa í hópi
• Skapandi hugsun og góð tölvu- og tungumálakunnátta

Markaðsmál
Umsjón með markaðs- og kynningarstarfi.

 Starfssvið:
• Þátttaka í stefnumótun á sviði markaðsmála
• Stjórnun markaðs- og kynningarmála 
• Þátttaka í samstarfsverkefnum, íslenskum og alþjóðlegum 
• Samskipti og samstarf við sveitarfélög og ferðaþjónustuaðila 
• Þróun verkefna og fagleg ráðgjöf í markaðs- og ferðamálum

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af markaðsmálum og ferðaþjónustu
• Framúrskarandi samskiptahæfni og færni til að starfa í hópi
• Skapandi hugsun og góð tölvu- og tungumálakunnátta

Austurbrú ses. er sjálfseignarstofnun byggð á grunni Þekkingarnets Austurlands, Þróunarfélags 
Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og Menningarráðs Austurlands og annast jafnframt daglegan 
rekstur Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Stofnunin verður með sex starfsstöðvar á Austurlandi 
og yfir 20 starfsmenn. Sjá nánar á www.austur.is.

Tilgangur Austurbrúar ses. er að vinna að hagsmunamálum íbúa, sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja 
á Austurlandi og veita samræmda og þverfaglega þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og menningu. 
Austurbrú ses. er í forsvari fyrir þróun atvinnulífs, samfélags, stjórnsýslu, háskólanáms, símenntunar, 
rannsókna, þekkingar- og menningarstarfs á Austurlandi.

Austurbrú ses. leitar að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum sem búa yfir skipulagshæfileikum og 
frumkvæði og hafa gaman af samskiptum við fólk. Um er að ræða tvö störf hjá hinni nýju stoðstofnun á 
Austurlandi. Annars vegar starf við nýsköpun- og þróun og hins vegar markaðsmál. 

Forritari í Hugbúnaðardeild Íslandsbanka

Helstu verkefni

 - Viðmótsforritun
 - Greining, hönnun og þróun
 - Viðhald og innleiðing
 - Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Íslandsbanki hefur skýra framtíðarsýn og hefur samþykkt 5 ára stefnu í upplýsingatækni.

Hugbúnaðardeild Íslandsbanka er skipuð metnaðarfullu og lausnamiðuðu starfsfólki sem leitast ávallt við að 
vera í fararbroddi með lausnir á sviði upplýsingatækni. Liðsheild sem er sterk og tekst á við nýjar áskoranir 
sameiginlega til að skila bestu lausninni hverju sinni. 

Vegna fjölda verkefna óskum við eftir að ráða forritara  í krefjandi og skemmtileg verkefni í netbanka, 
 framendakerfi og lánaverkefni. 

Nánari upplýsingar veitir: Kjartan Hrafn Kjartansson, deildarstjóri, sími 440 4379,  
kjartan.kjartansson@islandsbanki.is  

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí nk.

Hæfniskröfur

 - Háskólapróf  sem nýtist í starfi
 - Þekking og reynsla af notkun einhverra af 

eftirtöldum forritum er kostur: 

 - Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 - Hæfni í mannlegum samskiptum og 

teymisvinnu
 -  Frumkvæði og kraftur

.NET, C#, MVC, WCF, SQL, PL/SQL, Ajax, 
CSS, Javascript/jQuery, X/ HTML/5  

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu
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LEITUM AÐ SÉRFRÆÐINGI 
Í MARKAÐSMÁLUM
Markaðsdeild N1 leitar að kraftmiklum og drífandi liðsmanni fyrir eitt öflugasta markaðs-
fyrirtæki landsins. Við erum í miklum sóknarhug og ótal spennandi verkefni bíða. Sendu 
okkur umsókn ef þú ert til í nýjar áskoranir sem takast þarf á við með markvissum vinnu-
brögðum og skapandi hugsun. 

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Nánari upplýsingar veitir Katrín 

Guðjónsdóttir, markaðsstjóri N1, 

í síma 660 3310 eða með 

pósti á katrin@n1.is. 

Áhugasamir sæki um starfið með 
því að senda ferilskrá ásamt nánari 
upplýsingum á netfangið 
atvinna@n1.is fyrir 20. maí nk. 
Fullum trúnaði heitið!

HÆFNISKRÖFUR

HLUTVERK

ÞJÓNUSTUSTJÓRI
REYÐARFIRÐI

Starf þjónustustjóra á þjónustusvæði Vegagerðarinnar á 
Austurlandi  er laust til umsóknar. 

Starfssvið
Þjónustustjóri hefur umsjón með viðhaldi og þjónustu vega 
á Austurlandi. Hann sér um samræmingu vinnubragða á 
milli þjónustustöðva og ber ábyrgð á að unnið sé sam-
kvæmt gildandi verklagsreglum og stöðlum. Hann hefur 
umsjón með útboðum og samningum við verktaka og 
annast áætlanagerð vegna þess. Hann hefur eftirlit með 
að kostnaður vegna viðhalds og þjónustu sé innan fjár-
heimilda.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði. Önnur 
háskólamenntun sem nýtist í starfi kemur til greina.

• Stjórnunarreynsla er æskileg

• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt

• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmanna-
stefnu Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfnis-
kröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og við-
komandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 29. maí 2012. Umsóknir berist for-
stöðumanni starfsmannadeildar, netfang starf@ vegagerdin.
is. Í umsókninni komi fram upplýsingar um þær hæfnis-
kröfur sem gerðar eru.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veita:  
Sveinn Sveinsson deildarstjóri í síma 892 4183 og  
Birgir Guðmundsson í síma 522 1810

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

Múlardío ehf. er leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á TETRA, fjarskiptabúnaði ýmis konar 
ásamt flotastýringarkerfum. 

Okkur vantar metnaðarfullan vanan starfsmann 
sem allra fyrst til sumarafleysinga, hugsanlega 
jafnframt til lengri tíma við ísetningar á þeim 
tækjabúnaði í bíla sem við þjónustum. 

Umsóknir: 
Umsóknir sendist í tölvupósti á netfangið: 
kalli@mularadio.is

Múlaradíó ehf. óskar eftir 
starfsmanni.

Verkstjóri 
kjötvinnslu

Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 
kjötiðnaðarmann til starfa í framleiðsludeild. 

Um framtíðarstarf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til 15. maí.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu 
fyrirtækisins að Síðumúla 34 í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ásmundsson 
í síma 588-7580  frá kl. 10:00 til 14:00 virka 

daga og á netfangið gunnaras@ferskar.is

 
Lektorar í rafmagns- og tölvuverkfræði  
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Við Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Verkfræði- og náttúruvísindasviðs HÍ 
eru eftirfarandi störf lektora laus til umsóknar:

Lektor í fjarskiptaverkfræði (communication systems) / þráðlausum fjarskiptum (wireless commu-
nication) / upplýsingafræði (information theory). Starfið er á sviði fjarskiptaverkfræði. Lektornum 
er einnig ætlað að sinna kennslu í grunnnámskeiðum í fjarskiptaverkfræði og skyldum greinum. 

Lektor í rafeindatækni (electronic circuits). Starfið er á sviði rafeindatækni og hönnunar 
rafeindarása. Lektornum er einnig ætlað að sinna kennslu í grunnnámskeiði í rafeindatækni 
og skyldum greinum. 

Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í rafmagns- og/eða tölvuverkfræði. Auk þess er krafist 
góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum og þurfa umsækjendur að uppfylla 
skilyrði iðnaðarráðuneytisins fyrir löggildingu í starfsheitið verkfræðingur.

Rafmagns- og tölvuverkfræðideild er ein af sex deildum Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
Háskóla Íslands. Þar er metnaðarfullt nám í rafmagnsverkfræði og tölvuverkfræði á þremur 
stigum í boði: Grunnnám til BS-prófs, meistaranám til MS-prófs og doktorsnám, PhD.  
Sjá nánar um deildina og fræðasviðið á www.von.hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2012.
Nánari upplýsingar um störfin veitir Jóhannes R. Sveinsson 
deildarforseti í síma 525 4689, netfang sveinsso@hi.is.

Sjá nánar um störfin á www.starfatorg.is 
og www.hi.is/adalvefur/laus_storf
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Umsjón með starfinu hafa Hilmar G. Hjaltason  
(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Auður Bjarna-
dóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) hjá  
Capacent Ráðningum.

Umsóknarfrestur er til og með 26. maí nk.  
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja  
um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga,  
www.capacent.is.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og  
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið.

Framkvæmdastjóri 
Landsbréfa
Landsbréf er sjálfstætt starfandi �ármálafyrirtæki sem annast rekstur verðbréfasjóða, �ár-

festingarsjóða og fag�árfestasjóða. Félagið starfar sem rekstrarfélag samkvæmt starfsleyfi 

frá Fjármálae�irlitinu. Nánari upplýsingar er að finna á landsbref.is.

Vegna breytinga og eflingar á starfsemi 

Landsbréfa er leitað að traustum og 

kraftmiklum einstaklingi í ábyrgðarmikið 

og krefjandi starf, við uppbyggingu 

öflugrar liðsheildar og traustra innviða, til 

ávinnings fyrir viðskiptavini og samfélagið.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 ■ Öflugur leiðtogi og stjórnandi

 ■ Tilbúin/n í krefjandi verkefni

 ■ Góðir samskiptahæfileikar

 ■ Góð þekking og reynsla af samningatækni

 ■ Mikil greiningarhæfni

 ■ Menntun á háskólastigi er tengist starfi

 ■ Löggilding verðbréfamiðlara

 ■ Reynsla af störfum í fjármálalífinu

 ■ Gott vald á íslensku og ensku

 ■ Góð skil á íslensku samfélagi og hagsmunum þess



12. maí 2012  LAUGARDAGUR8

  Nýdoktorar  

PIPA
R

\
TBW

A
 SÍA

1214
82

Nýdoktorar við Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands, námsbraut í Umhverfis- og auðlindafræðum, 
auglýsir eftir tveimur nýdoktorum til að taka þátt í líkanagerð af orkukerfum Íslands og 
Norðurlandanna. Líkönin sem mótuð verða fyrir þetta verkefni eru byggð á hugmyndafræði 
kerfislíkana (system dynamics) en hagrannsóknir eru einnig mikilvægur þáttur. Verkefnið er 
samstarfsverkefni háskólans í Árósum, Háskóla Íslands, MIT og Northeastern University í 
Bandaríkjunum. Verkefnið er fjármagnað af rannsóknarklasanum NORD-STAR sem styrkt er af 
Öndvegisrannsóknaráætlun (Toppforskningsinitiativet) Nordforsk.

Líkanagerð af orkukerfum
Markmið og hlutverk nýdoktorsins er að móta líkön og setja upp sviðsmyndir fyrir Ísland og hin 
Norðurlöndin, þar sem mismunandi möguleg þróun orkukerfanna er borin saman með tilliti til 
þess að tryggt sé að aðlögun að loftslagsbreytingum og mótvægisaðgerðir vinni saman. 

Áhrif loftslagsbreytinga og mótvægisaðgerða á eftirspurn eftir orku
Markmið og hlutverk nýdoktorsins er að meta áhrif loftslagsbreytinga og áhrif mótvægis- 
aðgerða á eftirspurn eftir orku. Áhersla verður lögð á eftirspurn frá heimilum, iðnaði, svo 
sem sjávarútvegi, og samgöngum. Krafist er 9 mánaða dvalar við rannsóknir í 
Boston/Cambridge USA í þessum hluta verkefnisins. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Brynhildur Davíðsdóttir, 
netfang: bdavids@hi.is.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2012.  
Nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
www.starfatorg.is og www.hi.is/adalvefur/laus_storf.

Hjúkrunarforstjóri
Starf hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkr-
unarheimilisins Silfurtúns í Búðardal er laust til 
umsóknar. 
Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í hjúkrunar-
fræði, nám og/eða reynsla í stjórnun er kostur. 
Ráðið verður í starfið frá 1. september 2012. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið 
sveitarstjori@dalir.is eða á skrifstofu Dalabyggðar, 
Miðbraut 11, 370 Búðardal. Nánari upplýsingar 
veitir Sveinn Pálsson sveitarstjóri í síma 430 4700

Grunnskólakennari
Við grunnskóladeild Auðarskóla í Búðardal eru 
lausar stöður grunnskólakennara frá og með 
næsta skólaári. Meðal kennslugreina eru smíði, 
enska og almenn bekkjarkennsla. 
Umsóknarfrestur er til 26. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu 
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um 
skólann er að finna á www.audarskoli.is 

Leikskólakennari
Við leikskóladeild Auðarskóla eru lausar stöður 
leikskólakennara frá og með 1. ágúst næstkomandi.
Umsóknarfrestur er til 26. maí. 

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu 
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um 
leikskólann er að finna á www.audarskoli.is 

Deildarstjóri á leikskóla 
Við leikskóladeild Auðarskóla er laus staða 
deildarstjóra frá og með 1. ágúst næstkomandi. 
Umsóknarfrestur er til 31. maí nk. 

Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 434-1133 eða á netfanginu 
eyjolfur@audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar um 
leikskólann er að finna á www.audarskoli.is 

Verkmenntaskólinn á Akureyri 

auglýsir eftir kennara 
í rafiðngreinum

Kröfur til umsækjenda: háskólapróf í verkfræði eða tæknifræði, iðn-
fræðingur eða rafeindavirki kemur einnig til greina. Þarf að hafa þekkingu 
og reynslu í stýritækni PLC og skjámyndakerfi og forritun örstýrivéla. 
Kennslugreinar eru fyrst og fremst í stýritækni. Nám í rafeindavirkjun er 
nýtt námsframboð í VMA á haustönn 2012. 

Skriflegar umsóknir ásamt greinargerð um menntun og fyrri störf berist 
Verkmenntaskólanum á Akureyri, Hringteigi 2, 600 Akureyri fyrir 27. 
maí 2012. Ekki er sótt um á sérstökum eyðublöðum og ráðið verður í 
stöðurnar frá 1. ágúst 2012. Laun kennara eru samkvæmt Stofnanasamn-
ingi VMA og félagsmanna í KÍ. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Auk viðeigandi menntunar og/eða reynslu er sóst eftir starfsmönnum 
sem hafa til að bera góða samskiptahæfni, frumkvæði, eru sjálfstæðir í 
vinnubrögðum og hafa áhuga á að taka þátt í þróunarstarfi í kennslu-
háttum og uppbyggingu náms í samræmi við ný lög um framhaldsskóla 
(nr. 92/2008). 

