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Lausar stöður í leik- og grunnskólum
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Leikskólar
Álfaberg (555 3021 alfaberg@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Leikskólakennarar

Hvammur (565 0499 hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar 

Stekkjarás (517 5920 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar eða starfsfólk með aðra uppeldismenntun 

Vesturkot(565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Deildarstjóri
 Leikskólakennari
 Leikskólasérkennari

Grunnskólar
Áslandsskóli (585 4600 leifur@aslandsskoli.is)
 Matreiðslumeistari

Hraunvallaskóli (590 2800 lars@hraunvallaskoli.is)
 Skólaliðar
 Stuðningsfulltrúi

Hvaleyrarskóli (565 0200 helgi@hvaleyrarskoli.is)
 Umsjónarkennari í 1. bekk 

Víðistaðaskóli (595 5800 sigurdur@vidistadaskoli.is)
 Tónmenntakennsla (afleysing í eitt ár)
 Danska og samfélagsfræði á unglingastigi

Allar upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar  
viðkomandi skóla. Sjá einnig heimasíður skólanna.
Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2012. 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Lögfræðingur
Fjármálaráðuneytið

Á tekju- og skattaskrifstofu

Menntunar- og hæfniskröfur

Í boði

Guðný Harðardóttir STRÁ

stra@stra.is

óskar eftir að ráða lögfræðing í fullt starf á tekju- og
skattaskrifstofu ráðuneytisins.

er mótuð stefna um tekjuöflun ríkissjóðs í samráði við
ráðherra og yfirstjórn ráðuneytisins. Skrifstofan fer með yfirstjórn skatta- og tollamála í
landinu og þar fer fram undirbúningur og gerð lagafrumvarpa á því sviði. Skrifstofan er í
nánum samskiptum við starfsfólk skattstofnana, tollstjóra og innheimtumenn ríkissjóðs
auk erlendra samskipta og samstarfs. Á skrifstofunni starfa lögfræðingar,
viðskiptafræðingar og hagfræðingar.

eru að umsækjendur hafi embættis- eða meistarapróf í
lögum auk marktækrar reynslu á sviði skattamála. Þeir þurfa að hafa gott vald á íslensku
og færni í að tjá sig í ræðu og riti. Gerð er krafa um góða kunnáttu í ensku og a.m.k. einu
Norðurlandatungumáli. Starfið krefst frumkvæðis, sjálfstæðis í vinnubrögðum og
skipulagshæfni auk færni og lipurðar í mannlegum samskiptum

er áhugavert og fjölbreytt starf í góðu starfsumhverfi þar sem reynir á öguð
vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði. Hæfileikaríkt fólk, konur og karlar, er hvatt til að
sækja um. Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.

, hjá veitir frekari upplýsingar í síma 588-3031, en
viðtalstími er frá kl.13-15. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn rafrænt
til og skulu umsóknir berast eigi síðar en 25. júní nk.

Athygli er vakin á því að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út með vísan til 3. tölul. 2.
mgr. 2. gr. reglna um auglýsingar á lausum störfum nr. 464/1996, með síðari breytingum, sem settar eru með stoð
í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.stra.is

FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ

KENNSLURÁÐGJAFI ÓSKAST
Laus er til umsóknar staða kennsluráðgjafa á Skólaskrifstofu 
Suðurlands frá og með 1. ágúst 2012. 

Helstu verkefni:  
Ráðgjöf til kennara um kennsluhætti og leiðbeiningar til 
foreldra.
Greining á námslegri stöðu einstaklinga og hópa.
Athuganir á hegðun og líðan nemenda.
Mat á skólastarfi
Ýmis sérverkefni.

Menntunarkröfur: 
Grunnskólakennararéttindi og framhaldsnám í sérkennslu-
fræðum og/eða kennslufræðum.

Aðrar hæfniskröfur: 
Mikil og góð færni í mannlegum samskiptum
Fjölbreytt kennslureynsla
Reynsla af teymisvinnu.

Ágæt laun eru í boði og vel að starfsmönnum búið til að sinna 
endur- og símenntun.

Umsókn um starfið, ásamt yfirliti um náms- og starfsferil 
sendist Skólaskrifstofu Suðurlands, Austurvegi 56, 800 Selfoss 
fyrir 11. júní 2012.

Á vefslóðinni www.skolasud.is er að finna upplýsingar um 
skrifstofuna.  Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir, 
framkvæmdastjóri í síma 480 8240 eða 862 9905 og/eða 
Ragnar S. Ragnarsson staðgengill framkvæmdastjóra í síma  
480 8240 eða 861 8672. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk

fræði-, umhverfis- eða viðskipta-
yfræði skilyrði.

• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Nákvæmni.
• Samskiptahæfileikar og færni til 

að starfa í hóp.
• Góða kunnáttu á Excel.
• Góð enskukunnátta.

Starfssvið
• Innleiðing ISO 14001.
• Umsjón með grænu bókhaldi.

j j• Þjónustustjórnun á umhverfis-
sviði.

• Eftirlit með umhverfiskerfum.

Við bjóðum
• Fjölbreytt verkefni.
• Tækifæri til símenntunar og starfs

þþróunar.
• Gott starfsumhverfi.
• Vel samkeppnishæf laun.

Hringrás er eitt öflugasta endurvinnslu- og umhverfisverndarfyrirtæki landsins,
með starfsemi á 5 stöðum, og rekur einnig dótturfélag í sömu starfsemi í
Kanada. Starfsmenn eru um 70 talsins með dótturfélagi. Hringrás endurvinnur
ýmis konar úrgang frá einstaklingum og fyrirtækjum og breytir í verðmætt
hráefni sem selt er á erlenda markaði til endurnýtingar í ýmiskonar varning.
Þannig stuðlar Hringrás að umhverfisvernd og öflun gjaldeyristekna.
Umsóknir sendist á starf@hringras.is fyrir 11. júní næstkomandi.í

Sérfræðingur á sviði umhverfisstjórnunnar



Mannvirkjastofnun (MVS) óskar eftir að ráða metnaðarfulla og öfluga einstaklinga til starfa. 
Lögð er áhersla á frumkvæði við framfylgd og þróun verkefna sem falla undir starfssvið MVS. 

Fagstjóri byggingarsviðs
Fagstjóri þróar og byggir upp virkt og uppbyggilegt samráð við hagsmunaaðila í 
samvinnu við forstjóra, samstarfsmenn og samstjórnendur. Hann skal fylgjast með 
og styðja við tæknilegar framfarir og nýjungar í byggingariðnaði með því að vera 
leiðandi á því sviði innan stofnunarinnar og sýnilegur út á við þegar við á.

Starfssvið: 

 
Menntunar- og almennar hæfniskröfur: 

 Norðurlandamál) 

Sérfræðingur á byggingarsviði
Starfssvið: 

 á sviði mannvirkjagerðar 

Menntunar- og almennar hæfniskröfur: 

 arkitektúr er skilyrði

Reynsla af verkefnastjórnun

Norðurlandamál) 

Frumkvæði og metnaður

Kerfisstjóri
Starfssvið: 

Annast uppsetningu, viðhald, uppfærslur og rekstur á netþjónum   
ásamt netumsjón

Notendaaðstoð

Eftirlit með rekstri og bilanagreining
Kostnaðaráætlanir og innleiðing ferla
Önnur tilfallandi verkefni

 
Menntunar- og hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegu starfi er nauðsynleg
Reynsla af rekstri vefkerfa
Reynsla af rekstri gagnagrunna
Reynsla af rekstri netkerfa

Afburðahæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulipurð

Lausar stöður 
hjá Mannvirkjastofnun

www.mvs.is og í auglýsingu 
stofnunarinnar á starfatorg.is
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LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi til starfa á skrifstofu samtakanna. 
Helstu verkefni:
 Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildarfyrirtæki SA, einkum  á sviði vinnuréttar
 Gerð og túlkun kjarasamninga
  Seta í nefndum og stjórnum f.h. SA
 Gerð umsagna um þingmál
 Málflutningur f.h. samtakanna eða aðildarfyrirtækja þeirra
 Þátttaka í undirbúningi stefnumótunar samtakanna í fjöl mörgum mikilvægum málaflokkum
 Aðkoma að alþjóðlegu samstarfi

Á vinnumarkaðssviði samtakanna starfa fimm lögmenn. Leitað er að öflugum einstaklingi með 
embættis- eða masterspróf í lögfræði, nokkra starfsreynslu úr atvinnulífinu eða viðeigandi  starfs-
reynslu á öðrum vettvangi og/eða viðbótarnám sem nýtist í starfi. Æskilegt er að viðkom andi  hafi 
þekkingu á vinnu rétti og lögmannsréttindi.

Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 
821 0019 

Umsóknir berist á skrifstofu SA í Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 35, Reykjavík eða með tölvupósti  
til ragnar@sa.is.

Umsóknarfrestur er til og með 8. júní nk.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslensks  atvinnu-
lífs og málsvari atvinnurekenda í hags muna málum þeirra. 
Innan  vébanda samtakanna eru sjö aðildarfélög sem starfa 
á grunni atvinnu greina. Aðild að SA eiga um 2.000 smá 
og stór fyrirtæki þar sem starfa u.þ.b. 50.000 starfsmenn 
eða um helmingur  launamanna á almennum vinnumarkaði 
á Íslandi .

Hjá SA starfa 19 starfsmenn sem búa yfir margvíslegri sér-
fræðiþekkingu og sinna m.a. vinnumarkaðs-, efnahags-, 
skatta-, umhverfis-, sam keppnis-  og mennta málum auk 
samstarfs við stjórnvöld og setu í margvíslegum stjórnum 
og nefnd um, m.a. samninga hópum vegna aðildar umsóknar 
Íslands að ESB. SA taka þátt í alþjóðlegu samstarfi atvinnu-
rekenda en samtökin reka einnig skrifstofu í Brussel.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins er að finna á vef SA: www.sa.is

Þín ánægja er okkar markmið

-

 
vodafone.is/storf Umsóknarfrestur er til og með 12. júní 2012.

