atvinna

Sölufulltrúar

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

Allar
atvinnuauglýsingar
vikunnar á visir.is

Verkefnisstjóri

Sérfræðingur
í fasteignadeild

HS Orka, Landsvirkjun, Orkuveita Reykjavíkur

Íslandspóstur leitar að sérfræðingi í
fasteignadeild fyrirtækisins
Starfssvið

HS Orka, Landsvirkjun og Orkuveita Reykjavíkur leita að öflugum verkefnisstjóra til að stýra sameiginlegu
verkefni sem hefur það markmið að draga úr styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti við jarðvarmavirkjanir.
Reiknað er með því að verkefnið standi til nokkurra ára. Það er kostur að viðkomandi hafi þekkingu og
reynslu af virkjanaverkefnum eða háhitarannsóknum.

˾Stjórnun og eftirlit framkvæmda er snúa
að fasteignum fyrirtækisins
˾Greining kostnaðar- og verkáætlana
˾Gerð tilboðsgagna
˾Eftirlit með ástandi fasteigna
Menntunarkröfur
˾Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði
eða byggingarfræði

Starfssvið:

˾Reynsla af byggingareftirliti eða verkefnastjórnun

Persónulegir eiginleikar:

˾Iðnmenntun í byggingariðnaði er kostur

s Dagleg verkefnisstjórnun

s Sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum

Hæfniskröfur

s Samskipti við starfsfólk, ráðgjafa
og birgja

s Frumkvæði við úrlausn viðfangsefna

˾Góð samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

s Alþjóðlegar styrkumsóknir

˾Þarf að geta sýnt frumkvæði og eftirfylgni
við framkvæmd verkefna

s Gerð kostnaðar- og tímaáætlana

˾Þekkja teikniforrit og geta gengið frá frumdrögum
að verkfræði- eða arkitektateikningum

s Traust greiningarhæfni og skilningur
á tölum
s Tjáningarhæfni í ræðu, riti og
framkomu

Menntun- og hæfniskröfur:
s Háskólamenntun á sviði raunvísinda s.s.
verkfræði, tæknifræði, efnafræði, jarðefnafræði eða sambærileg menntun
s.s. MPM próf
s Leiðtoga- og samskiptahæfileikar
s Góð tungumálakunnátta

Umsóknir skulu berast til Tryggva Þorsteinssonar tryggvit@postur.is,
eða Andrésar Magnússonar andresm@postur.is fyrir 28. júní 2012.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní 2012 og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Nánari upplýsingar um starfið gefur Sólrún Kristjánsdóttir,
starfsmannastjóri Orkuveitunnar, í síma 516 6825 eða Hilmar Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Jóna Björk Sigurjónsdóttir

Steypubílstjóri

(jona.sigurjonsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum í síma 540 7100.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga: www.capacent.is. Umsóknum eiga
að fylgja ítarlegar starfsferilsskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni

Vanur steypubílstjóri óskast til starfa sem fyrst
Upplýsingar í s: 820-1856

viðkomanda í starfið.

LÍFLAND er vaxandi, markaðsdrifið framleiðslu- og þjónustufyrirtæki. Allar áherslur í starfsemi Líflands miða að því að
fyrirtækið standi fremst á sínu sviði í þjónustu og vörugæðum. Starfsemi fyrirtækisins lýtur annars vegar að þjónustu
tengdri landbúnaði og hins vegar að hestaíþróttum, dýrahaldi og útivist. Ný fóðurverksmiðja Líflands á Grundartanga í
Hvalfirði var tekin formlega í notkun haustið 2010. Lífland rekur tvær verslanir, í Reykjavík og á Akureyri.
KORNAX á og rekur einu hveitimyllu Íslands. Fyrirtækið flytur inn korn til mölunar frá Evrópu og Ameríku og hefur um
árabil séð stórum hluta bakaraiðnaðarins fyrir hráefni. Kornax framleiðir einnig hveiti og rúgmjöl fyrir neytendamarkað.
Jafnframt flytur fyrirtækið inn flest önnur hráefni, sem notuð eru við bakstur, auk annarrar matvöru.
Markmið Líflands/Kornax er að vera í forystu með gæði og þjónustu gagnvart viðskiptavinum sínum.
Nýtt skrifstofuhúsnæði, ásamt vöruhúsi fyrir bæði fyrirtækin, hefur nýlega verið tekið í notkun að Brúarvogi 1-3 í Reykjavík.
Upplýsingar veitir:

Framkvæmdastjóri

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

Lífland/Kornax óskar eftir að ráða öflugan einstakling í starf framkvæmdastjóra, sem
jafnframt hefur haldbæra reynslu af rekstri og stjórnun og hæfileika til að greina
framtíðarmöguleika fyrir fyrirtækin.
Helstu verkefni:
•
•
•
•
•

Dagleg stjórnun og yfirumsjón með rekstri
fyrirtækjanna
Frumkvæði að stefnumótun, þróun og
áætlanagerð
Markviss framkvæmd og eftirfylgni á stefnu
fyrirtækjanna í rekstri og markaðsmálum
Samskipti við viðskiptavini og samstarfsaðila
Önnur verkefni í samráði við stjórnarformann/stjórn

Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af stjórnunarstörfum með mannaforráðum er nauðsynleg
Reynsla af skipulagðri og árangursríkri markaðssetningu er mikill
kostur
Stjórnunar- og leiðtogahæfileikar með áherslu á frumkvæði,
samskiptahæfni og skipulögð vinnubrögð
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru nauðsynlegir kostir
Reynsla af stjórnun í sambærilegum rekstri nýtist vel í þessu
mikilvæga starfi

Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk.
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is eða sendist á
netfangið thorir@hagvangur.is
ásamt fylgigögnum merktar
„Framkvæmdastjóri 10297“.

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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MARKAÐSSINNAÐUR
OG KRAFTMIKILL
Vefstjóri í markaðsdeild
Markaðsdeild VÍS leitar að snjöllum, kraftmiklum og markaðsþenkjandi vefstjóra til starfa sem býr yfir framúrskarandi
samskiptahæfileikum. Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu þjónustufyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullum
og samhentum hópi starfsmanna.
Starfssvið:
q Þátttaka í stefnumótun fyrir vefmál VÍS
q Að starfa sem þjónustustjóri rafrænnar þjónustu með það að markmiði
að gera þjónustu VÍS á netinu framúrskarandi
q Umsjón og ábyrgð með innihaldi og framsetningu efnis á vis.is
q Mótun og framkvæmd markaðsaðgerða á netinu og samfélagsmiðlum
q Umsjón og ábyrgð á þjónustuþáttum á „mínum síðum“ á vis.is
q Önnur verkefni á sviði markaðsmála

Hæfniskröfur:
q Brennandi áhugi á vef- og markaðsmálum
q Þekking á þjónustu, sölu- og markaðslausnum í vefumhverfi
q Þekking á notendaviðmóti og virkni vefumhverfis
q Góð íslenskukunnátta skilyrði og færni í rituðu máli á íslensku og ensku
q Hæfni í mannlegum samskiptum
q Skipulagshæfileikar
q Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir (agla.bjornsdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. og skulu umsækjendur sækja um störﬁn á heimasíðu Capacent Ráðninga,www.capacent.is

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 43 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina
lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að
veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela starfsfólki störf við hæfi, þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni.

Vátryggingafélag Íslands hf. | Ármúla 3 | 108 Reykjavík | Sími 560 5000 | vis.is
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Sérfræðingur – dómstólaráð
Aðstoðarleikskólastjóri
Eyjafjarðarsveit óskar eftir að ráða í leikskólann
Krummakot aðstoðarleikskólastjóra í fullt starf sem
starfar undir stjórn skólastjóra Hrafnagilsskóla en
skólarnir eru samreknir.

Sérfræðingur óskast til starfa á skrifstofu
dómstólaráðs. Starfshlutfall er 70%.
Nánari upplýsingar um starfssvið, menntunar- og hæfniskröfur og
umsóknarfrest má sjá inn á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is

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

Verksvið
Aðstoðarleikskólastjóri fer með daglega stjórnun
leikskólans. Hann sinnir að hluta til skyldum leikskólastjóra og tekur laun samkvæmt starfslýsingu í
samræmi við aukna ábyrgð. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi LN og FL.
Menntunar- og hæfniskröfur
- gerð er krafa um að viðkomandi haﬁ leyﬁsbréf
á leikskólastigi
- reynsla af leikskólastarﬁ
- framhaldsnám í menntunarfræðum er æskilegt
- reynsla af stjórnun er æskileg