Tekið skal fram að skv. 4. mgr. 8. gr. laga framhaldsskóla nr. 92/2008 er 
óheimilt að ráða einstakling til starfa við framhaldsskóla sem hlotið hefur 
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. 

Verkmenntaskólinn á Akureyri hefur fengið ISO-9001 gæðavottun sem 
kennarar vinna eftir. Í VMA er unnið með opinn tölvuhugbúnað. Frekari 
upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans www.vma.is

Nánari upplýsingar gefur undirrituð, auk aðstoðarskólameistara, í síma 
4640300 á skrifstofutíma (netföng: huld@vma.is og bensi@vma.is) 

Skólameistari
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Matvælafyrirtæki á  
höfuðborgarsvæðinu 

óskar eftir bílstjóra með meirapróf í 
sumarafleysingar, með möguleika á 

áframhaldandi vinnu. 
Sendið ferilskrá á starf123@gmail.com Leikskólinn Ásgarður:

Aðstoðarleikskólastjóra í 100% starf frá 1. ágúst og leikskólakennara 
í 60% starf frá 15. ágúst. (tímabundið til eins árs með möguleika á 
framtíðarráðningu) á Borðeyri/Hvammstanga. 

Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi þætti til að bera:
Leikskólakennaramenntun er æskileg
Áhuga á samþættingu í starfi leik-og grunnskóla
Frumkvæði og sjálfstæði
Góða samstarfs-og skipulagshæfileika

Framundan er spennandi þróunarvinna í samþættingu skólastarfs 
á leik- og grunnskólastigi á Borðeyri með miklu samstarfi við leik-
skólann Ásgarð og Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga.
Upplýsingar um skólastarfið má finna á www.leikskolinn.is/asgar-
dur. Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir leikskóla-
stjóri í símum: 455-2343 eða 891-8264

Grunnskóli Húnaþings vestra: 
Grunnskólakennara í 100% starf frá 1. ágúst(afleysing til eins árs). 
Kennslugreinar danska og náttúrufræði.
Tvo stuðningsfulltrúa á miðstigi og skólaliða frá 15. ágúst. Mögu-
leiki á samþættingu starfa þannig að úr verði tvö heil stöðugildi 
(tímabundið til eins árs með möguleika á framtíðarráðningu). 

Umsækjendur þurfa að hafa eftirfarandi þætti til að bera:
Grunnskólakennaramenntun er æskileg.
Áhuga á þverfaglegri teymisvinnu með nemandann að leiðarljósi.
Frumkvæði og sjálfstæði
Góða samstarfs-og skipulagshæfileika

Framundan er spennandi þróunarvinna þar sem mikil áhersla er á 
þverfaglegri  teymisvinnu með nemandann  að leiðarljósi.
Upplýsingar um skólastarfið má finna á www.skolatorg.is/kerfi/
hunathingvestra/skoli/.  Frekari upplýsingar veitir Sigurður Þór 
Ágústsson skólastjóri í símum: 455-2911 eða 862-5466

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru um 1.200.  Hvammstangi er í alfara-
leið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta 
auk annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra góður búsetukostur fyrir 
fjölskyldufólk.  Skólar í Húnaþingi vestra eru grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og Borðeyri. 

Umsóknarfrestur er til og með 27.maí 2012
Atvinnuumsóknir ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu sendar á netfangið eydis@hunathing.is

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Í samræmi við jafnréttisstefnu 
Húnaþings vestra eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störfin. Almennar upplýsingar veitir Eydís Aðalbjörnsdóttir fræðslu- og 
félagsmálastjóri Húnaþings vestra, sími: 455-2400.

Fræðslu- og velferðarsvið Húnaþings vestra auglýsir eftirfarandi störf til umsóknar:

Leikskólakennarar óskast
Leikskólinn Gefnarborg er einkarekinn 

fjögurra deilda leikskóli í Garði. 
 
Í leikskólanum er unnið metnaðarfullt starf þar sem mikil áhersla 
er á virðingu og jákvæð samskipti. Í starfinu er stuðst við kenn-
ingar Howard Gardners og sérstök áhersla á fjölmenningu og 
umhverfismennt. 

Í starfsmannahópinn vantar deildarstjóra og leikskólakennara á deild. 

Æskilegar menntunar- og hæfniskröfur eru:
Háskólagráða í leikskólakennarafræðum eða önnur 
uppeldismenntun
Góð færni í samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknarfrestur er til 24. maí 2012.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á heimasíðu leikskólans 
http://www.leikskolinn.is/gefnarborg

Nánari upplýsingar veita leikskólastjóri og rekstraraðili í 
síma 422- 7166
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sími: 511 1144

Lausar eru til umsóknar stöður kennara við 
Grímseyjarskóla. Annars vegar 100% staða við 
grunnskólann og hins vegar u.þ.b. 75% staða við 
leikskólann.

Upplagt að koma og prófa eitthvað nýtt í lifandi og 
skemmtilegu samfélagi. Húsnæðishlunnindi í boði! 

Umsóknarfrestur er til 15. maí 2012

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á 
heimasíðu Akureyrarbæjar: www.akureyri.is þar 
sem sótt er um rafrænt eða hjá Skólastjóra Huldu 
Signýju í síma 861-1813

Grímseyjarskóli

Akureyrarbær óskar eftir að ráða fagmann til 
starfa í fullt starf frá 1. ágúst n.k. í eitt ár. Um 
er að ræða PMT-O unglingameðferð. Starfið er 
samvinnuverkefni grunnþjónustu á Akureyri og 
verður staðsett á skóladeild.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2012

Frekari upplýsingar um starfið er að finna á 
heimasíðu Akureyrarbæjar www.Akureyri.is þar 
sem sótt er um rafrænt.

PMT meðferðaraðili

Störf í boði hjá Reykjavik Excursions - Kynnisferðum
Bókhaldari í fjárhagsdeild

Helstu verkefni:
• Færslur fylgiskjala í viðskiptamanna- og 

lánardrottnabókhaldi.
• Móttaka og færsla söluuppgjöra.
• Leiðréttingar og samanburður.
• Afstemmingar reikninga.
• Önnur tilfallandi bókhaldsverkefni.

Hæfniskröfur og æskileg kunnátta:
• Góð, almenn bókhaldsþekking.
• Reynsla af notkun Navision bókhaldskerfis.
• Almenn tölvukunnátta (Excel).
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Geta til að starfa sjálfstætt.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum við viðskiptamenn 

og samstarfsmenn.

Starfsmaður í sölu- og bókunardeild

Helstu verkefni:
• Að svara fyrirspurnum viðskiptavina, íslenskra og 

erlendra og veita upplýsingar.
• Skráning upplýsinga í gagnagrunna.
• Úrvinnsla gagna frá sölumönnum og undirbúningur 

ferða.
• Ýmis önnur tilfallandi skrifstofustörf.

Hæfniskröfur og æskileg kunnátta:
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu eða á 

ferðaskrifstofu er mikill kostur.
• Jákvætt lífsviðhorf, skipulagshæfileikar og 

útsjónarsemi.
• Metnaður og  vilji til góðra verka.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku 

er skilyrði, gott að kunna önnur tungumál.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Víðtæk tölvukunnátta er mikilvæg.
• Góð, almenn þekking á landi þjóð er grunnurinn að 

starfinu.

Sölustjóri í söludeild

Helstu verkefni:
• Samskipti við innlenda og erlenda viðskiptavini.
• Sókn á markaði til að afla nýrra viðskiptavina.
• Að svara fyrirspurnum og veita viðskiptavinum 

upplýsingar.
• Áætlana- og samningagerð.
• Önnur tilfallandi verkefni sem upp kunna að koma.

Hæfniskröfur og æskileg kunnátta:
• Reynsla af sölustörfum er skilyrði.
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu eða á ferðaskrifstofu 

er mikill kostur.
• Jákvætt lífsviðhorf, skipulagshæfileikar og útsjónarsemi.
• Metnaður og vilji til góðra verka.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Góð kunnátta í talaðri og ritaðri íslensku og ensku er 

skilyrði, þriðja mál er æskilegt.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Góð tölvukunnátta er mikilvæg, einnig tölvulæsi.
• Góð, almenn þekking á landi þjóð er grunnurinn að 

starfinu.

Hop On – Hop Off bílstjórar

Vanir bílstjórar óskast til að aka tveggja hæða 
strætisvagni um götur borgarinnar sumarið 2012.  
Unnið er á vöktum, frá kl. 08:00 – 18:00.
 
Hæfniskröfur:
• Meirapróf (ökuréttindaflokkur D).
• Góð kunnátta í talaðri íslensku og ensku er skilyrði, 

gott að kunna önnur tungumál.
• Stundvísi.
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hreint sakavottorð.                 

Fyrirtækið Reykjavik Excursions – Kynnisferðir var 
stofnað 1968 og hefur um árabil verið í fremstu röð 
ferðaþjónustufyrirtækja. Fyrirtækið rekur dagsferðir 
fyrir ferðamenn sem sækja landið heim og eru ferðirnar 
eru jafnt fyrir einstaklinga og hópa, allir geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi. Kynnisferðir reka líka Flugrútuna 
sem þjónar flugfarþegum allan sólarhringinn, allt árið. 
Hjá Reykjavik Excursions – Kynnisferðum starfar stór 
hópur samhentra karla og kvenna sem saman mynda 
trausta undirstöðu fyrir gott gengi og hag félagsins.  
Við leitum að hæfum einstaklingum til að starfa með  
og gera liðsheildina enn sterkari. 

Gakktu til liðs við okkur!

REYKJAVIK EXCURSIONS - KYNNISFERÐIR

Umsóknir skal senda til Reykjavik 
Excursions – Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi eða á 
netfangið job@re.is fyrir kl. 17:00 
föstudaginn 18. maí 2012.  
Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim er öllum svarað 
um leið og þær berast.  
Upplýsingar eru ekki veittar símleiðis.EX
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Vesturvör 34, 200 Kópavogur

 

Global Fuel ehf. leitar eftir starfsfólki til að sinna eftirfarandi störfum. 

Daglegur rekstur  
(Operations): 

Helstu verkefni: 
•Þjónusta við viðskiptavini 
•Móttaka eldsneytispantana 
•Gerð verðlista 
•Verðathuganir 

Hæfniskröfur: 
•Stúdentspróf 
•Gott vald á ensku  
í rituðu og töluðu máli 
•Góð Excel kunnátta 
•Framúrskarandi þjónustulund  
og jákvæðni 

Viðskiptaþróun 
(Customer service & marketing): 

Helstu verkefni: 
•Samningagerð við  
birgja og viðskiptavini 
•Markaðssetning 
 

 
Hæfniskröfur: 
•Menntun sem nýtist í starfi 
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
•Hæfni til að greina viðskiptatækifæri 
•Gott vald á ensku í rituðu og töluðu máli 
•Þekking á Navision er kostur 
 

Aðstoðarmaður framkvæmdastjóra 
(CEO’s assistant): 

Helstu verkefni: 
•Skipulagning og skýrslur 
•Kostnaðaryfirlit og  áætlanir 
•Önnur verkefni tengd flugstarfsemi 
 

Hæfniskröfur: 
•Viðskiptafræðimenntun æskileg 
•Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
•Góð tungumálakunnátta 
•Sveigjanleiki í starfi 
•Þekking á Navision er kostur 

Global Fuel ehf. er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í kaupum og sölu á eldsneyti .  
Hægt er finna nánari upplýsingar um félagið á www.globalfuel.is. 
 
Starfsumsóknir skulu berast á job@globalfuel.is 

Umsóknarfrestur er til 
25. maí nk. 
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Sérfræðingar óskast til starfa í 
teymi framtakssjóða Stefnis hf.
Stefnir hf. er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins með um 
330 milljarða króna í virkri stýringu. Félagið var stofnað árið 
1996. Stefnir hefur á að skipa þaulreyndu starfsfólki með yfir 
10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði að meðaltali. Hjá Stefni 
starfa 17 sérfræðingar í fjórum teymum. Hlutverk félagsins er 
að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra 
að leiðarljósi. Stefnir þjónar jafnt einstaklingum sem fagfjár-
festum. Félagið hefur allt frá upphafi verið í fararbroddi í 
þróun á nýjum tegundum sjóða. 

Starfsemi framtakssjóða Stefnis hefur vaxið mikið á síðustu 
misserum. Stefnir er nú með öfluga innlenda og erlenda 
framtakssjóði í stýringu, bæði í óskráðum fyrirtækjum sem og 
atvinnuhúsnæði. Í teyminu starfar metnaðarfullur og árangurs-
drifinn hópur með mikla þekkingu. Framtakssjóðir Stefnis og 
sjóðfélagar eru mikilvægt afl í enduruppbyggingu íslenskrar 
atvinnustarfsemi og íslenska hlutabréfamarkaðarins. Sem 
dæmi um nýleg fyrirtækjakaup sjóða Stefnis má nefna 
fjárfestingar í Högum hf., Sjóvá hf. og Jarðborunum hf.

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni:

 Þátttaka í kaupum og sölum fjárfestinga framtakssjóðanna
 Greining fjárfestingartækifæra
 Upplýsingagjöf, greining og skýrslugerð til stjórna 

 framtakssjóða og sjóðfélaga
 Almenn verkefni tengd greiningu og mati á fjárfestingar-  

 tækifærum sjóðanna og önnur tilfallandi verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:

 Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. í verkfræði, 
 hagfræði, viðskiptafræði eða lögfræði

 fjárfestingarkosta er æskileg

 fjármálamarkaði er mikilvæg

 og geta til að vinna í hópi

 framsetningu ritaðs máls

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

Nánari upplýsingar veitir Sigþór Jónsson, forstöðumaður sérhæfðra 
fjárfestinga Stefnis hf., netfang: sigthor.jonsson@stefnir.is

Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá til sigthor.jonsson@stefnir.is 
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí 2012.
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Aðstoðarskólastjóri
við Grunnskóla Grindavíkur 

Staða aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur er laus til 
umsóknar.  Leitað er að einstaklingi með mikinn metnað, sem 
sýnt hefur árangur í störfum sínum og leggur áherslu á vellíðan 
og árangur nemenda í góðu samstarfi við aðra starfsmenn 
skólans.

Grindavíkurbær er um 2.850 íbúa samfélag í næsta nágrenni 
höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla á fjölskyldu-
vænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í skóla og leikskóla.