Vinnustaðurinn okkar er skemmtilegur og fólk sem tekst á 
við krefjandi verkefni með bros á vör er okkur að skapi. Við 
tökum verkefnin hátíðlega en ekki okkur sjálf og viljum 
gera viðskiptavini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þetta eru engar álfasögur. 
Við erum frábær vinnustaður 



VERKEFNASTJÓRI VINNUFLOKKA  
REYKJAVÍK

Starf verkefnastjóra vinnuflokka er laust til umsóknar. 

Starfssvið

Verkefnastjóri sér um rekstur vinnuflokka Vegagerðarinnar 
og hefur tæknilega umsjón með verkefnum þeirra. Hann sér 
um að reglum um um öryggismál sé framfylgt og að starf 
vinnuflokkanna uppfylli þær gæðakröfur sem settar eru. 
Hann sér um skipulagningu og samræmingu verkefna ásamt 
áætlanagerð. Einnig er hann ábyrgur fyrir kostnaðarlegu og 
tæknilegu uppgjöri ásamt skýrslugerð. 

Menntunar- og hæfniskröfur

• MS próf í verkfræði, gjarnan nýlegt próf.

• Góð tölvukunnátta.

• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt.

• Góðir samstarfshæfileikar.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar 
jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu 
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

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

Umsóknarfrestur er til18. júní 2012. Umsóknir berist forstöðu-
manni starfsmannadeildar, netfang starf@ vegagerdin.is. Í 
umsókninni komi fram upplýsingar um þær hæfniskröfur sem 
gerðar eru.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar  um starfið veitir Rögnvaldur Gunnarsson, 
forstöðumaður í síma 5221071

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

Við bjóðum
góða þjónustu

Sérfræðingur í
Greiningu

Sérfræðingur í Greiningu Íslandsbanka

Helstu verkefni

 - Greina innlendan hlutabréfamarkað

 - Ráðleggingar um fjárfestingar, gerð verðmata, 
afkomuspár, greinarskrif og kynningar um 
hlutabréfamarkaðinn fyrir hópa fjárfesta og 
ráðgjafa

 - Samskipti við innlenda og erlenda fagfjárfesta

Greining Íslandsbanka leitar að öflugum liðsmanni til að slást í hópinn. Greining heyrir undir Framkvæmda-
stjóra Markaða en á sama sviði er að auki Verðbréfamiðlun, Millibankamarkaðir, Gjaldeyrismiðlun og 
Fyrirtækjaráðgjöf. Hjá Mörkuðum starfar kraftmikill hópur sérfræðinga sem býr yfir mikilli þekkingu 
og reynslu af fjárfestingabankastarfsemi. 

Greining Íslandsbanka stundar rannsóknir á sviði efnahagsmála og fjármála með það að markmiði að  
þjónusta viðskiptavini bankans í fjárhagslegum ákvörðunum sínum.

Nánari upplýsingar veitir: Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, sími 440 4635,  
netfang: ingolfur.bender@islandsbanki.is  

Tengiliður á mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir, sími 440 4172, netfang: sigrun.olafs@islandsbanki.is 
Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 10. júní nk.

Hæfniskröfur

 - Meistaragráða á sviði hagfræði og/eða 
viðskiptafræði

 - Starfsreynsla af fjármálamarkaði og helst 
í greiningu hlutabréfa

 - Hæfni til að miðla efni í mæltu og rituðu máli

 - Hæfni í mannlegum samskiptum

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

Þjónustuverkstæði N1 að Funahöfða leitar eftir 
áreiðanlegum og kraftmiklum starfsmanni til 
starfa. Þjónustuverkstæðið sérhæfir sig í bifreiða- 
og vélhjólaviðgerðum,  þjónustu við KONI högg- 
deyfa, ísetningum raftækja ásamt rafgeyma- og 
loftkælikerfaþjónustu.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ásgeir Örn 
Rúnarsson, þjónustuverkstæðinu Funahöfða 
í síma 897 7800. Áhugasamir sæki um starfið 
á www.n1.is fyrir 10. júní n.k.

HÆFNISKRÖFUR
· Bifvélavirki, vélvirki eða önnur sambærileg menntun
· Reynsla af viðgerðum ökutækja
· Frumkvæði og sjálfstæði
· Hæfni í mannlegum samskiptum

HELSTU VERKEFNI
· Almennar ökutækjaviðgerðir
· Ráðgjöf til viðskiptavina
· Önnur tilfallandi verkefni á verkstæðinu

TIL BÍLA-
ÞJÓNUSTU
REIÐUBÚINN? 
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Heildverslun með þekkt vörumerki óskar e ir að ráða  
ö ugan sölufulltrúa í 60% starf, vinnu mi 9-14. 

 

Leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 
í kre andi og ölbrey  sölustarf. 

 

Helstu verkefni: 
Sala og heimsóknir l viðskiptavina 

E ing og viðhald núverandi viðskiptatengsla 
Samskip  við erlenda birgja 

Ýmis sérverkefni 
 

Hæfniskröfur: 
Reynsla af sölustörfum skilyrði 

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
Góð samstarfshæfni og þjónustulund 

Go  vald á íslensku og ensku 
Góð tölvukunná a (word og excel)  

Reyklaus 
 

Umsóknarfrestur l og með 9. júní n.k. 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á atvinna@safalinn.is  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

HAFRANNSÓKNASTOFNUNIN
RITARI / FULLTRÚI FORSTJÓRA

Hafrannsóknastofnunin óskar eftir að ráða ritara/
fulltrúa forstjóra. Auk almennra starfa ritara forstjóra 
hefur ritari/fulltrúi umsjón með skjalasafni aðalskrif-
stofu stofnunarinnar. 

Leitað er eftir áhugasömum starfsmanni sem getur 
unnið sjálfstætt, hefur lokið háskólaprófi og býr yfir 
haldgóðri reynslu og góðri kunnáttu í íslensku, ensku 
og  norðurlandamáli. Umsækjendur þurfa að hafa 
góða tölvukunnáttu og nokkra reynslu af skjalavörslu.

Laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun aldur og 
fyrri störf sendist Hafrannsóknastofnuninni fyrir 25. 
júní  n.k.

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

Hafrannsóknastofnunin
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík

s: 575 2000

Austurbrú ses. leitar að 2-3 metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir til að takast á við 
spennandi verkefni á fræðslusviði, þar af einum með réttindi náms- og starfsráðgjafa.  Umsækjendur 
þurfa að hafa  góða samskiptahæfileika, búa yfir frumkvæði og skapandi hugsun, geta unnið 
sjálfstætt og hafa  tungumálakunnáttu og tölvufærni. Tækifæri til nýbreytni og  þróunarstarfs fyrir 
aðila sem hafa áhuga á þróun framhaldsfræðslu og háskólanáms á Austurlandi.  Um er að ræða 
krefjandi störf þar sem áhersla er lögð á skipulögð vinnubrögð og árangur í starfi.   

Starfssvið eru einkum eftirfarandi:

Á sviði símenntunar
  Skipulagning og utanumhald vegna námskeiða
  Samstarf við fyrirtæki og stofnanir um símenntun
  Þjónusta og stuðningur við nemendur 
  Miðlun  og markaðssetning þjónustu

Á sviði háskólanáms
  Þjónusta við nemendur í háskólanámi 
  Aðstoð við heimildaleit og verkefnavinnu
  Samstarf við háskóla og kynning á háskólanámi
  Verkefni sem miða að því að auka fjölbreytni háskólanáms á svæðinu

Náms- og starfsráðgjöf
  Náms- og starfsráðgjöf til einstaklinga og hópa 
  Vinnustaðatengd ráðgjöf
  Ráðgjöf, skipulagning og framkvæmd á raunfærnimati
  Verkefni sem miða að því að auka framboð náms á svæðinu
Önnur verkefni
  Kennsla á námskeiðum
  Önnur tilfallandi störf á verksviði Austurbrúar  

Hæfni og menntun: Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun æskileg, kennslurétt-
indi á framhaldsskólastigi og/eða sérþekking á fullorðinsfræðslu er kostur, háskólamenntun í náms- 
og starfsráðgjöf  vegna verkefna á því sviði, reynsla og þekking á menntamálum og  markaðsmálum 
er kostur.

Búseta á Austurlandi er skilyrði og starfssvæði er allt Austurland.  Áformað er að einn hafi aðsetur á 
starfsstöðinni á Reyðarfirði, annar á Egilsstöðum en verði fleiri ráðnir er staðsetning óskilgreind. Til 
greina kemur að ráða í hlutastörf.

Ráðið er í störfin frá og með  haustönn 2012.  Í umsóknum þurfa að koma fram ítarlegar upplýsingar 
um menntun og fyrri störf. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og verður öllum 
umsóknum svarað.

Umsóknir berist til Austurbrúar,  Tjarnarbraut 39, 700 Egilsstöðum eða í tölvupósti á 
netfangið gudruna@tna.is  fyrir 10. júní 2012. Nánari upplýsingar veita Guðrún Á. Jónsdóttir í síma 
470 3830, og Bergþóra Arnórsdóttir í síma 470 3804 netfang: bergthora@tna.is.

Störf á fræðslusviði 
Austurbrúar 
- símenntun, háskólanám, 
 náms- og starfsráðgjöf

Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989. Endurvinnslan sér eitt um móttöku allra 

einnota drykkjarvöruumbúða hérlendis, greiðir út skilagjald þeirra, undirbýr þær til 

útflutnings og selur til endurvinnslu. 60 umboðsaðilar starfa fyrir félagið um allt land.

Fjölbreytt starf í boði á góðum og traustum vinnustað. 

Vinnutími er 10:00 – 18:00 og einhverja laugardaga. Íslenskukunnátta skilyrði.
Konur jafnt sem karlar hvattir til að sækja um.
Vinsamlegast sendið umsóknir á ha@evhf.is

Endurvinnslan óskar 
eftir starfsmanni í fullt 
starf í móttöku

PI
PA

R\
TB

W
A

 
 S

ÍA
 

 1
21

30
3

ÁL-
DÓSIR

GLER-
FLÖSKUR

PLAST-
FLÖSKUR

www.endurvinnslan.is

Markaðsstarf
Primex ehf. á Siglufirði auglýsir eftir starfsmanni til þess að 
sinna markaðs- og sölumálum.