Forstöðumaður
Upplýsingatækni

Leitað er eftir einstaklingi sem
- sýnt hefur marktækan árangur í starﬁ
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum
- er fær um að leiða faglegt starf og hefur reynslu
af skólaþróunarverkefnum

Ad]ghW[fSóDWk]\Sh]gdó^W[fSdóSóX^gYg_ó^W[faYSóf[^óSóefdS
gbb^e[`YSf®]`[_x^g_óXkd[df®][e[`e óGbb^e[`YSf®]`[óf[^ZWkd[dó
8\xd_x^Seh[[óaYóe~dóg_ódW]efgdóaYóg_e\`ó_WóhWXóf^hgó
aYóe_]WdXg_óXkd[df®][e[`e

EfSdXeeh[,
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
gefur mikla möguleika til þróunar og uppbyggingar í
starﬁ leikskólans.

óEf\d`g`óaYóxTkdYóxóVSY^WYg_ódW]efd[óGbb^e[`YSf®]`[
óEfWX`g_fg`óaYóx®f^S`SYWd
óG_e\`ó_WódW]efd[óf^hg]WdXSóXkd[df®][e[`eó _ f óhWX
óG_e\`ó`afW`VS \`gefgó`WfZYg`óaYóX\Sde][bfS
óG_e\`ó_WógbbeWf`[`YgóaYódW]efd[ó_[^®YeóT`SSd
óDxY\Xóg_ógbb^e[`YSf®]`[

Leikskólakennari
Einnig óskar Eyjafjarðarsveit eftir að ráða leikskólakennara í fullt starf.
Leitað er eftir einstaklingi sem
- er öﬂugur fagmaður
- er fær og lipur í mannlegum samskiptum
- býr yﬁr frumkvæði og skipulagfærni og sýnir
sjálfstæði í vinnubrögðum

óG_e\`ó_Wó[``]Sgbg_óaYóeS_`[`YSYWdó

?W``fg`SdóaYóZ®X`[e]dXgd,
ó:xe]^S_W``fg`óóf^hg`SdXd®g_óWSóeS_T®d[^WYg_óYdW[`g_óWdóe][^kd[
óDWk`e^SóSXódW]efd[óefddSóf^hg]WdXSóWdó`Sgek`^WY
óDWk`e^SóSXóef\d`g`óaYódW]efd[óWdó®e][^WY
ó:®X`[óó_S``^WYg_óeS_e][bfg_óaYó \`gefg^g`V
ó:®X`[óf[^óSóf\xóe[Yóód®góaYód[fggó_x^[

Umsóknarfrestur er til 26. júní 2011.

Umsóknarfrestur er til 24. júní og farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Hrund Hlöðversdóttir
skólastjóri í síma 699-4209 / 464-8120 eða
netfang hrund@krummi.is.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.
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\a`S e[Ygd\a`eVaff[d2USbSUW`f [eóZ\xó5SbSUW`fóDx`[`Yg_

$"" """ó`afW`Vg_óXkd[dóZeZ[fg`óVdk]]\SdhSf`[ó

G_e®]\W`VgdóWdgóh[`eS_^WYSefóTW`[dóSóe®]\Sóg_óefSdX[óxóZW[_Segó

dSX_SY`[óaYóXdxhW[fg ó:\xóAd]ghW[fg``[óh[``gdó

5SbSUW`fóDx`[`YSówww.capacent.is.óG_e]`óg_óefSdX[ó SdXóSó

fdSgefgdóZbgdóefSdXe_S``SóeW_óZWXgdó^SYfóZSdfó

Xk^Y\SófSd^WYóefSdXeXWd[^ee]dxóaYó]k``[`YSdTd~Xó SdóeW_óYWdóWdóYdW[`óXkd[dó

Sóe~dóó^Yge\óegefgóxdS ó

xef®góg_e]`SdóaYód]efg`[`YgdóXkd[dóZ®X`[óh[]a_S`V[óóefSdX[

óOrkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Umsóknir skulu sendar til skólastjóra í tölvupósti eða
á heimilisfangið Hrafnagilsskóli, 601 Akureyri.
Nánari upplýsingar um leikskólann er að ﬁnna á
www.leikskoli.krummi.is
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Við viljum ráða vandvirkustu þernur landsins
Icelandair hótel Reykjavík Marina er óhefðbundið nýtt hótel á fjórum hæðum og hýsir 108 glæsileg
hótelherbergi, fundaraðstöðu, kokteilbar, veitingasölu og kafﬁhús á Slippbarnum, líkamsræktaraðstöðu
og bíósal. Á hótelinu ríkir fjörugt en notalegt andrúmsloft með alþjóðlegu ívaﬁ.