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika og 
víðsýni, þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, áhuga og 
getu nemenda.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 460 
nemendur á tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grindavíkur 
er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni.  Allur aðbúnaður og 
umhverfi skólans er til fyrirmyndar. Skólinn hefur nýlega gengist 
undir úttekt á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 
niðurstöður liggja fyrir og unnið er að umbótaáætlun,  
sjá: http://www.menntamalaraduneyti.is/nyrit/nr/6764

Veffang skóla er: http://www.grindavik.is/grunnskolinn 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra er að:
Vera í forystu um mótun og framkvæmd faglegrar stefnu skólans 
innan ramma laga og reglugerða og í samræmi við aðalnámskrá 
grunnskóla og skólastefnu Grindavíkurbæjar

Vera staðgengill skólastjóra, bera ábyrgð á og stjórna daglegri 
starfsemi skólans í samstarfi við skólastjóra

Hafa í samráði við skólastjóra umsjón með starfsmannamálum 
s.s. ráðningum, vinnutilhögun, starfsþróun og fl.

Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins

Aðstoðarskólastjóri er jafnframt deildarstjóri stigs og sinnir 
starfsskyldum samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra

Menntunarkröfur 
Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- og mennt-
unarfræða æskileg

Hæfniskröfur
Frumkvæði og samstarfsvilji
Góðir skipulagshæfileikar
Hæfni í mannlegum samskiptum
Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skólastarfi
Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum
Reynsla af faglegri forystu á sviði kennslu og skólaþróunar 
æskileg
Fjölbreytt reynsla af kennslu og vinnu með börnum og 
unglingum

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf umsækjanda 
og menntun, stjórnunarreynslu og hver þau verkefni sem hann 
hefur unnið að og varpað geta ljósi á færni hans til að sinna 
starfi aðstoðarskólastjóra. 

Starfið er laust frá 1. ágúst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og K.Í. 

Nánari upplýsingar veita
Halldóra K. Magnúsdóttir skólastjóri í síma 420-1150
Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri félagsþjónustu- og fræðslusviðs 
í síma 420-1100.
Umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar  
Víkurbraut 62, 240 Grindavík í síðasta lagi 24. maí næstkomandi. 
Hægt er að senda umsóknir á netfangið grindavik@grindavik.is 

Leikskólastjóri
Staða leikskólastjóra við sameinaðan leikskóla á 
Akureyri er laus til umsóknar
Um er að ræða 100% stöðu frá 1. ágúst 2012 en 
æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fyrr.

Skóladeild Akureyrar óskar eftir að ráða  leik-
skólastjóra til starfa við sameinaðan leikskóla 
á Akureyri. Ákvörðun hefur verið tekin um að 
leikskólarnir Flúðir og Pálmholt verða sameinaðir. 
Sameinaður leikskóli verður fyrir 140 börn.  
Skólarnir eru Grænfánaskólar og þeir vinna með 
SMT – skólafærni.

Starfssvið:
Leikskólastjóri starfar samkvæmt lögum og 
reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, 
aðalnámskrá leikskóla, kjarasamningum, mann-
auðsstefnu Akureyrarbæjar og skólastefnu Akureyr-
arbæjar. Leikskólastjóri ber faglega- og rekstrarlega 
ábyrgð á starfi skólans, stjórnar honum og hefur 
forgöngu um mótun faglegrar stefnu.  

Menntunarkröfur:
• Umsækjandi þarf að hafa lokið leikskólakenn-

aranámi. 
• Framhaldsmenntun í stjórnun  æskileg. 

Hæfniskröfur:
• Frumkvæði og samstarfsvilji.
• Góðir skipulagshæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Að vera reiðubúinn til að leita nýrra leiða í skóla-

starfi.
• Áhugi og reynsla til að leiða þróunarstarf.
• Sveigjanleiki og víðsýni í starfi og samskiptum.
• Áhugi á starfsþróun.
• Reynsla af starfi í skólum.
• Reynsla af störfum á sviði stjórnunar og reksturs 

er æskileg.

Umsókninni skal fylgja greinargóð skýrsla um störf 
umsækjanda og menntun, stjórnunarreynslu og 
hver þau verkefni sem hann hefur unnið að og 
varpað geta ljósi á færni hans til að sinna starfi 
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð 
um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig 
hann geti tekist á við að leiða sameiningarferli 
þar sem lögð er áhesla á að tryggja áfram farsælt 
og metnaðarfullt starf sem einkennt hefur starf 
skólanna.

Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar 
Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í 
starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands 
vegna Félags stjórnenda leikskóla.

Upplýsingar um kaup og kjör veitir Starfsmanna-
þjónusta Akureyrarbæjar í síma 460 1060.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar 
Gíslason fræðslustjóri  í síma 460-1456  eða 892 
1453, netfang gunnarg@akureyri.is  og Hrafnhildur 
G. Sigurðardóttir leikskólafulltrúi í síma 460 1452 
eða 895 9570, netfang hrafnhildur@akureyri.is.

Einungis er tekið á móti rafrænum umsóknum á 
heimasíðu Akureyrarbæjar; 
www.akureyri.is

Aðgengi að tölvu og aðstoð við innskráningu 
umsókna stendur til boða á Amtsbókasafninu og í 
þjónustuanddyri Ráðhússins.                                     

Umsóknarfrestur er til 15. 05. 2012

Sólheimar ses óska eftir að ráða kraftmikinn garðyrkjumann og
verkstjóra til starfa á Sólheimum. Um er að ræða m.a. umsjón
með garðslætti snyrtingu á beðum og lagfæringar á
gangstígum, umsjá sundlaugar o.fl.
Smávélapróf er æskilegt og ekki spillir fyrir að hafa reynslu af
garðyrkjustörfum.
Unnið er alla virka daga og möguleiki er á gistiaðstöðu í
starfsmannahúsi Sólheima.
Áhugasamir hafi samband við Erlend Pálsson í síma 869-2213
eða á netfangið ep@solheimar.is.

Sólheimar hafa starfað að mannrækt, umhverfis- og menningarmálum í 80 ár. Í 
byggðarhverfinu Sólheimum búa ogstarfa um 100 manns. Rekin er fjölþætt 
atvinnustarfsemi með garðyrkjustöð, skógræktarstöð, verslun, kaffihúsi,
bakarí, matvinnslu og gistiheimili. Á staðnum eru sex mismunandi listasmiðjur, 
leirgerð, kertagerð, listasmiðja, vefstofa, jurtastofa og smíðastofa. Menningar – 
starfssemi er fjölþætt og á Sólheimum er listhús, sýningarsalir,höggmynda – 
garður, trjásafn, kirkja, fræðasetrið Sesseljuhús umhverfissetur og Íþróttaleikhús.

Verkstjóri í garðvinnu 
á Sólheimum

Sérfræðingur í vörustýringu
Heildsala með um 60 manns í vinnu leitar að starfs-
manni til að hafa yfirumsjón með vöruflæði fyrirtækisins. 
Fyrirtækið starfar á nokkrum mismunandi vörusviðum.

Starfslýsing:

• umsjón með öllum erlendum og innlendum innkaupa-
pöntunum

• ábyrgð á hámörkun hagkvæmni vöruflæðis með tilliti 
til innkaupaverðmætis, innkaupatíðni, flutningsleiða og 
rýrnunar

• mikið samstarf við mismunandi deildir fyrirtækis við að 
hámarka veltuhraða birgða

• gerð innkaupaáætlana til birgja

• samskipti við birgja fyrirtækisins

• samskipti við flutningsfyrirtæki

• önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• menntun í vörustjórnun

• reynsla í vöruinnkaupum

• kunnátta á AGR kerfi

• samstarfshæfni og hugmyndaauðgi við aðstoð við 
söludeildir

Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is   
merkt  “Vörustýring 2012” fyrir 22. maí.  

Fullum trúnaði heitið

Sunddeild Breiðabliks 
auglýsir eftir þjálfara 
-til að starfa hjá félaginu næsta 
sundtímabil sem hefst í ágúst 2012

Starfssvið:
• Þjálfun yngri hópa félagsins
• Halda utan um iðkendaskrá sinna sundmanna og skrá 

mætingu
• Hafa frumkvæði að þátttöku í mótum í samvinnu við 

yfirþjálfara og sjá um skráningu og úrvinnslu gagna

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sundþjálfun og góð menntun á sviði íþróttafræði 

er nauðsynleg
• Sérhæfing í sundþjálfun er kostur
• Viðkomandi verður að geta unnið með unglingum og 

börnum og verið þeim góð fyrirmynd
• Þekking á forritum frá Hy-tek er æskileg 

Nánari upplýsingar veitir María Fanndal Birkisdóttir í síma 845-
5870. Umsókn með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skal skila á netfangið mariafb@hotmail.com fyrir 28. maí næst-
komandi. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Starfssvið:
I Hönnun, ísetningar og innleiðingar á mælitækjum 

(veikstraumskerfum) í flugvélar
I Breytingar á rafmagnskerfum
I Að útbúa hönnunarskjöl og teikningar fyrir  

breytingar
I Hagkvæmnisútreikningar og ráðleggingar varð andi 

kaup á kerfum
I Verkefnastjórnun
I Að leita eftir nýjum tækifærum og þróa lausnir

Hæfniskröfur:
I Próf í rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði, flug-

virkjun eða sambærileg menntun (veikstraumssvið)
I Góð teiknikunnátta (Autocad)
I Góð enskukunnátta
I Að geta skrifað greinargóðar skýrslur á ensku
I Sjálfstæð og öguð vinnubrögð ásamt góðum  

samskiptahæfileikum
I Góðir skipulagshæfileikar

Tækniþjónusta Icelandair óskar eftir að ráða sérfræðing (Avionics Design Engineer ) í hönnunardeild 
sína í Reykjavík.

Hönnunardeild sinnir breytingum og viðgerðum á flugvélum félagsins og annarra undir vottuðu gæða-
kerfi frá Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA). Breytingar á rafmagns- og mælitækjum (Avionics) í flug-
vélum eru unnar samkvæmt beiðni flugrekanda og fylgja EASA reglugerðum.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 20. maí.

Nánari upplýsingar veita:
Bragi Baldursson I bragib@its.is
Steinunn Una I unasig@icelandair.is

OKKUR VANTAR SÉRFRÆÐING
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Kennari
Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða kennara í 
eftirtaldar námsgreinar fyrir komandi skólaár:

Raungreinar, tvær stöður.
Íþróttir pilta.
Saga.

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðkomandi grein.
• Reynsla af kennslu á framhaldsskólastigi 

æskileg.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
Við bjóðum:
• Góða vinnuaðstöðu.
• Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað.

Nánari upplýsingar gefur Ingi Ólafsson skólastjóri, 
ingi@verslo.is,  eða í síma 5 900 600. Umsóknar-
frestur er til 17. maí og skal senda umsóknir ásamt 
ferilskrá til Verzlunarskóla Íslands, Ofanleiti 1, 103 
Reykjavík eða á netfangið ingi@verslo.is. 

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með um 1240 nemendur. 
Skólinn er bekkjarskóli en nemendur ljúka prófum í viðkomandi 
námsáfanga um jól og vor. Nemendur geta valið á milli fjögurra mis-
munandi brauta og útskrifast með stúdentspróf af öllum brautum. 
Einnig býður Verzlunarskólinn upp á fjarnám. Verzlunarskólinn er 
mjög tæknivæddur og er aðstaða til náms og kennslu öll hin besta.

Þroskaþjálfar 
Fjölbreytt og spennandi starf í boði 

Þroskaþjálfi óskast til starfa í gróðurhúsi Bjarkaráss.Um er að 
ræða 100% starf og er staðan laus strax eða frá hausti.

Bjarkarás er í Stjörnugróf 9 og er opinn frá 8.30-16.30 virka 
daga. Þangað sækja 54 einstaklingar fjölbreytta þjónustu og 
þjálfun.  

Starf þroskaþjálfa felst í skipulagningu og umsjón með 
störfum fatlaðra starfsmanna í gróðurhúsi í samvinnu 
við garðyrkjufræðing. Hann þarf að aðlaga verkefni í 
gróðurhúsi að þörfum fatlaðra starfsmanna. Þroskaþjálfi 
tekur einnig þátt í garðyrkjustörfum sem garðyrkjufræðingur 
skipuleggur. Gróðurhúsið hefur vottun um lífræna ræktun frá 
Vottunarstöðinni Túni.  

Umsóknir þurfa að berast í Bjarkarás sem fyrst. Nánari 
upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir forstöðuþroskaþjálfi 
og Valgerður Unnarsdóttir yfirþroskaþjálfi í síma 4140540.

Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð og upplýsingar um Ás 
styrktarfélag á heimasíðu þess, http://www.styrktarfelag.is

Ofangreint starf tekur laun samkvæmt gildandi 
kjarasamningum.

Leirvogstunguskóli 
Leikskólakennari /deildarstjóri óskast.

Auglýst er eftir leikskólakennara til starfa í Lerivogstunguskóla 
fyrir næsta skólaár. Um er að ræða stöðu deildarstjóra í 100% 
starf. Kjör eru skv. samningi FL. við LNS.

Leirvogstunguskóli er nýr leikskóli og er fyrst um sinn rekinn sem 
útibú frá Reykjakoti en daglegur stjórnandi er með fasta viðveru í 
skólanum. 

Upplýsingar um starfið veitir Gyða Vigfúsdóttir í síma 891-6609 og 
Herdís Rós Kjartansdóttir (daglegur stjórnandi) í síma 586-8648 
og 693-6723.

Umsóknarfrestur er til 1. júní og skal umsóknum skilað á net-
fangið leirvogstunguskoli@mos.is ásamt upplýsingum um 
menntun og reynslu.

Umferðarstofa
www.us.is
Borgartúni 30 – 105 Reykjavík
Sími: 580-2000 – Fax: 580-2001
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Starfið
Umferðarstofa leitar að forritara í vinnu við nýsköpun og brautryðjandi hugbúnaðarlausnir. Í boði er 
fyrirmyndar vinnustaður, góður félagsskapur, vel búið starfsumhverfi með góðum tækjabúnaði, 
spennandi verkefni og tillitssemi gagnvart því að forritarar geti líka átt sér líf utan vinnu. 

Hæfniskröfur
 Þekking og áhugi á hlutbundinni forritun og aðferðafræði
 Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða góð reynsla
 Góð Java-kunnátta kostur
 Grunnþekking í JavaScript, HTML, CSS og SQL kostur

Umsóknarfrestur er til 28. maí 2012.