Fyrirtækið framleiðir kítin og kítósan úr rækjuskel en kítosan 
er verðmætt og eftirsótt efni, sér í lagi á erlendum mörkuðum. 
Primex hlaut Nýsköpunarverðlaun Íslands 2012.

Við leitum að starfsmanni með góða markaðs- og/eða 
viðskiptamenntun og góða enskukunnáttu Starfsreynsla er 
kostur en ekki skilyrði.

Starfið felst í sölu og kynningu á framleiðsluvöru fyrirtækisins 
aðallega á erlendum mörkuðum og umsjón og eftirliti með 
flutningum og vöruafhendingu til kaupenda.

Viðkomandi þarf að hafa mikil samskipti við erlenda 
viðskiptavini og starfinu fylgja ferðalög erlendis og þátttaka í 
vörusýning um.

Þó ekki séu gerðar kröfur um efna- eða líffræðikunnáttu þarf 
viðkomandi að geta sett sig inn í grundvallarþætti er varða 
framleiðsluvörur Primex. 
Starfsmaðurinn þarf að búa í Fjallabyggð .

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Vigfúsdóttir 
markaðsstjóri Primex, sími 460 6900 og starfsumsóknum skal 
skila til hennar í síðasta lagi 11. júní á póstfangið
sigga@primex.is.
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CCP is searching for a HR Generalist in our Reykjavík offices. The HR Generalists role is to provide support in the areas of human resources including; 

recruiting, training and development, performance management, appraisal and employee relations. The person will provide advice and support to 

managers and employees in dealing effectively with all HR aspects. The HR Generalist will report directly to the HR Manager in Reykjavik.

Objective
s:

>> Support managers by translating the HR and business strategies into tactical,

practical and applied HR operational activities that support the achievement

of business goals  

>> Provide advice to managers on, recruitment, training and development and 

career path

>> Ability to perform and follow through with full life-cycle recruitment process

Qualificat
ions:

>> Minimum of 3-4 years of experience in an HR environment

>> Preferably a BS degree, but a minimum requirement of college degree 

>> Excellent verbal and written communication skills in English 

All positions demand good organizational capabilities, excel-

lent people skills, proficiency in reading and writing English, 

and the ability to thrive in a dynamic environment.

Deadline for application is 10th of June. Further information 

provided by Inga Steinunn Arnardottir, inga@hagvangur.is

All applications should be in english and must go through 

the website of Hagvangur, www.hag
vangur.is

Application information: www.ccpg
ames.com

/jobs

  

Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM)

is looking for an Administrative Assistant for 
duration of 12 months (1.07.2012-31.07.2013).

The successful applicant will support the team with 
assigned administrative tasks and should be able to:
• Setup and coordinate meetings and public 

events.
• Check deadlines for grant proposals and help 

with grant proposal submissions.
• Assist with travel arrangements for staff and 

company visitors.
• Provide help with human resources –  

communication with job applicants, filing,  
help with visa acquirement etc.

• Provide office orientation for new employees & 
prepare employment contracts.

• Help with bookkeeping.
• Research, request quotes, and purchase equip-

ment, office furniture and supplies.
• Update public website.
• Handle documentation and other internal 

processes.
• Assist with other assigned tasks.

Qualifications / requirements:

• Strong communication and organizational skills.
• Fluent in English and Icelandic.
• Thorough knowledge of general office  

procedures, technologies, equipment and 
soft ware (Word processing, spreadsheets & 
graphics).

• Previous experience with research, grant  
application process and working in academic 
environment is an advantage.

To apply please send your resume to: jobs@iiim.is 
until June 15.

www.sindri.is    /     sími 575 0000

Byggingadeild      Verslanir      Véladeild      Þjónustudeild
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Upplýsingar um starfið veitir 
Kristján Páll í síma 575 0000 
eða á kph@sindri.is.

Umsóknarfrestur er til og með 12. júní.

Sindri er verslunar- & þjónustufyrir- 
tæki á sviði byggingalausna, festingar- 
vara, véla og verkfæra. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1949 og er í dag hluti af 
Johan Rönning, sem rekur auk Sindra, 
Johan Rönning, Rönning og Hebron. 

Hjá félaginu starfa 70 starfsmenn 
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, 
á Akureyri og Selfossi. 

Sindri er hluti af Johan 
Rönning sem er þekktur 
fyrir að vera góður og 
eftirsóttur vinnustaður. 

Sindri leitar að tveimur sölumönnum í verslanir 
á höfuðborgarsvæðinu við sölu á verkfærum og tengdum búnaði. 
Starfið felur í sér tækniráðgjöf og tilboðsgerð fyrir viðskiptavini. 

Hæfniskröfur Starfslýsing 
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Þorlákshöfn
HAFNSÖGUMAÐUR

Hafnarsjóður Þorlákshafnar auglýsir hér með eftir hafnsögu-
manni til framtíðarstarfa.
Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu og í því felst m.a: 
hafnsaga, hafnarvarsla, vinna á hafnarvog og á hafnsögu-
bátnum Ölver.

Menntun og hæfniskröfur:
• Skipstjórnarpróf og reynsla er skilyrði.
• Vélstjórnarpróf er kostur svo og almenn tölvukunnátta.
• Starfsmaðurinn þarf að vera reglusamur, nákvæmur, sjálf-

stæður í vinnubrögðum og vera vel mælandi á ensku.

Laun samkvæmt kjarasamningi FOSS.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. júlí 2012 eða sem fyrst. 
Umsóknareyðublöð fást á hafnarskrifstofunni eða vef sveitar-
félagsins www.olfus.is

Umsóknarfrestur er til 15. júní nk. og skal umsóknum skilað 
á skrifstofu Hafnarsjóðs Þorlákshafnar Hafnarbakka 8,  
815 Þorlákshöfn.

Nánari upplýsingar veitir Indriði Kristinsson hafnarstjóri
í síma 480-3602, 892-1528 eða hofn@olfus.is

Finnst þér gaman að elda hollan og góðan 
mat og vinna með skemmtilegu fólki?

Þá erum við að leita að þér.  Við hjá Lyfjaveri erum að 
leita að góðri manneskju sem allra fyrst til að sjá um 
eldhúsið okkar.  Í því felst að elda hollan og góðan 
mat, útbúa matseðla og annast matarinnkaup.  Í boði 
er góð aðstaða, lífleg vinna og skemmtilegir vinnu-
félagar.  Reynsla af sambærilegu starfi skilyrði.  

Sendu okkur tölvupóst með ferilskrá á alli@lyfjaver.is 
eða hringdu í síma 895-3466 fyrir frekari upplýsingar.    

Contact: Erland Borgen, Partner, Manager Jobconnect IT & Engineering   |   e-mail: erland@jobconnect.no   |    www.jobconnect.no

LOOKING FOR JOB IN NORWAY?
Jobconnect is a Norwegian staffing and recruiting agency. We are successfully recruiting qualified 
personnel from abroad, offering exciting job opportunities in Norway within large international 
companies. We are now searching on behalf of several Norwegian companies.

WE ARE LOOKING FOR ROOFERS/TINSMITHS 
WHO HAVE WORK EXPERIENCE WITH 
THE FOLLOWING QUALIFICATIONS AND 
CHARACTERISTICS:
- Journeyman certificates and/or three years 

experience
- Roof and facade coverings of all types of metal
- Roof Safety and snow guard
- Pipe fittings and pipe hats
- After Insulation and cladding of roofs and 

facades
- Host service and sheet metal work out on our 

projects

WE ARE LOOKING FOR CAR MECHANICS 
WHO HAVE WORK EXPERIENCE WITH 
THE FOLLOWING QUALIFICATIONS AND 
CHARACTERISTICS:
- Industry Experience
- Mechanical education and/or relevant 

experience
- Installation and service of garage equipment
- Annual check and calibration
- Follow-up of customers with service Training 

and demonstration

WE CAN OFFER:
- Interesting and challenging duties in an international environment with good opportunities for 

professional development.
- Competitive salary terms and good insurance.
- A great working environment and good conditions.

Please send your CV and transcript of grades as soon as possible to the contact person below.
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Menntunar-  og hæfniskröfur
    Löggilding til sölu fasteigna

    A.m.k. 5 ára reynsla af fasteignasölu

    Háskólamenntun sem nýtist í starfi

    Sjálfstæði í vinnubrögðum

    Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

   Góð samskiptahæfni og metnaður
      til að takast á við krefjandi verkefni 

    Góð færni í excel og word

Starfssvið
    Sölumeðferð fullnustueigna Íbúðalánasjóðs

    Fylgjast með verðþróun á fasteignamarkaði

    Verðmat fasteigna

    Samskipti við fasteignasölur

    Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna

    Önnur tilfallandi verkefni

Íbúðalánasjóður óskar eftir að ráða sérfræðinga
í fasteignaviðskiptum til starfa á eignasviði sjóðsins

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
Upplýsingar veitir Brynhildur Halldórsdóttir (brynhildur@hagvangur.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 17. júní.

Sérfræðingar í 
fasteignaviðskiptum

Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins við viðkomandi stéttarfélag. Öllum umsóknum
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landhelgisgæsla Íslands óskar eftir að ráða fjölhæfan starfs- 
mann í fullt starf á starfsstöð Landhelgisgæslu Íslands á 
öryggissvæðinu við Keflavíkurflugvöll. Vinnutími er almennt frá 
kl. 08:00 - 16:00 virka daga og útköll og bakvaktir utan dag- 
vinnutíma. Umsækjendur verða að geta hafið störf hið fyrsta.

Almenn lýsing á starfinu:
Viðhald  mannvirkja, kerfa og búnaðar þ.m.t. eru varaaflsvélar, 
órofavaraaflskerfi, kælikerfi og annar vélbúnaður ásamt daglegu 
viðhaldi á mannvirkum og búnaði samkvæmt leiðbeiningum.

Helstu verkefni:
1. Daglegt viðhald og eftirlit með mannvirkjum og kerfum á 

öryggissvæðinu og ratsjárstöðvum.
2. Viðhald teikninga, handbóka og annarra skjala er varða rekstur 

mannvirkja á öryggissvæðunum, þ.m.t. ratsjárstöðvunum.
3. Viðhald og umsjón bifreiða og vinnuvéla.
4. Bilanagreiningar.
5. Skýrslugerð.
6. Umsjón og eftirlit með verktökum.
7. Prófanir á búnaði samkvæmt fyrirbyggjandi viðhaldsáætlun.
8. Eftirfylgni með öryggis-, vinnu-, heilbrigðis- og 

eldvarnareftirlitsmálum.
9. Fjargæsla kerfa.
10. Önnur verkefni samkvæmt ákvörðun yfirmanns hverju sinni.