Okkur vantar þernur í þrif á herbergjum og alrými. Starﬁð er unnið í vaktavinnu.

Icelandair hótel Reykjavík Marina
er nýjasta Icelandair hótelið. Það
er staðsett við gömlu höfnina,
á einum besta útsýnisstað
borgarinnar og steinsnar frá
hjarta miðborgarinnar. Reykjavík
Marina leggur áherslu á lifandi,
skemmtilegt og skapandi umhverﬁ.

Snorri Thors, hótelstjóri Reykjavík Marina, tekur á móti umsóknum og veitir nánari
upplýsingar á netfanginu snorrit@icehotels.is
RE YK JAV Í K MARINA

í KE FL AV Í K

F LÚ ÐI R

KL AU ST UR

H ÉR A Ð

A KU RE YRI

H AM A R

Óskum eftir þjónustufulltrúum
sem geisla af gleði
Við viljum fá til starfa jákvæða einstaklinga með brennandi áhuga á tækni
og nýjungum. Núverandi og tilvonandi viðskiptavinir okkar eiga bara hið
besta skilið og þess vegna viljum við geislandi gott fólk í verslanir okkar
í Skútuvogi, Smáralind eða Kringlunni.
$OODUQ£QDULXSSO¿VLQJDUXPVW¸UIRJK¨IQLVNU¸IXUHUD²ȣQQD£vodafone.is/storf
eða hjá Erlu Björk Gísladóttur verkefnastjóra, erlag@vodafone.is.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

Þín ánægja er okkar markmið

12-1284

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

sími: 511 1144

6

16. júní 2012 LAUGARDAGUR

Mannvit verkfræðistofa er með um 400 starfsmenn sem sinna fjölbreyttum og krefjandi verkefnum hér á landi og
erlendis. Fyrirtækið er leiðandi í tækniráðgjöf á Íslandi og er að byggja upp öfluga starfsemi á alþjóðamarkaði.
Mannvit leggur áherslu á fyrsta flokks starfsumhverfi þar sem saman fer reynsla, nýsköpun, framsýni og
símenntun. Markmið Mannvits er velferð á grunni þekkingar og vísinda en viðhorfum til verkefna og viðskiptavina
verður best lýst með gildum fyrirtækisins: Traust, víðsýni, þekking og gleði.

Nánari upplýsingar:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og
með 24. júní nk.

Fjármálastjóri

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Mannvit óskar að ráða öflugan og reyndan fjármálastjóra til að stýra fjármálum
fyrirtækisins. Fjármálastjóri heyrir undir forstjóra og situr í framkvæmdastjórn.
Starfs- og ábyrgðarsvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Ábyrgð og yfirumsjón með 10 manna fjármálasviði
• Ábyrgð á mánaðarlegum uppgjörum
• Samstæðuuppgjör
• Áætlanagerð og frávikagreining
• Rekstraruppgjör, arðsemisgreiningar
• Samskipti við fjármálastofnanir og endurskoðendur

• Framhaldsmenntun á sviði fjármála æskileg
• Reynsla af reikningshaldi og fjármálastjórn
• Árangursrík stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptafærni
• Frumkvæði, metnaður og fagmennska í starfi
• Góð enskukunnátta

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
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Lausar stöður á

rekstrarsviði
við Tækniskólann

Skólaliði
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi
nemenda og húsnæðis.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 23. júní nk.

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR
Icelandair auglýsir laust til umsóknar starf verkefnastjóra innkaupa í flugþjónustudeild á framleiðslusviði.
VERKSVIÐ:
I Annast öll innkaup sem tengjast þjónustu um borð í vélum Icelandair
I Samskipti við innlenda og erlenda birgja
I Lager- og birgðastjórnun
I Gerð innkaupaáætlana
I Samningagerð
I Almenn skrifstofustörf og tilfallandi verkefni
HÆFNISKRÖFUR:
I Háskólamenntun sem nýtist í starfi
I Góð almenn tölvufærni
I Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg
I Nákvæmni, skipulag og sjálfstæð vinnubrögð
I Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
I Starfsreynsla í innkaupa- og lagerstjórnun
Hér er um að ræða spennandi og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi með skemmtilegu fólki,
þar sem lagður er metnaður í að ná framúrskarandi árangri.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og hafa möguleika á að ferðast erlendis á vegum
fyrirtækisins.