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
 Á vefsvæði Umferðarstofu á síðunni www.us.is/page/atvinnuumsokn
 Með því að senda umsókn (CV/ferilskrá) á framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, olof@us.is 
 Senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
  Umferðarstofa
  Bt. Ólafar Friðriksdóttur
  Borgartúni 30
  105 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Geir Gunnarsson, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs í síma 580-2000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex 
mánuði ef staða losnar á ný. 

Umferðarstofa var bæði árið 2009 og 2010 valin stofnun ársins í könnun sem gerð var á meðal félagsmanna SFR–stéttarfélags 
í almannaþjónustu. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn. Lögð er áhersla á þjónustu, árangur, áreiðanleika og jákvæðni. 
Tilgangur Umferðarstofu er að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni. Stofnunin hefur innleitt stefnumiðað 
árangursmat og er því mikið lagt upp úr mælanlegum árangri. Upplýsingar um Umferðarstofu má finna á heimasíðu 
http://us.is.

Starf forritara
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Grunnskóli Seltjarnarness auglýsir fyrir 
skólaárið 2012-2013:

Sérkennari/þroskaþjálfi 
Upplýsingar veita: Guðlaug Sturlaugsdóttir skólastjóri, 
gustur@grunnskoli.is og Ólína Thoroddsen aðstoðar-
skólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200

Stuðningsfulltrúar 
Upplýsingar veitir: Helga Kristín Gunnarsdóttir aðstoðar-
skólastjóri, helgakr@grunnskoli.is og Ólína Thoroddsen 
aðstoðarskólastjóri, olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 

Skólaliðar 
Upplýsingar veitir: Ólína Thoroddsen aðstoðarskólastjóri, 
olina@grunnskoli.is Sími: 595 9200 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru 
konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um auglýst störf. 
Á Seltjarnarnesi eru um 500 nemendur í heildstæðum 
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum; 
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1. - 6. bekk og Valhúsa-
skóla fyrir nemendur í 7. - 10. bekk. Í Skólaskjóli eru um 
100 nemendur. www.grunnskoli.is 
Umsóknarfrestur er til 25. maí 2012. 

Fræðslusvið Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is

Atvinna í boði
Vantar vana járniðnaðarmenn í vinnu.
Umsóknir sendist á vs-magga@simnet.is 

VÉLSMIÐJA
SUÐURLANDS ehf

The Clone Wars
Stjörnustríð á Cartoon Network

CARTOON NETWORK ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa: 
Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og 
Sigríður Pétursdóttir (sigridur.petursdottir@capacent.is) 
hjá Capacent Ráðningum.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is. 
Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi og 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðum umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí nk.

Gagnaveita Reykjavíkur, dótturfélag Orkuveitu Reykja-
víkur, veitir þjónustu og vinnur að uppbyggingu og rekstri 
á gagnaflutningskerfi sem byggt er á ljósleiðaratækni.  
Um ljósleiðaranetið rekur Gagnaveitan öflugt dreifi- og 
samskiptakerfi fyrir sjónvarp, síma og internet.

Gagnaveita Reykjavíkur 
óskar eftir starfsfólki ÍS
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Verkefnastjóri

Leitað er að metnaðarfullum og 
árangursdrifnum einstaklingi til liðs við 
tæknideild Gagnaveitu Reykjavíkur. 
Tæknideild ber ábyrgð á rekstri og þróun eins 
umfangsmesta IP-netkerfis á landinu.

Starfssvið:
 Verkefnastjórnun rekstrar- og þróunarverkefna 

 Breytingastjórnun

 Samskipti við viðskiptavini

 Aðgerðastjórnun

 Mælingar á þjónustustigi

 Eftirfylgni úrbótaverkefna og annarra gæðamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Reynsla af verkefnastjórnun 

Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfileiki og geta 

til að vinna undir álagi

Þjónustulund, jákvætt viðmót og góðir 

samskiptahæfileikar

Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði sem og geta 

til að tjá sig í töluðu og rituðu máli

Reynsla af hönnun, uppbyggingu og rekstri flókinna 

tölvu- eða netkerfa er kostur

Reynsla af hugbúnaðargerð, þ.m.t. hönnun og innleiðing, 

er kostur

Tæknifulltrúi

Leitað er að metnaðarfullum og 
árangursdrifnum einstaklingi til liðs við 
þjónustuhóp viðskiptadeildar Gagnaveitu 
Reykjavíkur.  Viðskiptadeild sér um sölu, 
markaðssetningu og þjónustu við 
viðskiptavini GR. 

Starfssvið:
Starfsmaðurinn mun starfa í þjónustuhóp GR sem er 

í forsvari fyrir:

 Verkefnastjórnun rekstrar- og þróunarverkefna 

 Breytingastjórnun

 Samskipti við viðskiptavini

 Aðgerðastjórnun

 Mælingar á þjónustustigi

 Eftirfylgni úrbótaverkefna og annarra gæðamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Góð tölvuþekking

 Mikill áhugi á tækni og nýjungum

 Skipulagshæfileikar

 Rík þjónustulund 

 Fagleg, markviss og öguð vinnubrögð

Gagnaveita Reykjavíkur ı Bæjarhálsi 1 ı 110 Reykjavík ı www.gagnaveita.is ı Þjónustusími 516 7777

Ein tenging fyrir sjónvarp, síma og net.

sími: 511 1144
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Skemmtileg og  
fjölbreytt vinna í boði

Persónulegur aðstoðarmaður óskast
Ég heiti Ragnar Emil Hallgrímsson og er tæplega 5 ára gamall fjörkálfur.  
Ég þarf aðstoðarmann með mér allan sólarhringinn.  Persónulegur 
aðstoðarmaður vinnur við að aðstoða mig og fjölskyldu mína við allar 
athafnir daglegs lífs.  

Ég er skemmtilegur, glaðlyndur og ákveðinn leikskólastrákur og hef 
gaman af lífinu.  Ég elska að leika við systkyni mín og vini mína, hef 
gaman af útiveru, tónlist og söng og eins og flestum 5 ára gömlum 
gaurum þá hef ég gaman af miklu fjöri og prakkaraskap.

Ég og fjölskylda mín vinnum samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt 
líf, sjá www.npa.is.  Hugmyndafræðin byggir á mannréttindum og felst 
í því að fatlað fólk hafi stjórn á eigin aðstoð, hvernig hún er skipulögð, 
hvaða verk eru unnin og hver vinni þau, hvar og hvenær.

Eftirfarandi störf eru  í boði:
Okkur vantar starfsmann í fullt starf (100%) og í hlutastarf  (50-70%) en 
um er að ræða vaktavinnu (dag, kvöld- og næturvaktir). 

Nauðsynlegt er að starfsmaður tali góða íslensku, sé stundvís, sveigjan-
legur, jákvæður og barngóður. Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

Fyrirspurnir um starfið sendist á mömmu mína á  
netfangið aldis@npa.is og rennur umsóknarfrestur út 18. maí 2012.

Leikskólakennarar
Leikskólinn Aðalþing gerði kjarasamning við Félag leikskólakennara sem félagið metur 9 til 12 prósentum 
hagstæðari fyrir kennara en samninga í öðrum leikskólum. Markmið með samningnum er m.a. að fjölga 
starfandi kennurum við skólann og okkur gengur vel á þeirri leið, því leikskólakennarar vilja vinna saman að 
sameiginlegum markmiðum. Við stundum lýðræðisleg vinnubrögð, höfum skýra framtíðarsýn og við hlökkum 
til morgundagsins. Vilt þú koma í hópinn?

Hæfniskröfur:
- Starfsréttindi leikskólakennara.
- Áhugi á að starfa i anda Reggio Emilia 

eða að kynnast slíkum starfsháttum og 
efla sig i starfi.

- Góðir samskiptahæfileikar og glaðlyndi.
- Metnaður til að efla leikskólastarf á Íslandi 

og bæta aðstæður kennara.

Umsóknarfrestur er til 25. maí. Nánari upplýsingar eru á 
www.adalthing.is Áhugasamir eru hvattir til að hafa 

samband við Hörð Svavarsson skólastjóra í
síma 515 0930 eða á netfangið hordur@adalthing.is 

með áhuga á að vinna í anda Reggio Emilia og löngun til að njóta betri kjara 
óskast til starfa við leikskólann Aðalþing með haustinu eða fyrr...

Við bjóðum m.a.:
- Frábæran hóp samstarfsmanna og 

góðan starfsanda.
- Betri kjör.
- Lengra frí milli jóla og nýárs.
- Sömu lifeyrisréttindi og sveitar-

félögin.
- Lýðræðisleg vinnubrögð.
- Metnaðarfullt starfsumhverfi.

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

Ráðgjafi einstaklinga í útibú Íslandsbanka á Reyðarfirði

Helstu verkefni

 - Fjármálaráðgjöf til einstaklinga
 - Veita framúrskarandi  þjónustu
 - Viðhald og innleiðing
 - Önnur verkefni eftir nánara samkomulagi

Leitað er að kraftmiklum starfsmanni í lið ráðgjafa  útibúsins.

Við leitum að áhugasömum einstaklingi, sem hefur frumkvæði, metnað og vilja til að veita viðskiptavinum 
úrvalsþjónustu. Við bjóðum upp á góðan, jákvæðan vinnustað sem er og verður reyklaus.

Nánari upplýsingar veitir: Ormarr Örlygsson, útibússtjóri,  
sími 440 3661, ormarrr.orlygsson@islandsbanki.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí nk.

Hæfniskröfur

 - Háskólamenntun æskileg
 - Reynsla af starfi hjá fjármálafyrirtæki kostur 
 - Frumkvæði og geta til að vinna undir álagi
 - Nákvæmni og talnaskilningur
 -  Sjálfstæð vinnubrögð og samstarfshæfni

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Save the Children á Íslandi
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Þekkt jarðvegsvinnufyrirtæki óskar eftir að ráða tækni- eða verkfræðimenntaðan
einstakling í starf tæknistjóra.

Tæknistjóri

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

Starfssvið Hæfniskröfur

· Mælingar
· Samskipti við verkkaupa
· Uppgjörsmál

· Tækni- eða verkfræðimenntun
· 2 ára starfsreynsla eða meira æskileg
· Metnaður og frumkvæði í starfi

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:
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Smíðakennari óskast við  
Varmárskóla
Varmárskóli auglýsir eftir 
smíðakennara (70% staða) við 
unglingadeild skólaárið 2012-2013.  
Leitað er eftir kröftugum einstaklingi 
með góða samskiptahæfileika og færni til að miðla efni og kveikja áhuga 
nemenda á verkgreinum. Um tímabundna ráðningu er að ræða.
    
Kennari  í sérkennslu  (afleysingar skólaárið 2012-2013)
 Varmárskóli auglýsir eftir sérkennara/kennara í námsver í Varmárskóla. 
Í námsveri verða nemendur í 7.-10.bekk.  Viðkomandi aðili mun starfa 
með sérkennsluteymi skólans.  Leitum eftir einstaklingi með góða 
samskiptahæfileika og færni til að miðla og kveikja áhuga nemenda 
á námsefninu.  Framhaldsnám í sérkennslufræðum æskilegt. Góð 
íslenskukunnátta skilyrði.
Um tímabundna ráðningu er að ræða.

Frekari upplýsingar um störfin veita skólastýrur Þórhildur Elfarsdóttir  
s. 863- 3297 og Þóranna Rósa Ólafsdóttir s. 899-8465

Umsóknir með ferilsskrá sendist á netfangið:  
varmarskoli [hjá] varmarskoli.is

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til 27. maí 2012.
Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin

Waldorfskólinn í Lækjarbotnum og  
Waldorfleikskólinn Ylur óska eftir leik-og grunnskóla-

kennurum til starfa næsta haust.
Áhugasamir umsækjendur eru velkomnir í heimsókn til að kynna sér 
starfsemina miðvikudaginn 16. maí kl 16-18.
Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára barna og 
byggir starfið á uppeldisfræði Rudolf Steiner. Jöfn áhersla er lögð á 
verklegt, listrænt og bóklegt nám. 
Í skólanum eru um 80 börn við leik og störf. 
Skólinn er staðsettur 10 km austur af Árbæ í fallegum dal með 
ævintýralegu umhverfi. 

Nánari upplýsingar í síma 5874499 eða á waldorf@simnet.is.

Verkefnisstjóri á 
hótelsviði

ISS Ísland óskar eftir að ráða þjónustulundaðan 
starfsmann í starf verkefnisstjóra á hótelsviði.  
Starfið felst í umsjón með þrifum á hótelum
ásamt þátttöku í þrifum.

Hæfniskröfur

-íslensku- og enskukunnátta skilyrði
-sveigjanleiki í samskiptum
-stundvísi, heiðarleiki og frumkvæði
-þjónustulund og snyrtimennska
-nákvæmni í vinnubrögðum
-geta unnið undir álagi

ViViðkðkomomanandidi þ þararff aðað g getetaa hahafiðfið s stötörfrf s semem f fyryrstst..

UmUmsósókakarfrfrereststurur eerr titill 1818 mamaíí 20201212Umsókarfrestur er til 18. maí 2012.

UUmUm ósósókknkniirir s senendididi tstst tt tililil
SSSiSiSiSiigrgrgrgrrrrrrrrrrrrrrgrrrrgrgrrrrrrgg ðíðíðððððððððððððíðððððíððíðíððððíðííðíðíðíðíðíððíðððððíðððððaaaaararaaaaaaaaaaarraraaararraraararaaarararraa HHHHHH HH HH éðéðéðééðéðéðé iiniinnin dsdsds óótótttuturr hjhjhjhjááá á ISISISISSSS S -- isisisisiggggggggggggg hhahahahahaahaahah@@i@iiii@@@@@i@i@i@iiii@iiiiiiii@i@ii@i@i@@i@@@@@@i@@@@i@@@i@i@@@@@i@@@ sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiiiii.i.i. sssss

ÞRJÁ HÆFILEIKARÍKA OG 
KRAFTMIKLA EINSTAKLINGA
Við hjá TrackWell erum sérfræðingar í skráningarlausnum fyrir starfsfólk, skip og bílaflota.  
Með þjónustu frá TrackWell hafa viðskiptavinir náð verulegum rekstrarávinningi í formi 
sparnaðar, hagræðingar og bættri þjónustu. Yfir 400 fyrirtæki og stofnanir með yfir 30.000 
starfsmenn og um 8.500 farartæki nýta skráningakerfi TrackWell daglega. Lausnir TrackWell  
eru í notkun í Norður Ameríku og Evrópu.