Hæfniskröfur:

rafmagnsbúnaði, samþættingu þeirra og eiginleikum.

vinnubragða, reglusemi og stundvísi. 

Tekið er mið af starfsmanna- og jafnréttisstefnum Landhelgisgæsl- 
unnar við ráðningar í störf hjá stofnuninni. Bæði kynin eru hvött til 
að gefa kost á sér í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags.  

ásamt fylgigögnum og sakavottorði skal skilað til Landhelgisgæslu 

Fjölbreytt viðhalds-
og eftirlitsstarf

Skógarhlíð 14   105 Reykjavík 
Sími 545 2000   Fax 545 2001   www.lhg.is

Landhelgisgæsla Íslands

        

Curron vantar tvo öfluga og árangursdrifna forritara í fjölbreytt og spennandi verkefni 
hjá hugbúnaðarfyrirtæki með einstakar lausnir, við erum í mikilli sókn og með fullt af 
spennandi tækifærum. Leitum að starfskrafti sem vill vaxa í starfi ásamt því að vera 
virkur þátttakandi í stefnumótun og uppbyggingu fyrirtækisins.

Viltu vaxa með okkur? 

Meðal verkefna eru: Menntunar- og hæfniskröfur

›
›
›

Noregur Kallar!!
Bemanning AS óskar eftir að ráða bæði pípulagningamenn og 
rafvirkja í vinnu. Stöðurnar eru á lausu núna og áhugasamir geta 
hafist starfa strax. Verkefnin eru á stór-Oslóar svæðinu. 

Hæfiskröfur:
 Sveinspróf eða 10 ára starfsreinsla. (Rafvirkjar verða að 

 hafa sveinspróf)
 Starfsreinsla eftir sveinspróf í tvö ár eða meira

Við bjóðum upp á:
 Góð kjör
 9 tíma vinnudaga, 48 tíma vikur og það er unnið í 4 vikur og 

 1 vika frí.
 Við borgum stóran hluta af ferðakostnaði
 Frítt húsnæði
 Aðstoð við að skrá sig inn í landið, stofna bankareikning sækja   

 um skattakort m.m.

Umsóknir og fyrirspurnir sendist í tölvupósti 
á post@bemanningas.no fyrir 15. júní. 
Öllum fyrirspurnum verður svarað og fullum túnaði heitið.

ICELANDIC DESIGN

Við auglýsum eftir  
saumakonum í fullt starf 
frá og með 2. júlí

Grunnþekking á overlockvélum  
og almennum saumaskap æskileg, sem og góður 
húmor, hressleiki og frumkvæði.

Tökum við umsóknum, ferilskrám og meðmælum á 
katla@volcanodesign.is
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Dýralæknir inn- og útflutningseftirlits
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling 
á inn- og útflutningsskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík í starf 
dýralæknis inn- og útflutningseftirlits. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni:
• Umsjón með inn- og útflutningi lifandi dýra, erfðaefnis og bú-

fjárafurða
• Útgáfa inn- og útflutningsvottorða eftir því sem við á
• Útgáfa opinberra heilbrigðisvottorða
• Eftirlit með innflutningi dýraafurða frá ríkjum utan evrópska 

efnahagssvæðisins á langamærstöðvum.
• Ráðgjöf um inn- og útflutningsmál búfjárafurða og lifandi dýra
• Framkvæmd áhættumats vegna innflutningsmála
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast inn- 

og útflutningseftirliti
• Fylgjast með smitsjúkdómum í búfjárafurðum í öðrum ríkjum
• Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útflutnings í öðrum 

ríkjum
• Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
• Ýmis önnur verkefni sem tengjast starfsemi inn- og útflutnings-

skrifstofu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Kostur að umsækjandi hafi starfað við inn- og útflutningseftirlit 

eða þekki til slíkra starfa
• Þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
• Þekking á lögum og reglum EES er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta – enska og/eða eitt norður-

landamál

Nánari upplýsingar um starfið veita Þorvaldur H. Þórðarson (tht@
mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@
mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum 
nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, 
Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “Dýralæknir inn- og út-
flutnings” eða með tölvupósti á starf@mast.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 12. júní 2012 og verður öllum umsóknum svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um 
stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu hennar, www.mast.is.

Grunnskólinn á Bakkafirði
Auglýst er eftir tveimur kennurum í almenna 
kennslu.

Við leitum að: 
• Kennurum með leyfi til kennslu í grunnskóla.
• Metnaðarfullum og hugmyndaríkum 
 einstaklingum. 
• Kennurum sem leggja áherslu á vellíðan 
 og árangur nemenda. 

Nánari upplýsingar veita:
María Guðmundsdóttir, skólastjóri Grunnskólans á 
Bakkafirði 
S: 473-1618 og 847-6742 – maria@langanesbyggd.is

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

Umsóknarfrestur er til og með 15. júní 2012.
Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynn-
ingarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

LAUSAR STÖÐUR HJÁ LANGANESBYGGÐ
Nortek leitar að rafvirkjum í hóp tæknideildar. 
Starfið felst í uppsetningu, viðhaldi og lögnum á 
öryggiskerfum.

Nortek leggur áherslu á:
 Góða framkomu og stundvísi
 Frumkvæði í starfi
 Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega undir álagi
 Hreint sakavottorð

RAFVIRKJAR 
ÓSKAST

Nortek ehf. var stofnað á Akureyri árið 1996.
Árið 1998 var opnuð skrifstofa í Reykjavík. Nortek hefur 
allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á sviði öryggis og 
tæknimála. Hjá fyrirtækinu starfa 35 vel menntaðir og 
þjálfaðir starfsmenn sem kappkosta að veita góða og 
skjóta þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis vandaðar vörur frá viðurkenndum aðilum.

Starfskjör eru samkomulagsatriði. Björgvin gefur nánari 
upplýsingar um starfið í síma 455 2000 á skrifstofutíma.

Umsóknarfrestur er til 10. júní 2012.

NORTEK ehf.
Eirhöfði 13 og 18  | 110 Reykjavík  |  Sími 455 2000
nortek@nortek.is  |  www.nortek.is

Viðhaldsstjóri óskast 
við Thor gagnaverið

Advania Thor Datacenter er fyrsta íslenska gagnaverið í fullum 
rekstri. Öryggi og uppitími er lykilatriði og fyrir höndum er mikil 
�ölgun viðskiptavina og stækkun í samræmi við það.
Við leitum að metnaðarfullum og áreiðanlegum starfsmanni til að 
taka virkan þá í uppbyggingunni með okkur. 
 
Verk- og ábyrgðarsvið

byrgð á rekstri og viðhaldi tækja
Samhæfing á störfum starfsmanna Thor og verktaka við 

  uppbyggingu á nýjum rekstrareiningum 
Fyrirbyggjandi viðhald, bilanagreining og útskipting á 

  biluðum íhlutum 

Helsti búnaður sem fellur undir störf viðhaldsstjóra er:
Rafdreifikerfi og ra�akhjarlar
Díselstöð
Kælikerfi
Aðgangs- og öryggiskerfi

Menntunar- og hæfniskröfur

 Iðnfræði, tæknifræði eða önnur sambærileg menntun er kostur

  öryggiskerfum, slökkvikerfum og díselvélum er kostur

Tekið er á móti umsóknum á www.advania.is fyrir 12. júní.

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  2. júní 2012 11

Dælustjóri 
BM Vallá ehf. auglýsir eftir kraftmiklum, dug-
legum og samviskusömum starfsmanni með 
meiraprófs réttindi og tækjapróf til starfa á 
steypudælu í Reykjavík. 
Verið er að leita að starfsmanni í sumarafleys-
ingar með möguleika á framtíðarráðningu.

Vinsamlegast sendið upplýsingar og fyrirspurnir 
á sigurdur@bmvalla.is 

BM Vallá ehf. 
Bíldshöfða 7 

   

   

 

Álfhólsskóli er heildstæður grunnskóli 
í Kópavogi. Í skólanum eru um 700 
nemendur í 1. til 10. bekk  og 130 
starfsmenn og þar ríki góður starfsandi 
og vinnuaðstæður eru góðar. Skólinn 
byggir á langri hefð fyrir framsæknu og 
árangursríku skólastarfi þar sem áhersla 
hefur verið  lögð á þátttöku í margs 
konar þróunarverkefnum. Í skólanum eru 
námsver fyrir einhverfa nemendur og 
móttökudeild fyrir nýbúa. Í Álfhólsskóla 
er skapandi starf með fjölbreyttum 
kennsluháttum og nám við hæfi hvers og 
eins óháð menningarlegum bakgrunni.  
Einkunnarorð skólans eru: menntun – 
sjálfstæði - ánægja.

www.kopavogur.is

Álfhólsskóli í Kópavogi

Staða aðstoðarskólastjóra Álfhólsskóla er laus til umsóknar. 
Leitað er að stjórnanda sem býr yfir hæfni til að skipuleggja 
krefjandi skólastarf í samvinnu við skólastjóra, kennara, foreldra. 
Aðstoðarskólastjóri er jafnframt deildarstjóri yngsta stigs.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
 Æskilegt er að viðkomandi hafi framhaldsmenntun á sviði uppeldis- 

 og menntunarfræða, stjórnunar eða öðrum greinum sem nýtast 
 í starfi aðstoðarskólastjóra

 Forystuhæfileikar, samskiptahæfni og góðir skipulagshæfileikar
  

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ. 

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri í sigrunb@kopavogur.is 
eða í síma 570-4150 og 8636811.

Umsóknum skal skila með ferilskrá á umsóknavef á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is 
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní. Ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2012. 

KÓPAVOGSBÆR

sími: 511 1144

viðskiptastjóra sem er 

Við viljum að þú sjáir um okkar lykilviðskiptavini á fyrirtækjasviði. Gætir 
að þeirra þörfum og sért með athyglina á þeim. Þú þarft að vera fær í 
mannlegum samskiptum, með  háskólapróf og óttast ekki hraða leiki og 
óvænta snúninga. 