Málari
Málari skólans vinnur bæði sjálfstætt og í samvinnu
við aðra starfsmenn húsumsjónar að viðhaldi og
endurbótum á húsum skólans sem og öðrum tilfallandi
verkum. Leitað er að málara með frumkvæði, góða
þjónustulund og reynslu af því að vinna sjálfstætt.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Málari“ fyrir 23. júní nk.

Skólafulltrúi - afleysing
Starfssvið skólafulltrúa er fjölbreytt þjónusta við
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er
símsvörun og afgreiðsla á skólaskrifstofu og á bókasafni skólans.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
ir@tskoli.is merkt „Skólafulltrúi“ fyrir 23. júní nk.

Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum kynjum með
ríka þjónustulund, dugnað og metnað sem geta styrkt góðan
hóp við daglegan rekstur skólans. Boðið er upp á 50-100%
starf, sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á
lifandi vinnustað.

Nánari upplýsingar veita:
Rannveig Eir Einarsdóttir I 50 50 300 I rae@icelandair.is
Kristín Björnsdóttir I 50 50 300 I starf@icelandair.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 24. júní.
www.tskoli.is
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MARKAÐSSTJÓRI
STARFIÐ FELST Í KYNNINGU OG MARKAÐSSETNINGU Á RÁÐSTEFNUBORGINNI
REYKJAVÍK OG INNIHELDUR:

FÉLAGS- OG
SKÓLAÞJÓNUSTA
SNÆFELLINGA

Þroskaþjálfar – iðjuþjálfar – félagsráðgjafar

• Stöðugildi þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa

• Stöðugildi ráðgjafa í félagsþjónustu sveitarfélaga
Verksvið: Málefni fatlaðs fólks og önnur félagsþjónusta
sveitarfélaga
Skriﬂegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnaraðila berist til undirritaðra sem jafnframt veita frekari upplýsingar um störﬁn: Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður,
sveinn@fssf.is, s. 861 7802 Hanna Jónsdóttir, þroskaþjálﬁ,
hanna@fssf.is, s. 891 8297

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

· Fjölbreytt verkefni í tengslum við samskipti
og samstarf við erlenda sem innlenda
fjölmiðla og ferðaþjónustuaðila.

· Reynsla af ráðstefnu, funda- og hvataferðaþjónustu og þekking á viðburðahaldi er skilyrði.

· Þátttöku í undirbúningi og stjórnun innlendra
og erlendra sýninga og kynningarviðburða.

· Víðtæk reynsla af markaðssetningu og
kynningarstörfum erlendis.

· Samstarf við auglýsingastofur.

· Mikil færni í íslensku og framúrskarandi
enskukunnátta í tali og riti, en vald á þriðja
tungumáli er kostur.

· Textagerð á íslensku og erlendum tungumálum í tengslum við greinaskrif, almennt
markaðsefni og fleira.

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir
laus störf til umsóknar:

Á starfsstöð dagvistunar, hæﬁngar, atvinnutengdra úrræða og
afþreyingar fatlaðra í Stykkishólmi

HÆFNISKRÖFUR ERU:

· Að geta unnið undir álagi og sinnt mörgum
viðfangsefnum samtímis ásamt því að eiga
auðvelt með að koma fram opinberlega.

Athygli er vakin á að starfið er mjög fjölbreytt, krefst ferðalaga, frumkvæðis, metnaðar, útsjónarsemi, og á stundum vinnuframlags utan hefðbundins vinnutíma. Umsóknarfrestur er til og með
25. júní nk.
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf til STRÁ á netfangið:
stra@stra.is. Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir nánari upplýsingar um starfið í síma 588 3031,
sjá nánar www.stra.is
MEET in REYKJAVIK er með það að markmiði að stórauka vægi ráðstefnumarkaðarins í Reykjavík
með markvissri markaðsetningu erlendis í nafni meðal annars Reykjavíkurborgar, Icelandair Group
og Hörpu ásamt fjölda annarra fyrirtækja. Vefsíða: www.meetinreykjavik.is

Skrifstofa FSS: Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbæ , - sími 430 7800
heimasíða FSS: www.fssf.is.
Umsóknarfrestur er til 20. júlí 2012

Sóltun 26
105 Reykjavik
527 6660
www.MeetinReykjavik.is

Lögfræðingur óskast til starfa hjá H.F. Verðbréfum
Um er að ræða krefjandi, ábyrgðarfullt og spennandi starf fyrir réttan aðila sem mun vinna náið með framkvæmdastjóra að uppbyggingu og rekstri starfsleyﬁsskylds
verðbréfafyrirtækis. Þá mun viðkomandi einnig veita tekjusviðum félagsins lögfræðiráðgjöf m.a. á sviði verðbréfamarkaðsréttar, fjármuna- og félagaréttar.