MARKAÐSSTJÓRI  –  Starfið felst í yfirumsjón með markaðsmálum  
og vörumerkjastjórnun ásamt samskiptum við samstarfsaðila á sviði markaðsmála

Menntun og reynsla á sviði markaðsmála
Færni í mæltu og rituðu máli og geta komið hugmyndafræði fyrirtækisins 
á framfæri á skýran og áhrifaríkan hátt
Jákvæði og hvetjandi áhrif á starfsumhverfi
Eldmóður til að gera starfsemina markaðshneigðari

Þekking og reynsla á sviði sjávarútvegs og veiða
Þekking og reynsla á sviði tölvutækni
Jákvæði og góð þjónustulund ásamt skipulagshæfileikum

SÉRFRÆÐINGUR Á SVIÐI SJÁVARÚTVEGSLAUSNA  - Starfið felst 
í verkefnastjórnun innleiðinga og þjónustu við viðskiptavini

Menntun á sviði tölvunar- eða verkfræði
Reynsla af forritun, helst í Java Spring eða sambærilegu
Jákvæði og hæfileikar til að geta starfað í  hópi

HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR - Starfið felst í forritun á kerfum TrackWell

Áhugasamir sendi upplýsingar  
á job@trackwell.com

Nánari upplýsingar gefur
Jón Ingi Björnsson  í síma 5100600
www.trackwell.com
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Verkefnastjóri á skrifstofu  
æskulýðsmála

 
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfsmenn 
til að hafa yfirumsjón með frístundastarfi. Starfið 
tekur til starfsemi félagsmiðstöðva og heilsdags-
skóla sem hefur verið sameinuð í eina starfseiningu 
sem heyrir undir skrifstofu æskulýðsmála. Starfið 
tekur einnig   til verkefna tengdum sumarstarfi ÍTH 
s.s. leikjanámskeiðum, Vinnuskóla, gæsluvöllum, 
skólagörðum o.fl. Næsti yfirmaður er æskulýðs-
fulltrúinn í Hafnarfirði.
 
Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri á tómstunda-

miðstöðvum (félagsmiðstöðva- og frístunda-
heimilastarfssemi)  ÍTH. 

• Faglegur ráðgjafi 
• Innleiðir nýjungar í starfi 
• Ber ábyrgð á starfsmannamálum í samstarfi við 

verkefnastjóra á hverri starfsstöð. 
• Upplýsingamiðlun ýmiskonar og þróunarvinna
• Tekur þátt í uppsetningu vaktaskipulags í sam-

starfi við verkefnastjóra á hverri    starfsstöð. 
• Áætlana- og skýrslugerð 
• Samskipti við helstu samstarfsaðila s.s. skólastjór-

nendur og fleiri. Situr samráðsfundi o.s.frv. 
• Er ráðgefandi í sérverkefnum og hverskyns þró-

unarstarfi. 
• Miðlar þekkingu og nýjungum og tekur þátt í 

stefnumarkandi tillögum um nýjungar í rekstri 
tómstundamiðstöðva. 

 
Menntunar og hæfniskröfur:
Háskólamenntun í Tómstunda- og félagsmálafræði 
Reynsla af rekstri félagsmiðstöðva og frístunda-
heimila
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
Góð tölvukunnátta 
Góð tök á íslensku 
 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem allra 
fyrst.

Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um 
þessi störf.

Nánari upplýsingar veitir æskulýðsfulltrúi Hafnar-
fjarðar, Ellert Baldur Magnússon.  Senda má fyrir-
spurnir á ellert@hafnarfjordur.is eða hafa samband 
við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500.

Umsóknarfrestur er til og með 18. maí næstkom-
andi. Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnar-
fjarðarbæjar merktar „Verkefnastjóri á skrifstofu 
æskulýðsmála“ eða með rafrænum hætti á  
ellert@hafnarfjordur.is.  

Sviðsstjóri Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar

Við bjóðum upp á klæðskerasniðnar lausnir 
í vörudreifingu fyrirtækja. 
Hagstæð, örugg og gæðavottuð þjónusta. 

Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar 
í síma 585 8300 eða 585 8330.

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Sérhæfð 
vörudreifing

Save the Children á ÍslandiSave the Children á 
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Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is
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www.capacent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 20. maí 2012 og 
farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

STARF Á VEITUSVIÐI OR

SKSKÚTÚTÚTTUVUVUVUVOGOGOGOGURURRR 1 11 1BBB
1010004 4 4 4 REREREREYKYKYKYKJAJAJAJAVÍVÍVÍVÍKKKK

SS.S.S  4 44414141414 1 15050000000

Eskimos Iceland leitar að orkuríkum starfskrafti til að sinna skipulagi ferða og upplifana fyrir erlenda gesti.  

Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund sem er tilbúinn að leggja mikið á sig og standa undir þeim 
væntingum og kröfum sem viðskiptavinirnir gera til okkar.  Viðkomandi þarf að vera skipulagður, 
hugmyndaríkur, sýna frumkvæði og hafa brennandi áhuga á ferðamennsku.

Helstu skilyrði:
   - Einstök þjónustulund, fáguð framkoma og öguð vinnubrögð
   - Mjög góð kunnátta á Word, Excel og Outlook
   - Reiprennandi töluð enska og skrifuð er skilyrði - Öll önnur tungumál eru mikill kostur.

Eskimos Iceland tekur á móti og skipuleggur ferðir og upplifanir fyrir nokkur þúsund erlendra gesta á ári.  
Við leggjum mikla áherslu á klæðskerasniðnar lausnir og vegna gríðarlegs fjölda verkefna þurfum við að 
bæta við teymið okkar.  Það er alltaf mikið að gera hjá okkur og fyrir réttan aðila bjóðast margir 
fjölbreyttir möguleikar við starf í ferðageiranum. 

Góðar líkur eru á því að sumarstarfið verði að heilsárs stöðu.

Hafir þú áhuga á að starfa hjá okkur ekki hika við að sækja um. Okkur vantar alltaf leiðsögumenn í stakar 
ferðir og önnur spennandi verkefni. 
 

                                                                            Umsókn og starfsferilsskrá sendist á starf@eskimos.is 

FERÐASKRIFSTOFA / SPENNANDI SUMARSTARF

sími: 511 1144
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Framtíðarstarf - Gleraugnaverslun
Starfskraftur 35 ára og eldri óskast í 60% vinnu hjá gler-
augnaverslun á sunnanverðu höfuðborgarsvæðinu. Um er 
að ræða framtíðarstarf. 
Viðkomandi þarf að hafa góð meðmæli.

Áhugasamir sendi umsókn á box@frett.is merkt : 
“Gleraugnaverslun 1010”

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli
Íþróttakennari og  
leikskólakennari eða þroskaþjálfi óskast
Tveir starfsmenn óskast við Kerhólsskóla frá og með næsta skólaári.  

Leikskólakennari eða þroskaþjálfi, 80 - 100% starfshlutfall
Umsækjendur þurfa að hafa leikskólakennaramenntun og/
eða menntun sem þroskaþjálfi. Fáist ekki sérmenntaður 
starfsmaður verður ráðið  í stöðu leiðbeinanda.

Íþróttakennari, 50 - 70% starfshlutfall

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist til skólastjóra ekki síðar en miðvikudaginn 15. maí nk.
Nánari upplýsingar gefur Hilmar Björgvinsson skólastjóri í síma 482-2617 
og 863-0463, netfang hilmar@kerholsskoli.is . 
Heimasíða: http://www.kerholsskoli.is

GRÍMSNES- OG  
GRAFNINGSHREPPUR

LAUSAR STÖÐUR HJÁ 
LANGANESBYGGÐ

Skrifstofustjóri
Skrifstofustjóri óskast til starfa við á sveitarskrifstofu 
Langanesbyggðar á Þórshöfn. 

Leitað er að metnaðarfullum, hugmyndaríkum og 
kraftmiklum einstaklingi til að takast á við ögrandi og 
spennandi verkefni.

Hlutverk skrifstofustjóra Langanesbyggðar:
• Umsjón með fjármálum sveitarfélagsins.
• Gerð fjárhags- og rekstraráætlana, ásamt sveitarstjóra
• Umsjón með kostnaðareftirliti og uppgjörum.
• Umsjón með og daglegur rekstur skrifstofuhalds 

sveitarskrifstofu á Þórshöfn.
• Annast útgáfu á vegum sveitarfélagsins, s.s. tilkynn-

ingum, dreifibréfum og heimasíðu.
• Annast undirbúning funda sveitarstjórnar í samráði 

við sveitarstjóra og oddvita sveitarstjórnar, auk 
frágang og útsendingu fundargerða nefnda sveitar-
félagsins.

• Ritari sveitarstjórnar.
• Staðgengill sveitarstjóra
• Önnur verkefni sem skrifstofustjóra eru falin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði viðskipta eða rekstrar æskileg.
• Góð bókhaldsþekking skilyrði (Navision).
• Reynsla af rekstri sveitarfélaga eða fyrirtækja er 

kostur.
• Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli.
• Sjálfstæð vinnubrögð, talnaskilningur og rökfesta.

Nánari upplýsingar veitir:
Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri
S: 468 1220 og 821 1646 - sveitarstjori@langanesbyggd.is

Umsóknarfrestur er til og með 1. júní 2012 en æskilegt er að við-
komandi geti hafið störf sem fyrst. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur í gagnas. og uppl. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201205/052
Sérfræðingur í gagnas. og uppl. Seðlabanki Íslands Reykjavík 201205/051
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður 201205/050
Starfsfólk óskast í tímavinnu Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Hella 201205/049
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Hella 201205/048
Verslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Hvolsvöllur 201205/047
Dósent í þvagfæraskurðlækningum HÍ, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201205/046
Verkefnisstjóri HÍ, Stofnun Vigdísar Finnbogad. Reykjavík 201205/045
Verkefnisstjóri HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201205/044
Verkefnisstjóri tækniþjónustu HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík 201205/043
Doktorsnemi HÍ, menntavísindasvið Reykjavík 201205/042
Héraðsfulltrúi Landgræðsla ríkisins          Húsavík 201205/041
Starfsmaður Velferðarráðuneytið Reykjavík 201205/040
Sviðsstjóri viðskiptasviðs Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201205/039
Starfsmaður Umhverfisstofnun Landið 201205/038
Kennari í rafiðngreinum Verkmenntaskólinn á Akureyri Akureyri 201205/037
Kennarar Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201205/036
Kennari í dönsku Fjölbrautaskólinn í Garðabæ Garðabær 201205/035
Lyfjafræðingur LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201205/034
Lyfjatæknir LSH, sjúkrahúsapótek Reykjavík 201205/033
Hjúkrunarfræðingur LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík 201205/032
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201205/031
Læknaritari sérgreina LSH, skurðlækningasvið Reykjavík 201205/030
Sérhæfður starfsmaður sundlaugar LSH, sjúkraþjálfun á Grensási Reykjavík 201205/029
Yfirlæknir á legudeild Sjúkrahúsið á Akureyri, geðdeild Akureyri 201205/027
Forritari Umferðarstofa Reykjavík 201205/026
Þjónustustjóri Vegagerðin Reyðarfjörður 201205/025
Sérfræðingur Rannsóknamiðstöð ferðamála Rvk, Ak, Hólar 201203/073
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hveragerði 201205/024
Hjúkrunarfræðingar Heilbrigðisstofnunin í Vestm.eyjum  Vestma.eyjar 201205/023
Enskukennari Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201205/022

Þingholt fasteignasala óskar eftir sölufulltrúum/fasteignasölum 
til starfa sem fyrst. Æskilegt er að viðkomandi hafi  reynslu af 
störfum á fasteignasölu. Við leitum eftir drífandi, konum/körlum 
sem eru tilbúin að leggja sig fram og ná árangri í starfi. Áhersla 
er lögð á vönduð vinnubrögð. Glæsileg vinnuaðstaða með góðu 
fólki með áratuga reynslu af fasteignasölu. 
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við: 
Ísak V Jóhannsson framkvæmdastjóra 
isak@logheimar.is eða síma 822-5588

Fasteignasalan Þingholt óskar  
eftir sölufulltrúum/fasteignasölum

Lausar stöður á 
Skagaströnd

Kennarar, námsráðgjafi, aðstoðarskólastjóri:
Höfðaskóli leitar eftir námsráðgjafa í 20% stöðu og 
aðstoðarskólastjóra og grunnskólakennurum á miðstig 
og unglingastig. 

Höfðaskóli á Skagaströnd er lítill skóli með 100 nem-
endum. Skólinn er vel búinn til kennslu og er vinnuað-
staða kennara góð. Á heimasíðu skólans, http://hofda-
skoli.skagastrond.is , má sjá allar helstu upplýsingar um 
skólastarfið. 

Umsóknarfrestur er til 26. maí 2012.
Nánari upplýsingar veitir: 
Hildur Ingólfsdóttir, skólastjóri, 
vs. 452 2800, gsm 849 0370. 
Netfang: hofdaskoli@skagastrond.is 

Hafnarvörður:
Skagastrandarhöfn auglýsir starf hafnarvarðar laust til 
umsóknar. 

Starfssvið:
Vigtun og skráning í aflaskráningarkerfi Fiskistofu, 
gerð reikninga fyrir höfnina, almenn hafnarvarsla, 
viðhaldsvinna, og tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
Almenn tölvukunnátta, skipstjórnarréttindi æskileg, 
löggilding sem vigtunarmaður er kostur.

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kjalar.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Sveitar-
félagsins Skagastrandar og hægt að sækja þau á vef 
sveitarfélagsins  www.skagastrond.is

Umsóknarfrestur er til og með 21. maí 2012.
Nánari upplýsingar veitir:
Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri
Sími: 455 2700.
Netfang: magnus@skagastrond.is

Framkvæmdastjóri og þjálfari:
Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd leitar að fram-
kvæmdastjóra og þjálfara í 100% starf frá 1.júní 2012 
til 31.ágúst 2013. Kenndar eru ýmsar íþróttagreinar á 
staðnum, fótbolti, frjálsar, körfubolti, sund og fleira. 

Æskileg menntun: Íþróttakennarapróf eða annað 
sambærilegt. 

Upplýsingar veitir formaður Fram, Róbert Freyr 
Gunnarsson gsm: 867-7878

Hársnyrtir:
Hárstofan Viva óskar eftir að ráða hársnyrti til starfa 
sem fyrst. Um er að ræða afleysingu vegna barns-
burðarleyfis. Hárstofan Viva er lítil, sæt og björt stofa 
með góðri aðstöðu, þar sem einn starfsmaður hefur 
haft meira en nóg að gera undan farin ár. 