 
. 

-
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Yfirmaður mötuneytis í Foldaskóla

Foldaskóli óskar eftir að ráða yfirmann 
í  mötuneyti skólans.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yfirmaður mötuneytis ber ábyrgð á matseld,  
 innkaupum, stjórnun, skipulagningu og fram- 
 kvæmd starfsins í eldhúsinu í samvinnu við  
 skólastjóra.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af  

matreiðslu
• Góð þekking á næringarfræði og rekstri mötuneyta
• Þekking á rekstri
• Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Stundvísi

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2012.  
Allar frekari upplýsingar veitir Kristinn Breiðfjörð Guð-
mundsson, skólastjóri í síma 540 7600 eða netfangið 
kristinn.breidfjord.gudmundsson@reykjavik.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í 
störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið

Frá leikskóladeild Víkurskóla
Leikskólakennarar athugið

Laus er til umsóknar 100% staða deildarstjóra við leikskóladeild 
Víkurskóla í Vík í Mýrdal. Leikskólakennaramenntunar er krafist. 
Einnig er laus til umsóknar 100% staða leikskólakennara.

 Víkurskóli er samrekinn leik,- grunn og tónskóli og eru spenn-
andi tímar fram undan við uppbyggingu leikskóladeildar í nýju 
húsnæði að hluta. Til stendur að flytja leikskóladeildina undir 
sama þak og grunn- og tónskóladeildir í ágúst komandi. Því 
vantar okkur áhugasama og metnaðarfulla leikskólakennara til 
starfa frá 1. ágúst næstkomandi. Laun samkvæmt kjarasamn-
ingum leikskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Mýrdalurinn hefur að bjóða frábæra umgjörð fyrir uppeldi og 
uppvöxt í formi náttúru, leik- grunn og tónskóla og íþróttamann-
virkja. 

Umsóknarfrestur er til 15. júní. 

Upplýsingar fást hjá:  

Deildarstjóra Leikskóla 
sími: 487 1241 
netfang: leikskoli@vik.is 

Skólastjóra Víkurskóla 
sími: 487 1242/865 0307 
netfang: anna@vik.is

Sjónarhóll – ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra barna 
með sérþarfir auglýsir stöðu foreldraráðgjafa.  

Ráðgjafar Sjónarhóls gæta hagsmuna fjölskyldna 
barna með sérþarfir,  aðstoða fjölskyldur við að finna 
úrræði og fá þjónustu og veita málum eftirfylgd. 

Stofnfélög Sjónarhóls eru: ADHD samtökin, Lands-
samtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamaðra og 
fatlaðra og Umhyggja, félag til stuðnings langveikum 
börnum. Hjá Sjónarhóli starfa framkvæmdastjóri, 
tveir ráðgjafar og móttökuritari.  Stofnfélögin fjögur 
og Sjónarhóll eru öll til húsa að Háaleitisbraut 13 í 
Reykjavík.  

Heimasíða Sjónarhóls www.sjonarholl.net

Hæfniskröfur og menntun:
- Þjónustulund, virðing fyrir þeim sem leita til   
 Sjónarhóls og jákvætt viðmót.
- Eldmóður og áhugi fyrir málefnum barna 
 með sérþarfir.
- Reynsla af málefnum barna með sérþarfir.
- Þekking á tiltækum stuðningsúrræðum og  
 réttindum hinna ýmsu hópa sem leita til Sjónarhóls.
- Skipulagshæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
- Háskólamenntun á sviði félagsráðgjafar, þroska   
 þjálfunar, sálfræði eða sambærileg menntun.

Um er að ræða 100% starf.  Nánari upplýsingar veitir 
Guðríður Hlíf Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
Sjónarhóls í síma 535-1900,  
netfang gudridur@sjonarholl.net  

Umsóknum skal skilað á Sjónarhól – ráðgjafar-
miðstöð, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík eða á  
netfangið gudridur@sjonarholl.net fyrir 17. júní nk.

Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir starfsmanni

Tanntæknir eða starfskraftur óskast á tannlækna-
stofu í Reykjavík.
Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá og 
meðmælendum á box@frett.is fyrir 8 júní.  Um er að 
ræða hlutastarf í sumar en 100% starf í haust.

Matreiðslumaður óskast á sveitahótel

Matreiðslumaður óskast á Hótel Laka sem er nýuppgert glæsilegt 
hótel í nágrenni Kirkjubæjarklausturs. Við rekum fjölskyldufyrir-
tæki og erum að leita að metnaðarfullum, duglegum einstaklingi 
sem hefur ánægju af því að matreiða góðan og fjölbreyttan mat. 
Um ársstarf getur verið að ræða, getum útvegað starf fyrir maka. 

Upplýsingar gefur Eva Björk eða 
Hörður í síma 487 4694 eða 899 
4697. Einnig er hægt að senda 
tölvupóst á netfangið  
hotellaki@hotellaki.is

VERSLUNARSTJÓRI
KorpuOutlet leitar að fjölhæfum einstaklingi með góða 
reynslu til að sjá um verslunarstjórn á Korputorgi.

KorpuOutlet er stærsta „outlet“ landsins. Verslun þess á 
Korputorgi er tæpir 2000 fermetrar.  KorpuOutlet býður upp á allt 
sem fjölskyldan þarfnast í sport og tískufatnaði og svo líka 
miklu meira!
 
Við óskum eftir starfsmanni í fullt starf sem verslunarstjóri í 
KorpuOutlet á Korputorgi. Viðkomandi sér um daglega stjórn 
verslunarinnar, starfsmannamál, innkaup, auglýsingar og 
markaðsmál í samstarfi við rekstrarstjóra.
 
Viðkomandi verður að vera gæddur hæfni í mannlegum 
samskiptum og skipulagsgáfu. Reynsla af verslunarstörfum er 
skilyrði og reynsla af verslunarstjórn og innkaupum er mjög 
æskileg. Tölvukunnátta er skilyrði og við ráðningu verður tekið 
tillit til menntunar sem nýtist í starfi.

Sendu umsóknina með ferilskrá á hordur@utilif.is, merkta 
„Verslunarstjóri“ fyrir 11. júní.

Öflugir
liðsmenn 
óskast!

Unnið er eftir vaktafyrirkomulagi. Umsóknir berist 
til Sixt rent a car, Fiskislóð 18, 101 Reykjavík eða á 
tölvupóstfangið sixt@sixt.is fyrir mánudaginn 11. júní. 
Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

Sixt rent a car - Fiskislóð  18 - 101 Reykjavík 
540 2222 - www.sixt.is  - sixt@sixt.is

Þjónustuver í Reykjavík
Starfssvið:

Bókanir og reikningagerð
Starfssvið:

Almennar hæfniskröfur:

OPUS

Sixt er stærsta bílaleiga Þýskalands, stofnuð 1912, og 
hefur 3500 afgreiðslustaði í yfir 110 löndum. Sixt á Íslandi 
hefur starfsstöðvar í Reykjavík og Keflavík. Fyrirtækið 
hefur verið í miklum vexti undanfarin ár með hátt 
þjónustustig að leiðarljósi.
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Bókasafn Hafnarfjarðar auglýsir  
eftirfarandi störf laus til umsóknar:

Um er að ræða tvö 50% hlutastörf. Viðkomandi þurfa að geta 
hafið störf 1. september n.k.  Vinnutíminn er frá kl. 13:00 til 
17:00 þrjá daga vikunnar og kvöldvaktir tvo daga. 

Við leitum að starfsmönnum sem sýna frumkvæði, eru 
þjónustulundaðir, tilbúnir að vinna undir álagi, tölvuglöggir og 
tilbúnir að taka þátt í þróun og uppbyggingu.

Starfssvið:
 Bókasafns- og upplýsingafræðingur:
 Hæfniskröfur:

• próf í bókasafns- og upplýsingafræðum

• góð tungumálakunnátta

• góð tölvukunnátta

• kunnátta í skráningu í Gegni er æskileg

• þekking og áhugi á tónlist

• færni í mannlegum samskiptum

• færni í að umgangast börn

 Staða bókavarðar:
 Hæfniskröfur:

• stúdentspróf eða sambærilegt nám

• góð tungumálakunnátta

• góð almenn tölvukunnátta

• þekking og áhugi á tónlist

• færni í mannlegum samskiptum

• færni í að umgangast börn

• kunnátta á tölvukerfið Gegni er æskileg

Um kaup og kjör fer eftir kjarasamningum Samband íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Sigríður Einarsdóttir, 
forstöðumaður Bókasafns Hafnarfjarðar, í síma 585 5690 eða á 
asein@hafnarfjordur.is

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist 
til Bókasafns Hafnarfjarðar, Strandgötu 1,  220 Hafnarfjörður 
eigi síðar en 20. júní 2012. Karlar jafnt sem konur eru hvattir til 
að sækja um.

Lögfræðingur Fjármálaráðuneytið Reykjavík 201206/001
Kerfisstjóri Mannvirkjastofnun Reykjavík 201205/103
Sérfræðingur Mannvirkjastofnun Reykjavík 201205/102
Fagstjóri Mannvirkjastofnun Reykjavík 201205/101
Lífeindafræðingur, náttúrufræðingur Landspítali, veirufræðideild Reykjavík 201205/100
Framhaldsskólakennari í þýsku Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201205/099
Aðstoðarmaður fjarnámsstjóra Fjölbrautaskólinn við Ármúla Reykjavík 201205/098
Náms- og starfsráðgjafi Framhaldsskólinn á Húsavík    Húsavík 201205/097
Sérfræðingar í fasteignaviðskiptum Íbúðalánasjóður Reykjavík 201205/096
Vélfræðingur, stuðningsfulltrúi Menntaskólinn á Ísafirði Ísafjörður 201205/095
Dósent í blóðmeinafræði Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindas. Reykjavík 201205/094
Sérkennari  Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201205/093
Íslenskukennari Framhaldssk. í Vestmannaeyjum Vestm.eyjar 201205/092
Verkefnastjóri vinnuflokka Vegagerðin Reykjavík 201205/091
Umsjónarm. með tölvu- og tækjab. Framhaldsskólinn á Laugum Laugar 201205/090
Kennari í jarðfræði Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201205/089
Kennari í hársnyrtiiðn Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra Sauðárkrókur 201205/088
Ritari, fulltrúi forstjóra Hafrannsóknastofnunin Reykjavík 201205/087

Icelandic Institute for Intelligent Machines (IIIM)

is looking for an Administrative Assistant for 
duration of 12 months (1.07.2012-31.07.2013).