Upplýsingar veitir Hafdís Ásgeirsdóttir  
í gsm: 895 5472
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sími: 511 1144

Vinnuvernd ehf  •  Brautarholti  28  •  105 Reykjavík  •  sími  578 0800  •  vinnuvernd@vinnuvernd.is  •  www.vinnuvernd.is

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til að 
sinna verkefnum á sviði heilsuverndar og heilsueflingar. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 
1. september nk. Starfshlutfall eftir samkomulagi. 
Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 
auk hæfni í samskiptum og samvinnu. 

Nánari upplýsingar veitir Eva Ýr Gunnlaugsdóttir, 
sviðsstjóri Heilsuverndar – og heilsueflingarsviðs 
í síma 578 0800. 

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk. og skulu umsóknir 
ásamt ferilskrá  berast á netfangið evayr@vinnuvernd.is

Hjúkrunarfræðingur

VINNUVERND
vellíðan í vinnu

ehf

5 ára
Vinnuvernd ehf. er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar,
heilsuverndar og heilsueflingar. 

Á vegum Vinnuverndar ehf. starfa læknar, hjúkrunarfræðingar, 
vinnuvistfræðingur, lýðheilsufræðingur, sjúkraþjálfari og vinnusálfræðingur.

Sjúkraþjálfari

Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir sjúkraþjálfara til að sinna
verkefnum á sviði vinnuverndar, heilsuverndar og 
heilsueflingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar 
en 1. september nk. Starfshlutfall eftir samkomulagi. Lögð 
er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð auk hæfni í 
samskiptum og samvinnu. 

Nánari upplýsingar veitir Valdís Brá Þorsteinsdóttir,
sviðsstjóri Vinnuverndarsviðs í síma 578 0800.
 

Umsóknarfrestur er til 15. maí nk. og skulu umsóknir 
ásamt ferilskrá berast á netfangið valdis@vinnuvernd.is

Vinnuvernd ehf. er að ráða í eftirfarandi störf:

ÚTBOÐ
HJÚKRUNARHEIMILI MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

      Gifsveggir
 Dúklagnir
 Loftstokkar
 Lampar og ljós
 Rafstrengir-taugar

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 15. febrúar 2013.

Útboðsgögn verða afhent rafrænt á verkefnavef verksins, lykilorð að útboðsgögnum veitir 
Karl Ásgrímur Ágústsson - karl@thg.is. Einnig er hægt að fá gögnin afhent á geisladisk frá 
kl. 10:00 mánudaginn 7. maí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

850
2.800
1.860

680
5.600

m²
m² 
kg
stk
m

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í innanhússfrágang vegna byggingar á nýju 
hjúkrunarheimili að Hlaðhömrum í Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið fullfrágengið 
að innan.

Stærð hússins þegar það er fullbyggt er 2.268 m².

Haustpróf í  
verðbréfaviðskiptum 2012

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í verð-
bréfaviðskiptum sem hér segir: 

Próf úr I. hluta
14. ágúst 2012 Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, Ábyrgðir, 

Ágrip úr réttarfari.
15. ágúst 2012 Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félagaréttur.
16. ágúst 2012 Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, Þinglýsingar 

Próf úr II. hluta 
21. ágúst 2012 Grunnatriði í fjármálafræðum.
22. ágúst 2012 Þjóðhagfræði.
23. ágúst 2012 Greining ársreikninga.

Próf úr III. hluta 
27. ágúst 2012 Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
28. ágúst 2012 Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
29. ágúst 2012 Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir: 

Hlutabréf, Skuldabréf, Afleiður og gjaldeyrir.
30. ágúst 2012 Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og sjóða-

stýring, Ráðgjöf og skattamál.
Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er 16:00-
20:00.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfa-
viðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpargögn eru 
leyfileg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna má nálgast á 
vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á heimasíðu efnahags- 
og viðskiptaráðuneytis: 
http://www.efnahagsraduneyti.is/profnefndir/nr/2844

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í verð-
bréfaviðskiptum.  

Haustprófin verða haldin í húsakynnum á vegum Háskólans í 
Reykjavík, framkvæmdaraðila verðbréfaviðskiptaprófs veturinn 
2011-2012. Ef skráðir próftakar ná lágmarksfjölda, 10 manns, en 
eru færri en 50 munu prófin fara fram í tölvuveri.

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum 
tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf 
þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum 
sem hann hefur þreytt.  Próftaki telst ekki hafa staðist einstök 
próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Skráning í haustprófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans í HR 
http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/lengri-namskeid/nam-til-
profs-i-verdbrefavidskiptum/

Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2012. Greiðsla prófgjalds 
verður að hafa farið fram þann 5. júlí 2012.

Prófgjald vegna haustprófa er kr. 16.500 fyrir hvert próf. 
Vakin er athygli á að haustpróf verða ekki haldin nema að 
a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í viðkomandi próf, sbr. 2. 
gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. 
Tilkynning um þau haustpróf sem verða haldin, verða send út til 
skráðra próftaka 29. júní 2012.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa sem verða 
haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr prófi eftir 29. júní 2012 og 
greiðsluseðlar eru ekki felldir niður.

Reykjavík, 12. maí 2012.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta
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F.h. Strætó bs. er óskað eftir tilboðum 
frá verktökum í viðbótarakstur almenn-
ingsvagna á Suðurlandi. Útboðið er 
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 5.000 kr. 
frá 14. maí 2012 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Tilboðum skal skila eigi síðar en: Kl. 14:00 þann 21. 
júní 2012 í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgar-
túni 12 – 14, 105 Reykjavík. 12824

Menningar- og minningarsjóður kvenna 
auglýsir eftir styrkumsóknum

Auglýst er eftir umsóknum vegna ársins 2012. Að þessu sinni er 
sjóðurinn opinn umsóknum frá einstæðum mæðrum yngri en 
30 ára, sem ætla að hefja háskólanám á árinu og er styrkurinn 
ætlaður til greiðslu innritunargjalds/skólagjalda. Styrkupphæð 
tekur mið af innritunargjaldi í Háskóla Íslands. 

Styrkupphæð árið 2012 er 300 þúsund krónur og áskilur stjórn 
sjóðsins sér rétt til að ákveða fjölda styrkþega. Styrkur verður 
greiddur út þegar staðfesting á skólavist liggur fyrir. 

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn: 

* Staðfesting um skólavist ef hún liggur fyrir
* Skattaskýrsla vegna tekna árið 2011
* Upplýsingar um aðra styrki vegna námsins ef um þá er að ræða
* Tekjuáætlun ársins 2012
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Kvenréttinda - 
félagsins www.krfi.is

Í umsókn skulu koma fram helstu upplýsingar um umsækjanda 
og aðstæður hans og fjölskylduhagi, hvaða skóla sótt er um og 
hvaða nám umsækjandi  hyggst stunda.  

Umsóknarfrestur er til 25. maí nk. Umsóknum skal skilað 
til Menningar- og minningarsjóðs kvenna, Hallveigarstöðum 
við Túngötu 14, 101 Reykjavík. Tilkynnt verður um styrkþega á 
kvenréttindadaginn 19. júní.  Allar nánari  upplýsingar á skrifstofu 
KRFÍ og á netfanginu krfi@krfi.is.

Haustpróf í  
verðbréfaviðskiptum 2012

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir haustprófum í verð-
bréfaviðskiptum sem hér segir: 

Próf úr I. hluta
14. ágúst 2012 Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, Ábyrgðir, 

Ágrip úr réttarfari.
15. ágúst 2012 Viðfangsefni úr fjármunarétti, Félagaréttur.
16. ágúst 2012 Viðskiptabréfareglur, Veðréttindi, Þinglýsingar 

Próf úr II. hluta 
21. ágúst 2012 Grunnatriði í fjármálafræðum.
22. ágúst 2012 Þjóðhagfræði.
23. ágúst 2012 Greining ársreikninga.

Próf úr III. hluta 
27. ágúst 2012 Lög og reglur um fjármagnsmarkaðinn.
28. ágúst 2012 Markaðsviðskipti og viðskiptahættir.
29. ágúst 2012 Helstu tegundir verðbréfa og gjaldeyrir: 

Hlutabréf, Skuldabréf, Afleiður og gjaldeyrir.
30. ágúst 2012 Fjárfestingarferli: Samval verðbréfa og sjóða-

stýring, Ráðgjöf og skattamál.
Próftími er 4 klukkustundir og tímasetning hvers prófs er 16:00-
20:00.

Prófsefni greinir í prófsefnislýsingu prófnefndar verðbréfa-
viðskipta. Í henni er jafnframt útlistað hvaða hjálpargögn eru 
leyfileg í einstaka prófum. Prófsefnislýsinguna má nálgast á 
vefsvæði prófnefndar verðbréfaviðskipta á heimasíðu efnahags- 
og viðskiptaráðuneytis: 
http://www.efnahagsraduneyti.is/profnefndir/nr/2844

Um prófin fer samkvæmt reglugerð nr. 633/2003 um próf í verð-
bréfaviðskiptum.  

Haustprófin verða haldin í húsakynnum á vegum Háskólans í 
Reykjavík, framkvæmdaraðila verðbréfaviðskiptaprófs veturinn 
2011-2012. Ef skráðir próftakar ná lágmarksfjölda, 10 manns, en 
eru færri en 50 munu prófin fara fram í tölvuveri.

Einkunnir í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum 
tölum frá 0 til 10.  Til þess að standast verðbréfaviðskiptapróf 
þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr þeim prófum 
sem hann hefur þreytt.  Próftaki telst ekki hafa staðist einstök 
próf hljóti hann lægri einkunn en 5,0.

Skráning í haustprófin fer fram á vefsíðu Opna háskólans í HR 
http://www.opnihaskolinn.is/fagmennt/lengri-namskeid/nam-til-
profs-i-verdbrefavidskiptum/

Skráningu í haustpróf lýkur 28. júní 2012. Greiðsla prófgjalds 
verður að hafa farið fram þann 5. júlí 2012.

Prófgjald vegna haustprófa er kr. 16.500 fyrir hvert próf. 
Vakin er athygli á að haustpróf verða ekki haldin nema að 
a.m.k. 10 manns hafi skráð sig í viðkomandi próf, sbr. 2. 
gr. reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum. 
Tilkynning um þau haustpróf sem verða haldin, verða send út til 
skráðra próftaka 29. júní 2012.

Greiðsluseðlar verða eingöngu sendir út vegna prófa sem verða 
haldin. Ekki er hægt að skrá sig úr prófi eftir 29. júní 2012 og 
greiðsluseðlar eru ekki felldir niður.

Reykjavík, 12. maí 2012.
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Stjórn Kælitæknifélags Íslands boðar til  
aðalfundar þriðjudaginn 15. maí 2012

Fundurinn hefst kl. 20:00 og verður í sal á 4. hæð 
hjá VM (Félag Vélstjóra og Málmtæknimanna) að 
Stórhöfða 25

Dagskrá aðalfundar er samkvæmt lögum  
Kælitæknifélags Íslands
1. Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum 

undangengins starfsárs
2. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins
3. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna
4. Félagsgjöld ákveðin
5. Önnur mál

Kynningarfundur um reglugerð 834/2010 (m.a. 
bráðabirgðavottanir skv. reglugerð 269/2012) og 
framkvæmd þeirra

Fyrirlesarar:
Sigurbjörg Sæmundsdóttir, Umhverfisráðuneyti
Heiðrún Guðmundsdóttir, Umhverfisstofnun

Stjórn Kælitæknifélags Íslands
ktifelagid@gmail.com
www.kti.is

Aðalfundur  
Kælitæknifélags Íslands
og kynningarfundur um reglugerðir 
nr. 834/2010 og 269/2012

OPIÐ HÚS

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 

S í m i :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1   •  1 0 8  R e y k j a v í k   •  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Sunnubraut  33 
Einbýli á sjávarlóð í Kópavogi

Um er að ræða glæsilegt 
mikið endurnýjað 285 
fm einbýlishús að mestu 
á einni hæð á frábærum 
stað við Sunnubraut í 
Kópavogi neðan götu 
að sjónum. Hús nýlega 
klætt að utan. Endurnýjað eldhús, baðherbergi og fl. gufubað . 
Glæsilegt útsýni. Einstakur staður. Óskað er eftir tilboði í húsið 
(verðhugmynd er 95 millj.)

Opið hús verður sunnudaginn 13. maí frá kl. 17-18

ÞEISTAREYKIR EHF. 

Útboð nr. 30002
Þeistareykir – Innkaup á PE lagnaefni

Þeistareykir ehf. óska eftir tilboðum í pípulagnaefni 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 30002.

Efni sem óskað er eftir er 4650 m af vatnslögn PE100 
ø500 (polyethylene plastic) og 9000 m af PE80 ø90 
(polyethylene plastic) lögnum.  

Afhendingartími á efni er á Húsavík í ágúst 2012.  

Útboðsgögn verða afhent í móttöku Landsvirkjunar, 
Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, gegn óafturkræfu 
gjaldi að upphæð kr. 5.000 fyrir hvert eintak, frá og 
með þriðjudeginum 15. maí 2012.

Tilboðum skal skila á sama stað fyrir klukkan 14:00 
föstudaginn 22. júní 2012  þar sem þau verða opnuð 
og lesin upp að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Ný útboð í auglýsingu hjá 
Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur um hópbifreiðaþjónustu fyrir 
Reykjavíkurborg nr. 12821 EES.

• Rammasamningur um kjötvörur nr. 12822 EES.
• Endurnýjun gönguleiða 2012 nr. 12812.
• Úlfarsárdalur – Hverfi 1, yfirborðsfrágangur  

 nr. 12823.
• Reynisvatnsás 2012 – Yfirborðsfrágangur nr. 12825.
• Malbiksyfirlagnir í Reykjavík 2012 nr. 12826.
• Fræsun malbiksslitlaga í Reykjavík 2012 nr. 12827.

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

Jódísarstaðir, Eyjafjarðarsveit, 
deiliskipulag

Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðar-
sveitar, 17. apríl 2012, er hér með auglýst tillaga að 
deiliskipulagi íbúðarreits ÍS15 að Jódísarstöðum, skv. 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan er um lóðir fyrir 7 íbúðarhús og er í samræmi við 
aðalskipulag. Tillagan verður kynnt á heimasíðu Eyja-
fjarðarsveitar http://www.eyjafjardarsveit.is og á skrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 frá 16. maí til 27. júní 2012.
Hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að gera athugasemdir við til-
löguna er til og með 27. júní 2012. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og 
berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.
            11. maí 2012
Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Tilkynningar

Útboð

Fasteignir

www.saft.is

RÆDDU UM ÞÁ 
ÁHÆTTU SEM FYLGIR 
ÞVÍ AÐ HITTA NETVIN
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Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Húsnæðið hefur verið innréttað sem líkamsræktarstöð  
(áður Gym 80 nú Boot Camp) Laust 1 júní. Langtímaleigusamningur.
Upplýsingar í síma 896-4013.