The successful applicant will support the team with 
assigned administrative tasks and should be able to:
• Setup and coordinate meetings and public 

events.
• Check deadlines for grant proposals and help 

with grant proposal submissions.
• Assist with travel arrangements for staff and 

company visitors.
• Provide help with human resources –  

communication with job applicants, filing,  
help with visa acquirement etc.

• Provide office orientation for new employees & 
prepare employment contracts.

• Help with bookkeeping.
• Research, request quotes, and purchase equip-

ment, office furniture and supplies.
• Update public website.
• Handle documentation and other internal 

processes.
• Assist with other assigned tasks.

Qualifications / requirements:

• Strong communication and organizational skills.
• Fluent in English and Icelandic.
• Thorough knowledge of general office  

procedures, technologies, equipment and 
soft ware (Word processing, spreadsheets & 
graphics).

• Previous experience with research, grant  
application process and working in academic 
environment is an advantage.

To apply please send your resume to: jobs@iiim.is 
until June 15. Staða leikskólastjóra við Sunnufold

Skóla- og frístundasviðs

Laus er til umsóknar staða leikskólastjóra við Sunnufold
Leikskólinn Sunnufold er sameinaður leikskóli í Foldahverfi sem starfar á þremur starfsstöðvum við Frostafold 33, 
Logafold 18 og Funafold 42, 112 Reykjavík.  Í leikskólanum eru 133 börn.

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika sem er reiðubúinn til að stýra stefnumótun, uppbyggingu og rekstri í 
sameinuðum leikskóla. 

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi greinargerð í stuttu máli um framtíðarsýn á starf í leikskóla sem staðsettur 
er í þrem húsum og hvernig umsækjandi uppfyllir menntunar-og hæfniskröfur. Einnig fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, 
leyfisbréf leikskólakennara og annað er málið varðar.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að finna á heimasíðu Skóla- og frístundasviðs.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2012.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ vegna FL.  Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.

Nánari upplýsingar veita Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu og Valgerður Janusdóttir, 
mannauðsstjóri, sími 411 1111.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vera faglegur leiðtogi leikskóla og móta framtíðarstefnu 

hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 

starfsmenn.
• Stýra rekstri leikskóla á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 

vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við aðila utan hans. 

Hæfniskröfur
• Leyfisbréf sem leikskólakennari og viðbótarmenntun í 

stjórnun eða kennslureynsla á leikskólastigi. 
• Reynsla af stjórnun er æskileg.
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri.
• Góð tölvukunnátta.
• Lipurð og sveigjanleiki í mannlegum samskiptum.

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

sími: 511 1144
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Klafastaðir Launaflsvirki SVC
Jarðvinna

Landsnet óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna Launafls-
virkis SVC sem verður byggt á Klafastöðum í Hvalfjarðar-
sveit í samræmi við útboðsgögn KLA-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu, framræsingu og gerð jarð-
skauts vegna fyrirhugaðrar byggingar Launaflsvirkis á 
Klafastöðum.  

Helstu verkliðir eru:
• Gröftur og fylling undir hús, háspennumöstur og plön.
• Grafa skurð og leggja frárennslislögn til að framræsa   
 lóðina.
• Leggja jarðskautskerfi í jörð undir fyllingu.

Helstu magntölur eru:
• Gröftur  20.000 m3
• Fylling   14.500 m3
• Lagning jarðvírs  2.200 m

Verkinu skal að fullu lokið 23. ágúst 2012.

Væntanlegum bjóðendum er bent á að kynna sér grunn-
kröfur Landsnets til birgja sem finna má á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.landsnet.is.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í móttöku Lands-
nets, Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík frá og með mánudeginum 
4. júní 2012.

Tilboðum skal skila til móttöku Landsnets, Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík fyrir kl. 14:00 fimmtudaginn 21. júní 2012 þar 
sem þau verða opnuð, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Útboð KLA-01

Ný útboð í auglýsingu hjá 
Reykjavíkurborg:
• Félagsmiðstöð Spönginni 43 - Girðing og 
 jarðvinna nr. 12816.
• Reglubundið viðhald raflagna 2012.hverfi 
 8,9 og10 – nr. 12848
• Regubundið viðhald raflagna 2012, hverfi 
 6 og 7 – nr. 12847
• Reglubundið viðhald raflagna 2012, hverfi 
 4 og 5 – nr. 12846
• Reglubundið viðhald raflagna 2012, hverfi 
 1,2 og 3 – nr. 12845 

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

Sisimiut Regionssygehus søger en
Anæstesisygeplejerske

En anæstesisygeplejerskestilling på Regionssygehuset i Sisimiut er ledigt pr. 18. juni 2012 eller efter aftale.  
Stillingen kan evt. besættes som et vikariat på minimum 3 måneder.
Hovedparten af anæstesier på Regionssygehuset i Sisimiut er til planlagte operationer, men der forekommer 
også en del akutte indgreb.
Du vil, som anæstesisygeplejerske, primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige 
plejepersonale vil være ansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen og for den daglige arbejdsgang 
på sengeafdelingen. Du vil ligeledes deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne - 
derfor er det godt med en bred baggrund. Herudover vil vi meget gerne bruge nogle af dine ressourcer på det 
intensive og akutte område.

Ønskede kvalifikationer:
- Autoriseret sygeplejerske med special - 
 uddannelse som anæstesisygeplejerske
- Fleksibilitet
- Selvstændighed
- Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde:
- God og grundig introduktion
- Spændende hverdag med mangeartede  
 udfordringer
- Omgivelser som får hjertet til at hoppe 
 af begejstring

Nánari upplýsingar www.gjob.dk
eða í síma 00299-231780 Ingibjörg

Anæstesisygeplejerske søges til  
Sundhedscenteret i Maniitsoq

En stilling som anæstesisygeplejerske på Sundhedscenteret i Maniitsoq er ledigt snarest eller efter nærmere 
aftale. Stillingen kan også søges som vikariat i mindst 3 måneder.
Du vil primært være ansat i sengeafdelingen, hvor du i samarbejde med det øvrige plejepersonale bliver ansvar-
lig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen. Du kommer 
ligeledes til at deltage i visitering af patienter ved ambulante henvendelser i vagterne, og derfor er det godt med 
en bred baggrund.

Ønskede kvalifikationer:
- Autoriseret sygeplejerske med 
 specialuddannels
 som anæstesisygeplejerske
- Fleksibilitet
- Selvstændighed
- Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde:
- Grundig introduktion
- Spændende hverdag med mangeartede 
 udfordringer.

Nánari upplýsingar www.gjob.dk eða 
í síma 00299-231780 Ingibjörg
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Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Trjákurlari tengdur við 

þrítengi á dáttarvél

Aflþörf 20> hö

Stillanlegt frálag

Vökvaknúinn matari 
með bakkgír

Tekur allt að 14 cmø

Kurlstærð 6–12 mm 

Hámarksstærð í 
matara 14x18 cm

Öryggishandfang

Vinnustundateljari

Þyngd 570 kg

Uppl. gefur Eyjólfur 

hjá Vélfang ehf 

1 stk 
til afhendingar strax

PZ 140 G

TRJÁKURLARI
fyrir dráttarvél

 

 
 

Heildverslun með þekkt vörumerki óskar e ir að ráða  
öflugan sölufulltrúa í 60% starf, vinnu mi 9-14. 

 

Leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi 
í kre andi og ölbrey  sölustarf. 

 

Helstu verkefni: 
Sala og heimsóknir l viðskiptavina 

Efling og viðhald núverandi viðskiptatengsla 
Samskip  við erlenda birgja 

Ýmis sérverkefni 
 

Hæfniskröfur: 
Reynsla af sölustörfum skilyrði 

Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð 
Góð samstarfshæfni og þjónustulund 

Go  vald á íslensku og ensku 
Góð tölvukunná a (word og excel)  

Reyklaus 
 

Umsóknarfrestur l og með 9. júní n.k. 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á atvinna@safalinn.is  

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 
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Útboð

ÍÞRÓTTAHÚS AÐ VARMÁ - ALÚTBOÐ
Mosfellsbær óskar eftir tilboðum í byggingu 

nýs íþróttahúss að Varmá. 

Um er að ræða 1200 m² nýbyggingu sem staðsett verður norð-
austan við núverandi íþróttamannvirki. Í húsinu er 400 m² milligólf. 
Áætlað rúmmál hússins er 11.000 m³.
Vettvangsskoðun verður fimmtudaginn  7. júní  kl. 14 á verkstað. 
Verkkaupi áætlar að húsið verði fokhelt 1. janúar 2013.

Útboðsgögn verða afhent á geisladiski í þjónustuveri Mosfellsbæjar 
Þverholti 2 á 2. hæð frá og með mánudeginum 4. júní næstkom-
andi eftir kl 13:00..

Tilboð verða opnuð þann 26. júní kl. 14 á bæjarskrifstofum 
Mosfellsbæjar, 2. hæð, Þverholti 2 að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Vallargata 32 Sandgerði

Gullfallegt og vel skipulagt einbýlishús á frábærum stað í lokaðri 
götu. Húsið er laust strax. Fjögur svefnherbergi. 60 fm bílskúr. 
Fallegur garður. Hér er stutt í skóla og leikskóla. Einn stærsti 
vinnustaður landsins, Flugstöðin í nokkra mínútna fjarlægð. 
Hagstætt verð 24 millj. Skipti möguleg á ódýrari eign.  

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason 
fasteignasli S- 895 3000.- 

Totus ehf. auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að taka 
þátt í útboði á gluggaþvotti utanhúss.

Heildarmagn glerflata er 11.482m2 sem skiptast skv. 
eftirfarandi:

Norðurhlið   3.235m2
Suðurhlið   3.095m2
Austurhlið   2.263m2
Vesturhliðar  2.890m2

Einungis bjóðendur sem uppfylla kröfur útboðsgagna 
koma til greina. Útboðsgögn liggja frammi hjá Totus 
ehf.,  Austurbakka 2, 101 Reykjavík, frá og með 
mánudeginum 4. júní 2012.

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skila á sama stað, 
eigi síðar en kl. 14, föstudaginn 15.júní, merktum:

Harpa
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík

Gluggaþvottur utanhúss
Nafn og aðsetur bjóðanda

ÚTBOÐ Á GLUGGAÞVOTTI UTANHÚSS

ÚTBOÐ
EIRHAMRAR ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ 

MOSFELLSBÆ

Helstu magntölur eru:

      Gifsveggir
 Dúklagnir
 Loftstokkar
 Lampar og ljós
 Ídráttartaugar og strengir 

Verkinu skal vera lokið eigi síðar en 12.nóvember 2012.

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. 11.00 miðvikudaginn 30.maí n.k. á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar.

Tilboð verða opnuð á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ 
föstudaginn 15.júní n.k. kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

150
580

2.500
250

5.800

m²
m²
kg
stk
m

Mosfellsbær, óskar eftir tilboðum í innréttingu  þjónustumiðstöðvar að 
Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ. Verkið nær til að gera húsið fullfrágengið að innan.

Stærð þjónustumiðstöðvar er 1.180 m²



- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson
Sölufulltrúi

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Mjög vel skipulagt einbýlishús í bygg-

ingu. Innra skipulag býður uppá mikla 

möguleika. Frábær eign í algjörlega 

einstöku umhverfi. Getur hentað sem 

heilsárs- eða sumarhús.

Allar upplýsingar og leiðarlýsingu 

gefur Atli s: 899-1178 eða 

atli@miklaborg.is

Austurbyggð 5 Laugarási
milli 15:00 og 16:00
sunnudag 3. júní

Sölusýning 

Freyjubrunnur 25-27, 113 Reykjavík
Glæsilegt fjölbýlishús með 8 íbúðum og stæði í bílahúsi fyrir 7 bíla. Hús er uppsteypt, 
ómúrað að utan en glerjað. Að innan er búið að setja upp milliveggjagrindur og ein-
falda með gifsplötum. Hitalögn komin, á eftir að tengja gólfhitalagnir, vinnuljós tengd. 
Lóð er grófjöfnuð. Birt flatarmál íbúðanna er 1.072m2.  Verð: Tilboð

Friggjarbrunnur 3-5, 113 Reykjavík
Glæsilegt fjölbýlishús með 12 íbúðum og stæði í bílahúsi fyrir 7 bíla. Húsið 
er uppsteypt. Birt flatarmál íbúðanna er 1.531m2. Verð: Tilboð

Úlfarsbraut 116, 113 Reykjavík
Steinsteypt fjölbýlishús á þremur hæðum með 9 íbúðum og bílageymslu. 
Birt flatarmál íbúðanna er 1.134m2. Húsið fokhelt þ.e. uppsteypt og glerjað. 
Lóðin er grófjöfnuð. Verð: Tilboð

Drekavellir 54-60, 221 Hafnarfjörður
Fjögur 231 m2 raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum. 
Húsin eru fokheld og sölluð að utan. Lóð grójöfnuð. 
Verð: kr. 106 milljónir

Klukkuberg 32, 220 Hafnarfjörður
Einbýli/tvíbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er 
með uppsteypta veggir komnir, vantar þak, gler og hurðir. Glæsilegt útsýni 
yfir bæinn. Verð: kr. 32 milljónir

Þrymsalir 2, 201 Kópavogur
Einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er úr 
forsteyptum einingum frá Loftorku og stendur á hornlóð. Húsið er fokhelt 
í dag, gler og gluggar komnir í. Lóð er ófrágengin, en búið að skipta um 
jarðveg og slétta. Möguleiki á að hafa tvær íbúðir í húsinu.  
Verð: kr.42 milljónir 

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

Vesturgata 18-20, 220 Hafnarfjörður   
Tvær 3ja hæða byggingar, nr.18 með 8 íbúðum og nr. 20 með 3 íbúðum, 
á besta stað í Hafnarfirði í stuttu göngufæri frá miðbænum. Birt flatarmál 
íbúðanna er 1.283m2. Sameiginleg bílageymsla og tengibygging eru í 
kjallara. Bílakjallari rúmar 15 bíla. Einnig eru 3 opin bílskýli undir húsi nr.20. 
Búið er að steypa upp húsið og glerja. Múrvinna er komin vel áleiðis ásamt 
raflögnum. Frágangur á pípulögnum er kominn af stað en frágangur á þaki 
er eftir. Verð: kr.160 milljónir

Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

LÖGBÝLIÐ BRÚN  
VIÐ ÍRAFOSS.
Lögbýlið Brún við Írafoss, húsið 
er rúmlega 100 fm á tveimur 

hæðum ásamt bílskúr, fallegt og gróið eignarland örstutt frá 
Írafossvirkjun. Fallegt hús, endurnýjað að miklu leyti. Hitaveita. 
Hagstætt lán getur fylgt eigninni. Stutt í alla þjónustu og afþreyingu 
eins og t.d. hestamennsku, veiði og golf. Allar upplýsingar veitir 
Eygló í síma 692-7678 eða eyglog@domus.is 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 3. JÚNÍ FRÁ KL. 14:00 - 16:00 

FASTEIGNASALAN HVAMMUR • KAUPA .IS

Sigurður S. 
Sigurðsson
Fasteignasali

siggi@kaupa.is

Svala  
Jónsdóttir

svala@kaupa.is
s. 663 5260

HAFNARSTRÆTI 99-101, 600 AKUREYRI 
SÍMI 466 1600 WWW.KAUPA.IS

Björn  
Davíðsson

bubbi@kaupa.is
s. 862 0440

Lítið og snoturt 
steinhús á 
norðanverðu 
Snæfellsnesi á 
einstökum út-
sýnisstað. Aðeins 
nokkrir metrar niður 
í fjöru og gott út-
sýni á Snæfellsjökul. 
Húsið stendur nokkuð út af fyrir sig en tilheyrir Hellissandi og því er 
stutt íalla þjónustu. Við húsið er stórt bílastæði og steyptur ca 30 m2 
pallur með skjólvegg. Lóð grasi gróin, nóg pláss fyrir gesti í tjöldum og 
möguleiki á byggingu gestahúss. Húsið er fyrsta húsið á vinstri hönd 
þegar keyrt er inn í bæinn frá Gufuskálum. Stutt í allar helstu nát-
túruperlur Snæfellsness. Ásett verð 12,5 milljónir.
Snæfríður, sími 697 6963, tekur á móti gestum sunnudaginn 3. júní á 
milli kl. 12 og 15.

Fannagil 1
Vandað 5 herbergja einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr í Giljahverfi 
Staðsetningin er afbragðsgóð, á róðlegum stað syðst í botnlanga með 
opin svæði við þrár hliðar hússins, mikið útsýni til allra átta.
Stærð 225,1fm 
Verð 65,0 milljónir

Hávegur 32 Siglufirði. 
Einbýli á tveimur hæðum auk 
kjallara. Húsið stendur miklum 
útsýnisstað efst í bænum.
stærð 224,4fm
Verð 25,5 milljónir

Kotabyggð 44
Nýtt heilsárshús á rúmlega 
2000fm leigulóð gengt Akureyri. 
Húsið er steinsteypt, klætt með 
bárujárni og við og selst fullfrá-
gengið bæði að innan og utan. 
Stærð 85fm
Verð 27,2 milljónir 

Hvanneyrarbraut 30  
– Siglufirði
Mikið uppgert 5 herbergja einbýli 
á tveimur hæðum 
Stærð 114,8fm 
Verð 14,9 milljónir

Gata Norðurljósanna 2
Nýtt sumarhús með góðri suður 
verönd og heitum potti við 
Kjarnaskóg við Bæjarmörkin á 
Akureyri. Húsið er í byggingu.
Stærð 82,0fm
Verð 28,5 milljónir 

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

Brekkugerði 19 - Sögufrægt hús eftir Högnu Sigurðardóttur
Til sölu sögufrægt hús eftir arkitektinn 
Högnu Sigurðardóttur við Brekkugerði 
19 í Reykjavík. 
Um er að ræða eitt af fjórum 
einbýlishúsum sem byggð voru eftir 
hennar teikningu á Íslandi. 

Vel staðsett 307 fm hús á tveimur 
hæðum, innst í botnlangagötu. Á neðri 
hæð er forstofa, herbergi, hol með 
arinstæði, sundlaug, sturtuaðstaða, 
snyrting, þvottaherbergi og geymsla. 
Innbyggður bílskúr og herbergi með 
sérinngangi. Á efri hæð eru stofur, 
arinstofa, eldhús, þrjú herbergi og 
baðherbergi. Stórar 150 fm þaksvalir 
með stórkostlegu útsýni. 

Tilboð óskast  1454



ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

Evrópski draumurinn hefst í júní
Evrópski draumurinn er einn af ótalmörgum frábærum innlendum 
þáttum á Stöð 2 í sumar. Misstu ekki af frábærri dagskrá!
Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stod2.is

Evrópski draumurinn hefst í júní

MISSTU EKKI AF FJÖRINU
Í ALLT SUMAR!

FÍ
TO

N
/S

ÍA

VÆNTANLEG SNILLD SEM ÞÚ MISSIR EKKI AF!

#STÖÐ2

SPURNINGABOMBAN
Einn vinsælasti og léttasti
spurningaþátturinn í dag!
Föstudaga kl. 20.10

DALLAS
Frægasta fjölskylda sjónvarps-
sögunnar er komin aftur!
Sunnudaga - Fyrsti þáttur
forsýndur 14. júní.

SPRETTUR
Nýr þáttur um reiðmennsku
með Helga Björns og Vilborgu.
Hefst 10. júní

STÓRA ÞJÓÐIN
Vandaðir heimildaþættir um
sístækkandi vandamál á Íslandi.
Miðvikudaga kl. 20.10

SO YOU THINK YOU
CAN DANCE
Veldu þér dansfélaga!
Hefst 8. júní

THE KILLING
Mögnuð endurgerð á dönsku
þáttunum Forbrydelsen.
Sunnudaga kl. 22.05

GIRLS
Ný gamanþáttaröð frá HBO og
leikstjóra 40 Year Old Virgin.
Hefst 5. júní

BONES
Kynþokkafyllsti réttarmeina-
fræðingur heims! 
Hefst 26. júní

GLEE
Einn vinsælasti unglingaþáttur
allra tíma!
Hefst 18. júní

HORFÐU HVAR SEM ER, HVENÆR SEM ER.