SUÐURLANDSBRAUT 6SUUÐUR

Til leigu

Finnbogi Hilmarsson  og Bogi Pétursson lögg. fasteignasalar

Suðurlandsbraut 22  • Sími 530 6500 • heimili.is

Gustaf Adolf Björnsson, 

lögg. fasteignasali

Opið hús sunnudag 13.maí frá kl. 14-15

Ný 170 fm raðhús á einni hæð. Lóð grófjöfnuð. Íbúðin er 
143,1 fm og bílskúrinn 26,9 fm.
Hús nr. 13 og 15 eru fullbúin. Verð 41 millj. 
Hús nr. 17 er tilbúið til innréttinga, verð 36 millj. 
Hús nr. 19 er fokhelt. Verð 32,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lögg.fasteignasali, 
gustaf@heimil.is / 895-7205.

OPIÐ HÚS

Hnoðravellir 13-19, 221 Hafnarfjörður

Gylfi Þór Gylfason
s. 7704040
gylfi@domusnova.is

Vinalegt sumarhús í fallegu umhverfi með góðu útsýni 
í Bláskógabyggð. Húsið skiptist í forstofu, 2 herbergi, 
baðherbergi, eldhús og rúmgóða stofu. Bústaðurinn er 
54,4 ferm  að auki eru tvö og  18 m2 gestahús , annað 
er alveg nýtt og er ekki alveg fullbúið. Góðir sólpallar 
eru í kringum húsið með góðum skjólgirðingum. Lóðin 
er öll gróin og snyrtileg og hefur verið mikil vinna lögð í 
hana. Aðkeyrslan að húsinu er falleg og lega lóðarinnar 
góð með fallegu útsýni. verð 15,9 
Upplýsingar gylfi@domusnova.is eða Gylfi s. 7704040

Sumarhús Bláskógabyggð 
Athugið skipti á íbúð í Reykjavík koma til greina, 

 bústaður + max 10-15 miljónir

Nesvegur 125 - 170 Seltjarnarnesi

Ásvallagata 21 - 101 Reykjavík

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is 

Sigurður Fannar 
Sölumaður
GSM: 897 5930
siggifannar@husin.is

Opið hús - Sunnudaginn 13. maí. 
Frá kl 13:00-13:30

Opið hús - Mánudaginn 14. maí. 
Frá kl 17:30 - 18:00

Glæsileg - 5 herb. 216m2 efri-sérhæð með innbyggðum bílskúr. 
Íbúð 184.5 og bílskúr 31.8m2, með sjávarútsýni. 
Eignin hefur verið endurnýjuð að öllu leyti og hvergi til sparað.
Ásett verð: 63.9mkr.

4. herb. 96m2 íbúð í miðborg Reykjavíkur. Falleg íbúð með góðri 
lofthæð, fallegum listum  og stórum gluggum, með skjólsælum, 
barnvænum garði.  Dæmigerð gamla vesturbæjar-stemmningin.
Ásett verð: 30.9mkr.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurður Fannar 897-5930.  
siggifannar@husin.is

Hafðu samband
KRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.is

SIGTÚNI 27 
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. MAÍ KL.15:00-15:30

Glæsileg 167 fm sérhæð með bílskúr í fjórbýli á 
þessum vinsæla stað sem hefur algörlega verið  
endurnýjuð. Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð  
bað og eldhústæki, sérhönnuð lýsing. Húseignin 
hefur verið steinuð að utan.
Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi verður á staðnum.

Til sölu Njarðvíkurbraut 51-55, 62, 64 
og 66, Reykjanesbæ
Á lóðinni standa margskonar eignir, fiskvinnslusalir, geymslur, tækjasalir, 
skrifstofur og frystihús, samtals 4,390 m2. Húsin eru gömul og áætlað 
að þau yrðu rifin og byggt nýtt fjölbýlishús á reitnum í þeirra stað. Ýmsir 
möguleikar. Samanlögð lóðastærð er 9.404 m2.  Verð kr. 50 milljónir

Til sölu Fossháls 17-25 og Dragháls 18-26
6.200 fm 2ja hæða steinsteypt atvinnuhúsnæði sem allt er í útleigu í dag. 
Fyrir liggur samþykkt deiliskipulag upp á 12.400 fm aukið byggingarmagn, 
þar sem gert er ráð fyrir að bæta 2 hæðum ofan á núverandi byggingu, 
alls 4 hæðir. Þar af eru innifalin greidd gatnagerðagjöld fyrir um 4.800 m2. 
 Tilboð óskast í eignina. 

Leiga: 540 5060
Sala: 540 5070
Lágmúli 6, 108 Reykjavík
www.hlid.is

Sími

Aðalfundur Heimilis og skóla 
– landssamtaka foreldra 

23. maí 2012 
kl. 18:00 í Laugalækjarskóla, 
Leirulæk 2, 105 Reykjavík

Á bundin 

AÐALFUNDUR

Fasteignir

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA Sunnudaga á Stöð 2

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS
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Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali.

Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808 - Ingibjörg Þórðardóttir löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS

Húsið sem er samtals 505 fm hefur að verðið endurnýjað, sjö íbúðir eru í húsinu, þ.e. tvær einstak-
lingsíbúðir í kjallara með sér inngangi, fjórar tveggja herbergja íbúðir á 1. og annarri hæð, og glæsileg 
130 fm 5 herbergja íbúð með tvennum svölum og arni.  Svalir eru á íb. 1. hæðar og leyfi fyrir svölum 
á íb. á 2. hæð. Fimm sér bílastæði eru á lóðinni. Allar innréttingar eru nýjar, baðherbergi flísalögð í 
hólf og gólf með vönduðum tækjum og upphengdum salernum, einarparket er á -llum íbúðunum. 
Gler eru að mestu leyti ný, allar vatns- skolp- og raflagnir eru endurnýjaðar. Æskilegt að húsið seljist 
í einu lagi en það myndi henta sem íbúðahótel eða til langtímaleigu. FRÁBÆR FJARFESTING, EIGN Í 
ALGJÖRUM SÉRFLOKKI. SJÓN ER SÖGU RÍKARI.
SIGURJÓN (S. 820-0099) SÝNIR HÚSIÐ Í DAG LAUGARDAG MILLI KL. 14 0G 16. KEYRT INN FRÁ 
LAUGAVEGI Á MÓTS VIÐ ÁSHOLT, AÐKOMA AÐ HÚSIN ER FRÁ BAKGARÐI.

LAUGAVEGUR 139 - HEIL HÚSEIGN MEÐ SJÖ ÍBÚÐUM
Opið hús í dag laugardag milli kl 14 og 16

Qualifying School Venue

Hágæða fasteignir
til sölu við einn vinsælasta og eftirsóttasta

golfvöll Spánar í dag, Las Colinas!
Einnig til sölu úrval annarra fasteigna á Torrevieja svæðinu.Aldrei verið eins hagstætt  

að kaupa fasteignir á Spáni! Skoðunarferð til Spánar 16.–23. maí næstkomandi.

Kynnið ykkur málið hjá Spánarheimili
Suðurlandsbraut 22, Sími 530-6502

info@spanarheimili.is    www.spanarheimili.is

Verð pr mann kr 49.900
Miðað við 2 saman í íbúð ásamt  





   

Einbýlishús á einni hæð, 3 
svefnherbergi, rúmgott eldhús og stofa 
með arni úr drápuhlíðargrjóti, 
tvöfaldur bílskúr sem í dag er búið að 
skipta upp og nota hluta sem sauna og 
gestabað.  Sólskáli með potti og stór og 
gróinn garður með góðum sólpöllum.

Einbýlishús að mestu á einni hæð, 4 
svefnherbergi og möguleiki á 5, 
eingöngu 2 herbergi á neðri hæð sem 
eru tilvalinn fyrir unglinginn.  Stór 
tvöfaldur bílskúr og miklir pallar í 
kringum hús.  

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17.30-18:00 OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 16.30-17:00

Markarflöt 45

210 Garðabær

Tegund: Einbýli

Stærð: 211 m2

Svefnherbergi: 3

Verð: 55.000.000 ISK

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Holtsbúð 73

210 Garðabær

Tegund: Einbýli

Stærð: 233 m2

Svefnherbergi: 4

Verð: 64.500.000 ISK

Ásdís Ósk gsm: 863-0402

2 herbergi á neðri  
hæð, tilvalin fyrir  
unglinginn

Góður pallur og  
fallegur garður

Óbyggt svæði fyrir  
aftan hús

Notalegt hús  
á einni hæð

Stórhöfða 23, 110 Reykjavík, sími: 863-0402
www.husaskjol.is, husaskjol@husaskjol.is

www.facebook.com/husaskjol

Átt þú erindi við Húsaskjól? Við tökum vel á móti þér!

Rúmgott og skemmtilegt fjölskylduhús á tveimur hæðum í 
grónu og veðursælu hverfi miðsvæðis í höfuðborginni. Gott eld-
hús og baðherbergi með baðaðstöðu á báðum hæðum. Flott hús 
í fínu hverfi!

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 15:00-15:30

Viðjugerði 3

108 Reykjavík

Tegund: Einbýli

Stærð: 298,7 m2

Svefnherbergi: 6

Verð: 69.900.000 ISK Hrafnhildur gsm: 862-1110

Notaleg íbúð á 3ju hæð í lyftuhúsi, rúmgott svefnherbergi, eld-
hús og stofa opið rými og útgengt á svalir með frábæru útsýni.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 17:30-18:00

Bláhamrar 2

112 Reykjavík

Tegund: Fjölbýli

Stærð: 64 m2

Svefnherbergi: 1

Verð: 17.900.000 ISK Ásdís Rósa gsm: 895-7784

Virkilega fín og snyrtileg 2ja. herb. íbúð á 1. hæð á besta stað í 
hjarta miðbæjarins. Hér er stutt í alla helstu þjónustu og mið-
bæjarlífið handan við hornið.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 16:30-17:00

Grettisgata 86

101 Reykjavík

Tegund: Fjölbýli

Stærð: 71,2 m2

Svefnherbergi: 1

Verð: 20.900.000 ISK Inga  gsm: 897-6717

Fallegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, rúm-
gott eldhús með góðum borðkrók við stóran glugga. Stutt í skóla 
og leikskóla, frábært útsýni yfir Bessastaði

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 18:30-19:00

Suðurtún 26

225 Álftanesi

Tegund: Einbýli

Stærð: 167 m2

Svefnherbergi: 4

Verð: 42.000.000 ISK Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Virkilega fín og vel skipulögð eign með stórum og skjólgóðum 
svölum með fínu  útsýni.  Eigendur skoða skipti á stærri eign í 
Hafnarfirði.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 14:00-14:30

Eskivellir 1

221 Hafnarfjörður

Tegund: Fjölbýli

Stærð: 69 m2

Svefnherbergi: 1

Verð: 17.900.000 ISK Ásdís Rósa gsm: 895-7784

Vel skipulögð og snyrtileg 4ja. herb. íbúð á 3ju. hæð ásamt bíl-
skúr, rúmgóðum svölum og fínu útsýni. Baðherbergi hefur verið 
endurnýjað.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 14:00-14:30

Ugluhólar 6

111 Reykjavík

Tegund: Fjölbýli

Stærð: 89 m2

Svefnherbergi: 3

Verð: 21.500.000 ISK Inga  gsm: 897-6717

Fallegt endaraðhús á 2 hæðum á rólegum og veðursælum stað.  
Mjög rúmgóð herbergi, pallur fyrir framan hús.  Bílskúr innrétt-
aður að hluta sem íbúð.  

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 14:00-14:30

Birkihlið 34

105 Reykjavík

Tegund: Einbýli

Stærð: 225 m2

Svefnherbergi: 4

Verð: 57.000.000 ISK Ásdís Ósk gsm: 863-0402

Fallegt einbýlishús á einni hæð, stór og gróinn garður sem er 
algjör paradís á sumrin, búr innaf eldhúsi og gengið út á verönd 
frá eldhúsi.

OPIÐ HÚS Á MORGUN KL. 16:30-17:00

Digranesvegur 73

200 Kópavogur

Tegund: Einbýli

Stærð: 169,5 m2

Svefnherbergi: 4

Verð: 45.900.000 ISK Ásdís Rósa gsm: 895-7784

Erum með 38 kaupendur að sambærilegri eign.

EIGN  SELD Á 4 DÖGUM

Baugakór 23 

203 Kópavogur

Tegund: Fjölbýli

Stærð: 115 m2

Svefnherbergi: 3

Verð: 29.900.000 ISK  husaskjol@husaskjol.is

Ásdís Ósk

gsm: 863-0402

asdis@husaskjol.is 

Hrafnhildur Björk 

gsm: 862-1110 

hrafnhildur@husaskjol.is 

Ingibjörg Agnes 

gsm: 897-6717

inga@husaskjol.is 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir

gsm: 895-7784

asdisrosa@husaskjol.is

Löggiltur fasteignasali
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Nýtt á sölu, einbýlishús á einni hæð 
á 3.000 fm. eignarlóð, eignin er skráð 
lögbýli. Tilboð óskast. Eigendur skoða 
skipti á minna sérbýli á einni hæð með 
stórum bílskúr eða góðu vinnurými.

Beygt er niður á Elliðahvammsveg 
hjá Grandahvarfi og síðan til vinstri 
niður smá malarslóða sem gefur til-
finnguna fyrir því að verið sé að koma 
á afskekkt svæði.  Húsið er virkilega 
sjarmerandi og hefur greinilega feng-
ið gott viðhald í gegnum tíðina.  Um 
leið og komið er inn á landareignina 
finnur maður hvað þetta er einstak-
ur staður, kyrrð og ró er einkennandi 
og ótrúlegt að hægt sé á 1 mínútu að 
komast frá borg í sveit.  Einstök eign 
á fallegum stað við Elliðavatn, algjör 
gullmoli fyrir alla sem hafa unun af 
náttúru og friðsæld og fallegu um-
hverfi, hérna er ró og friður en samt 
ekki nema 5 mín niður á næstu stofn-
braut.  Húsið stendur á 3.000 fm eign-
arlóð.

SAGA EIGNARINNAR
Elsti hluti hússins var byggður sem 
sumarbústaður líklega 1926 eða 1927. 
Endurbyggður og stækkaður 1996.  
Miðhlutinn var byggður 1951 og end-
urnýjaður 1985. Viðbygging byggð 
1984 – 1986.  Húsið stendur á 3000 
m2 eignarlandi við Elliðavatn. Sam-
þykkt sem lögbýli (þjónustubýli) árið 
1978.  Húsið er skráð 175,7 fm. en að 
auki er stórt óskráð rými í kjallara 
ásamt sjónvarpslofti þannig að nýt-
anlegir fermetrar eru í raun 213 fm, 
á lóðinni er einnig frístæð verkfæra-
geymsla u.þ.b. 15 m2.  

VINNUSTOFAN
Elsti hlutinn hefur sl. 25 ár verið 
notaður sem vinnustofa myndlistar-

manns, bjart og fallegt rými með þak-
gluggum og með einstöku útsýni yfir
Elliðavatn.  Þetta er frábært rými
fyrir listamanninn, mikil lofthæð og
mjög góðir gluggar sem gera rýmið
sérstaklega bjart og skemmtilegt.
Útsýnið yfir Elliðavatn setur síðan
punktinn yfir i-ið og hérna er hægt að
sjá fyrir sér meistarverkin verða til.

Eignin:  Um er að ræða timburhús 
að mestu á einni hæð. Húsið er skráð 
175,7 fm. en að auki er stórt óskráð 
rými í kjallara ásamt sjónvarpslofti 
þannig að nýtanlegir fermetrar eru í 
raun 213 fm. 

Lýsing eignar: Forstofa, eldhús, 
stofa, 4 svefnherbergi, baðherbergi, 
sjónvarpsloft, þvottahús , geymsla, 
kaldur geymsluskúr, vinnustofa og 
snyrting.

Gengið er inn í forstofu með flísum
á gólfi og fataskáp.  Stofa með parketi
og mikilli lofthæð.  Eldhús og borð-
stofa er samliggjandi, u-laga innrétt-
ing, efri og neðri skápar + 1 veggur,
flísar á milli innréttinga og parket á
gólfi.  Svefnherbergi á hæðinni eru 3,
spónarparket á barnaherbergjum og
plastparket á hjónaherbergi, fataher-
bergi innaf hjónaherbergi.  Baðher-
bergi með flísum á gólfi, bæði bað-
kar og sturta, innrétting.  Sjónvarps-
ris yfir hluta hússins, ekki í skráðum
fermetrum en nýtist mjög vel. 

Neðri hæð: gengið niður timbur-
stiga, þvottahús með máluðu gólfi, 
snúrur, vaskur, útgengt út í garð, fata-
skápur.  Svefnherbergi mjög rúmgott,
líklega ca 20 fm. ekki í skráðum fer-
metrum.

Vinnustofa er samtengd húsinu, 
upprunalegar gólffjalir, stórir gluggar
sem snúa yfir vatnið og góð lofthæð,
salerni og geymsla (hægt að hafa inn-

angengt í húsið í gegnum geymsluna.  
Í garðinum er ca 15,0 fm. skúr sem 
nýtist sem köld geymsla.

GARÐURINN
Garðurinn er heill ævintýraheimur. 
Við suðvesturhlið hússins er skjól-
sæl timburverönd.   Mikill trjágróð-
ur (yfir 30 mismunandi trjátegundir), 

stórar grasflatir, berjarunnar og mat-
jurtagarður.   Falleg laut er í garðin-
um og þar er tilvalið að hafa bekki og 
borð.  Garðurinn hallar að mestu mót
suðri og nýtur því sólar eins og best 
verður á kosið.  Lóðin er 3.000 fm. 
eignarlóð og hérna er hægt að fara í 
frábærar lautarferðir og sannarlega
leika lausum hala.  

Á lóðinni er mikill trjágróður.

Einstakur gullmoli á 
höfuðborgarsvæðinu

sjarmerandi einbýlishús með vinnustofu og útsýni yfir vatnið

Virkilega sjarmerandi einbýlishús á einni hæð með stórri vinnustofu Hvernig hljómar að búa á lögbýli við Elliðavatn?

Einstök vinnustofa, hérna getur 
sköpunargáfan heldur betur fengið 
útrás

Góð lofthæð er í stofu og eldhúsi

Sölusýning á morgun sunnudag kl. 15:00-16:00 Auglýsing
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Til sölu Hobby 610 Excelsior árg. 2006 
leðuráklæði Meiriháttar hús, eitt af 
fáum svona húsum V. 3690 þús.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í 

ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

BMW 318i s/d e46. Árgerð 2004, ekinn 
104 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.590.000.GÓÐUR BÍLL Rnr.112023.

FIAT Z 480. Árgerð 2008, ekinn 10 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 7.950.000.
mjög flottur Rnr.217833.

BMW 523i e60. Árgerð 2006, ekinn 281 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. ÁSETT VERÐ 
2.690Þ. TILBOÐSVerð 1.990.000. TOPP 
BÍLL Rnr.217613.

HONDA Vfr 800 a. Árgerð 2008, 
ekinn 12 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.218040.

SUZUKI Swift. Árgerð 2008, ekinn 56 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.790.000. 
Rnr.310069.

TOYOTA Land cruiser 90 gx 35” . 
Árgerð 2001, ekinn 230 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.190.000.GULLMOLI 
Rnr.112373.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, ekinn 
74 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.450.000. Rnr.111852.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

FORD MUSTANG Árgerð 1965, 289cc, 
sjálfskiptur. TILBOÐ ÓSKAST Raðnr. 
282066 Sá gamli er á staðnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

CAN-AM Outlander MAX 800 2manna. 
Árgerð 2008, ek 2700 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Götuskráð, töskur og box 
fylgja Verð 1.850þ lán 1720þ afb 35þ 
Rnr.122269. Óskum eftir bílum og 
tækjum á söluskrá okkar og á staðinn. 
Mikil sala!

BMW 545i SMG M-tech Árg 2004, 
ekinn 115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. V8 
4,4 350hp. Hlaðinn af aukabúnaði Verð 
4.990þ Sjón er sögu ríkari! Rnr.155025. 
Óskum eftir bílum á söluskrá Mikil sala 
og eftirspurn! www.hofdabilar.is

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

CHRYSLER 300C Árgerð 2006, skráður 
nýr 04/2008 ekinn aðeins 37 Þ.km, 
sjálfskiptur, leður ofl. Verð 3.890.000. 
Raðnr. 135571 Molinn er í salnum!

HYUNDAI ELANTRA GLSI S/D 09/2003, 
ekinn 158 Þ.km, sjálfskiptur. Verð 
640.000. Raðnr.250185- Snjall þessi, er 
með hann á staðnum!

PALOMINO I-COLT 10/2007 (notað 
fyrst 2008), fortjald, álfelgur, 2ja kúta 
grind, eldavél og ísskápur, galv. grind. 
Verð 1.690.000. Raðnr. 270093 - Húsið 
er komið úr vetrargeymslu, eigandinn 
sýnir í s:772-9700

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Tilboð 890 þús!
Palomino Yerling árg. 2000 11 
fet skoðað 2013 fortjald með dúk, 
gasmiðstöð, ísskápur, 2 gaskútar, 
grjótgrind, 2 sólarsellur, 12/220 
rafmagn. Tilboð 890 þús. Reykjanesbæ 
sími 420 6600 Toyota.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

FORD Expedition Limited 4X4. Árg. 
2/2006, ekinn 113 Þ.KM, sjálfskiptur, 
leður, lúga, 8 manna. Flottur bíll. Ásett 
verð 3390þús.kr. Rnr.192608, 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

Grænn Toyota Corolla skutbíll árg. ‘98, 
ek. 100 þ. km. Beinsk. ABS, ný tímar. 
Verð 520 þ. stgr. Toppbíll. Uppl. í s. 
824 5077.

Polo 1,4 ‘97 ek. 148þ. Nýsk, ný 
tímareim, bremsur o.fl. Verð 250þ. S. 
661 7955.

Tilboð
Til sölu Toyota Corolla, árg.’05. ek. 139 
þ. Nýsk. V. 780 þ. stgr. S. 773 8099.

Trukkakaup aldarinnar. Metan breyttur. 
Ford F250, Harley Davidsson. Ek. 80 
þ. árg. 04. V. 3.690 þ. TilbV. 2.900 þ. 
s. 822 8558

Yaris Terra diesel til sölu. Árg 2006 
ekinn 70 þús.Km. Toppeintak. Verð 
1550 þús. Uppl í síma 894 5785 snj@
vortex.is

Toyota Land Cruiser 120 vx 2003 
ek.198þ. 8manna, dísel. Gott viðhald, 
söluskoðaður,listaverð 3,190.Þ. 
S:8959292

Til sölu Subaru Outback 2,5 vél, árg. 
‘98, 4x4, ek. 112 þ. ssk. Nýtt: bremsur, 
dekk, púst, tímareim, dráttarkr. Mjög 
gott eintak. V. 480 þ. S. 896 3044.

Ford Escape Limited 4X4DR ‘05. 3L 
bensín. Ek. 65 þús. Sk. 2012. ssk. V. 950 
þ. gera tilboð. S. 616 2597.

Chevrolet silverrado 2500,árg0,7 
ekinn 112,þús.með öllu 6,6 duramax. 
20”nýleg dekk,stóll,prófil krókur. 
Gódur og vel med farinn bíll.uppl í 
sima8930564. ásett5,5mill. Tilbd 4,7.

Tilboð óskast.
 Trabant 1.1 444 til sölu

Bíllinn sem er framleiddur árið 1991 
fór á götuna 1996, skráðir voru 444 
og er þessi númer 307. Einungis ekinn 
4440 km. Óskað er eftir tilboði í bílinn 
en hann er til sýnis um helgina á 
sýningunni Heimilið og garðurinn í 
Smáranum. Lágmarksboð er 650 
þúsund. Upplýsingar veitir Hlynur í 
síma 824-3040 eða netfang info@
abcleikfong.is.

Til sölu Peugeot 307 í TOPP STANDI, 
2001, ek.59.000 km. Aðeins 1 eigandi. 
Verð 690 þús. Uppl. s. 8444191.

Audi V6, samskipt 44, turbo. allt 
rafdrifið. árg. 00 des. V. 950 þ. S. 616 
2597

Seadoo Bombardier 1000XP. Árgerð 
2004 Litið keyrt 24 klst. Kerra fylgir. s. 
847 0002.

Til sölu
Deutz 1 cyl 14hp í góðu standi 7705144.

Toyota Corolla árg.’03 til sölu. ek. 96 
þ. sjálfsk. GSM sími. Bíll í toppstandi, 
nýsk. 13. FLott týpa í 100% lægi. Verð 
1.050 þ. ath. skipti. Uppl í s. 864 4611

Chrysler 7 manna bíll til sölu. Frábær 
fjölskyldubíll í toppstandi. Árg. 2005, 
ek. 142þús., ný smurður og nýjir 
bremsuklossar. Tilboð 1.850.000, 
áhvílandi lán getur fylgt. Skoða skipti 
á ódýrari. Upplýsingar í síma 8233344/ 
8925106.

Landcruiser 90GX árg. ‘99 Ek. 220 þ. 
sjsk. drkr. minni 33’ Br. filmur, vindsk. 
Gott ástand Ásett V. 1.390 þ. Tilboð 
1.190 stgr. Uppl í s. 695 9500

Ódýrt
Jeep Grand Cherokee Laredo Árg. 
2007 Ekinn 103þ. V6 3,7L Sumard 
20” Vetrard 17” Dráttarb, Hraðas, Loftk. 
Ásett verð kr. 2.790þ. Selst með góðum 
staðgreiðslu afslætti vegna fluttinga 
erlendis. Uppl. í síma 894 1564.

Toyo Corolla ‘98 ek. 160 þ. skoð. 13 
sjálfsk. CD, 4 dyra. Verðh. 450 þ. eða 
Tilboð. Lítur vel út. Uppl. í s. 777 9200.

Suzuki Swift, árg. 2005, ek.101.
þkm. Sjálfskiptur, algjör sparibaukur! 
Verð:1.190þús. Upplýsingar í síma 699-
5880.

Toyota Corolla 1,6 árg. 03/05 sjálfsk. 
Ek. 76 þ. km. 4 sumard. + 4 vetrard. 
á felgum. Verð 1.650 þ. Uppl. í s. 694 
4939.

Til sölu Pajero Intense árg. 2007. 3,2 
dísel. Ekinn 90þús. Ný dekk. Skipti 
koma til greina á ódýrari (gullfallegur 
og góður bíll) sími 698 2312 Jón.

Renault Megane Classic RT S/D árg.’98 
ek. 186 þ. 5 gíra nýleg tímareim, bs, 
sko’12, pluss áklæði og vel með farinn. 
Tilboð 290. þús. S. 616 0112

GMC Jimmy 99árg. Ek. 209þkm. Ssk. 
Crusiec, CD, dráttarb. Ný skoðaður. Bíll 
í góðu lagi Verð 350 þ. GSM 868-7434.

Fiat Stilo 2004 1,6 beinsk, ek. 145þ, 
vél ek. 85þ. Nýsk. 13. Ný tímareim. Vel 
með farinn reyklaus bíll. Verð 490 þús. 
S: 698 9699.

Citroen Berlingo 01. Ek. 75þ. á vél, nýtt 
púst og startari verð 320 þ. kr. Uppl. í 
s. 898-8082.

Til sölu Vw Golf Highline árg. 2001.
ek. 183þús. toppl., álf, raf í öllu. Verð 
550þús. Get útvegað kortalán, uppl. 
869-6696.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út þinn 
bíl á www.islandus.is. Bjóðum einnig 
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu 
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra 
viðskiptavina. Islandus.is - S.5522000.

Fiat Stilo 2004 1,6 beinsk, ek. 145þ., 
vél ek. 85þ. Nýsk. 13. Ný tímareim. Vel 
með farinn reyklaus bíll. Verð 490 þús. 
S:698 9699.

1994 Mustang Cobra 5.0L vél 245 hö, 
flutt inn 2005 Ekinn aðeins 87þús. 
Mikið breyttur, gott eintak, 1.500.000, 
þeir sem hafa áhuga geta sent mér 
E-mail stebbi66@simnet.is eða 693-
1064 (Stefán).