Í bústaðnum • í snjallsímanum • á spjaldtölvunni • í tölvunni

BARNAEFNI
Frábært skemmtiefni fyrir
þá yngri – allt á íslensku!
Alla virka daga og allar helgar

NÝTT
NÝTT

NÝTT
NÝTT

NÝTT

NÝTT
NÝTT
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 Bílar til sölu

Ford Explore ‘96 nýskoðaður til okt. 
2013 270.000 kr. S. 847 2351.

Land rover series III. uppgerður bíll 
í toppstandi, fairy overdrive, fornbíll, 
engin gjöld, lágar tryggingar, sk.13. óska 
eftir tilboðum. uppl.s.895 9789.

Toyota Corolla Árg.1998. V. 235 þ. 
Mussó Árg. 2000 ekinn 205 þ. km Verð 
500þús. Og yfirbyggð snjósleða kerra V. 
200 þús. Sími 618 3074.

Góður fjölskyldubíll 7 
manna.

Chrysler 7 manna bíll til sölu. Eyðir 
litlu 12L/100. Frábær fjölskyldubíll 
í toppstandi. Árg. 2005, ek. 
142þús.,beinsk. ný smurður og nýjir 
bremsuklossar. Tilboð 1.850.000, 
áhvílandi lán ca. 1mills getur fylgt. 
Skoðar öll skipti. Uppl. í síma 823 3344.

vw transporter 2,4d ‘96. 4x4 206 þ. km 
V. 790þ. Toyota turing 1,8 4x4 277þ. km 
V. 250þús. Uppl í s. 893 1050 eftir kl 17 
unimog@simnet.is

M Bens 300E árg. ‘92, 4MATIC. Sjálfsk. 
CD, álfelgur, leður, topplúga, rafmagn 
í öllu og Dráttarkr. Tilboð óskast S. 
770 2175.

Yfirtaka
Til sölu Subaru Legacy árg. 2005. Ekinn 
173 þ.km Áhvílandi ca 1250þús. Fer á 
yfirtöku uppl. 8967956.

Toyota Landcruiser Frábært eintak, 
dísel, árg 99, beinsk, 35” breyttur og 
ek AÐEINS 146 þús. Uppl s: 899-1178

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

Korando jeppi ‘98,ssk og skoðaður. 
Akstur 138 þ.km bensin. Verð 300 þús., 
6974179.

Vegna óvæntra flutninga erlendis er 
ég að gefa gula Nissan Micra árgerð 
2003. Bíllinn nýskoðaður og á nýlegum 
dekkjum. Eyðir litlu. Fyrstur kemur, 
fyrstur fær. Baldur S. 696 9776.

Daewoo Matiz 
Sparibaukur !

Til sölu Daewoo Matiz, árg. ‘02 sk. 2013 
Farin tímareim, fæst á góðu verði. Uppl. 
s. 898 3206

Til sölu Mitsubishi Piero sport árg. ‘00 
ek. 179 þ. km. V. 600 þ. kr. Uppl. í S. 
862 6356.

Til sölu Golf 4 árg.’98. Mikið 
endurnýjaður. Ek. 235 þ. Sk. ‘13. Tilb. 
óskast. S. 863-3728.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS! NÝ 
SKOÐAÐUR!

PEUGEOT 206 1,4 árg’99 ek.143 
þús,5 dyra,beinskiptur,ný skoðaður 
2013,cd,rafmagn í rúðum,eyðir litlu 
6,3 l/100 km. með smá útlitsgalla en 
annars er bíllinn rosalega góður og 
snyrtilegur að innann, ásett verð 390 
þús en fæst á 250 þús stgr! s.841 8955

Peaugeot 406 árg.’97 til sölu. EK. 
235 þús. Endursk. í júni smávægileg 
viðgerð. Tilboð 200þús. Uppl. í s. 864 
5853.

Góður snattari til sölu
Opel Astra F, árg. ‘97, 1400cc, 
beinskiptur, ekinn aðeins 130þús. 
Nýskoður án ath. 4 sumar- og 4 
nagladekk fylgja á felgum. Verð 
190þús. Uppl. s: 869-6093.

 250-499 þús.

Honda CR-V, árg. 2000, ek. 220 þús. 
km. svartur, skoðaður ‘13, dráttarkúla, 
smurbók, tveir eigendur, verð kr. 
440.000. Upplýsingar í síma 692 2103.

Gullmoli
Polo árg. 1999 ekin 101.Þ nýsk.’13, 
góð dekk, ný tímareim og vatnsdæla, 
beinsk. verð 330,000 uppl. í síma 895 
8873.

Fallegur Golf árg. 1997 ekinn 170.Þ. 
ný kúppling, ný málaður, góður bíll. 
V:290.þ. uppl. 847-6400.

Einn góður fyrir fríið. Til sölu KIA 
Sportage árg. ‘03. Ek. 179 þ km. Með 
krók og grind að framan. Góður bíll á 
góðu verði. Verð 450 þús. Uppl. í síma 
663 5590.

Til sölu VW Caddy árgerð 2005, 
ekinn 156.000km. Verð 470þús. Og 
einnig VW Caddy árgerð 2005, ekinn 
152.000km. Verð 500þús. Uppl í síma 
840-6100/840-6107

 500-999 þús.

Toyota Corolla árg. ‘03, ek. 162 þús. 
Ásett V. 850 þús. Aldrei bilað. S. 821 
1117/845-1118 Davíð Páll.

 1-2 milljónir

Tilboð 1.290.þús M Ben
Til sölu M Benz 230C árg. 2003 3 
dyra, sjálfsk., ek. 146.þ. Álfelgur 4 ný 
heilsársdekk + 4 sumardekk á stærri 
felgum (225/40 2R18). Leðursæti, 
topplúga. Stgr. eða ódýari upp í. Uppl. 
í s. 862-8028.

Tilboð 1.990.þ stgr
Til sölu Land cruiser disel árg. 1999 ssk. 
dvd 33” breyttur með 2007 look ( ný ljós 
framan og aftan), dráttatölvukubbur, ek 
336.þ ásett 2.690.þ stgr. tilboð.1.990.þ 
uppl. í síma 896-5290.

 2 milljónir +

Ford F350 LARIAT Fx4 árg.’05, ekinn 
105þ.km. Disel, ssk, skoðaður ‘13. Ný 
dekk. Ásett verð 2.450þús. s. 8649402.

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa sendib. Geri við 
bílana. Fast v. 120 þ. f. stk. Aðeins 
bensínbílar. S. 8699766/8660374

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca. 
30 - 300 þús. S. 896 6744.

 Jeppar

Jeppi á 290,000 Galloper, árg. 1999 
ekinn 245.Þ nýsk., 7 manna, góður bíll 
verð. 290,000 uppl. í síma 895-8873.

Eyðslugrannur Jepplingur
Honda CR-V árg. 1999 ekin 212.þ. ný 
tímareim, góð dekk, sk.’13, góður og 
velmeðfarin bíll V, 590,000 uppl. í síma 
847-6400.

Ford Excursion Limited 2004 diesel 
6.0. 8 manna, ek. 178 þ km, eins 
og nýr. Breyttur 37”, loftdemparar, 
hópferðaleyfi. Verð 4.950 þ. GSM 869-
0055.

44” Toyota Land Cruiser VX80 - ekinn 
204 þús. 2 eigendur frá upphafi. Uppl. í 
s. 842 8700 eða í sa@safir.is

 Sendibílar

VW LT35 TDI MEÐ KÆLI Sendibíll 2003, 
dísel 95.000 km. Verð 1.490 þ. S. 618 
0575.

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Renault Kangoo árg. 1998 ekin, 130þ. 
ný tímareim lítur mjög vel út, góður og 
fallegur bíll. V:390.þ. uppl. 847-6400.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

 Húsbílar

Húsbíll til sölu, ‘90 árg. Hann er 
með markósu, sólarsellu, 2ja hellu 
gaseldavél, sjónvarp, kælibox, wc, 
vaskur, bensínmiðst. Verð 800 þ. Skoða 
tilboð. S. 899-4457.

 Mótorhjól

Til sölu
Harley Davidson Electra Glide 2005 
Ekið 6000 mílur mikið af aukahlutum. 
Upplýsingar í s. 898-9543.

Yamaha FZ6 N S2 2008 m. ABS. ek. 
14þús. V. 800þús. uppl. 6920072

Til sölu Husqvarna TE450 ‘06 skráð ‘07. 
Götuskráð, ekið 50 tíma, gott hjól, stór 
tankur. Verð 590 þús. Einnig Stema 3ja 
hjóla kerra. Verð 80 þús. S: 863-9017.

BMW. K1200 RS, árg’02, ek 21 þús 
míl. Hliðartöskur, Cruise-control, Hiti í 
handföngum, ABS bremsur. Mjög vel 
með farið Verð 1.490 þús, ekkert áhvíl, 
engin skipti Uppl. í s. 690 0008

Suzuki GSX-R 750 árg. 2006. Flott hjól, 
ekið 15.000 km. Uppl. gefur Þóra í síma 
867-3484

 Vespur

GÖTUSKRÁÐAR VESPUR Á TILBOÐI. 
199.999.- NOKKRIR LITIR Í BOÐI. 
HAGKAUP SMÁRALIND 5635000.

 Kerrur

Til sölu Víkurvagna kerra, varad. og 
læsing á beisli,innanmál: 2x1,25, 
v.155þús. Uppl. í s.8942460

Úrval af kerrum og kerruvarahlutum. 
Topplausnir smiðjuvegi 40 Gul gata. 
topplausnir.is

 Hjólhýsi

Til sölu nýtt Hobby-hjólhýsi 560 CFe 
EXCELLENT. árg 2012, til afgr. strax. 
Verð 4.100.000 (langt undir listaverði) 
Uppl. í s. 866-5395 Stórglæsilegt hús.