» Yﬁrumsjón með og ábyrgð á lögfræðilegum viðfangsefnum félagsins
» Lögfræðiráðgjöf til stjórnenda á sviði verðbréfamarkaðs-,
fjármuna- og félagaréttar

»
»
»
»

Samningagerð
Regluvarsla

Menntunar- og hæfniskröfur

» Yﬁrgripsmikil þekking og reynsla á lögfræði fjármálamarkaða
» 5-7 ára reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
» Meistara- og/eða embættispróf í lögfræði
» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að vinna í hóp

Samskipti við eftirlitsstofnanir

» Skipulagshæfni og færni í verkefnastjórnun og framsetningu ritaðs máls

Þátttaka í stefnumótun og uppbyggingu félagsins

» Frumkvæði í starﬁ og hæfni til að vinna sjálfstætt

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Fullum trúnaði heitið.
Nánari upplýsingar veitir Andri Guðmundsson, framkvæmdastjóri.
Umsækjendur sendi starfsumsókn og ferilskrá á netfangið andri@hfv.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. júní.
H.F. Verðbréf er íslenskt verðbréfafyrirtæki sem starfar á grundvelli starfsleyﬁs frá FME í samræmi við lög um fjármálafyrirtæki. Félagið, sem er að stórum hluta
í eigu starfsmanna, var stofnað árið 2003 og er aðili að NASDAQ OMX kauphöllinni í Reykjavík. Þjónusta félagsins tvíþætt. Í fyrirtækjaráðgjöf veita sérfræðingar
félagsins m.a. ráðgjöf við kaup, sölu og samruna fyrirtækja, fjárhagslega endurskipulagningu og fjármögnun. Hjá markaðsviðskiptum þjónustar félagið fagfjárfesta
á sviði verðbréfamiðlunar, útgáfu skuldabréfa oﬂ. Þá var H.F. Verðbréf brautryðjandi á svið beins markaðsaðgangs (DMA) á Íslandi árið 2006.
Hjá félaginu starfar þéttur hópur sérfræðinga með ólíkan bakgrunn og reynslu af innlendum fjármálamarkaði. Kjörorð félagsins eru: Heilindi. Fagmennska.
Nánari upplýsingar um félagið, verkefni og viðskiptavini er að ﬁnna á heimasíðunni, www.hfv.is

sími: 511 1144

Ímyndunarafl / HFV / LF 1206

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni
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Eftirlitsdýralæknir í Suðurumdæmi

Framkvæmdastjóri

Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í
fullt starf í Suðurumdæmi með starfsstöð á Hellu frá
og með 1. ágúst 2012.

MS-félag Íslands leitar að framkvæmdastjóra í hálft starf. Við leitum eftir einstaklingi sem á gott með að vinna
sjálfstætt, getur tjáð sig vel í ræðu og riti, hefur frumkvæði og metnað til að ná árangri í starﬁ.
Starfssvið
• Daglegur rekstur félagsins
• Fjáröﬂun
• Samskipti við félagsmenn, opinbera aðila
og samstarfsaðila
• Kynningarmál og umsjón með heimasíðu
• Skipulagning viðburða og sjálfboðastarfs
• Önnur tilfallandi verkefni

Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum á Hellu
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að
vera falin

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starﬁ
• Jákvæðni, samstarfshæfni og lipurð í
mannlegum samskiptum
• Góðir samskipta- og skipulagshæﬁleikar
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu
norðurlandamáli
• Starfsreynsla á sviði félagasamtaka er kostur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

MS-félag Íslands er hagsmunafélag MS-fólks og aðstandenda þeirra. Félagið stendur fyrir öﬂugu kynningarstarﬁ,
námskeiðshaldi, fyrirlestrum og útgáfu blaða og bæklinga. Nánari upplýsingar um félagið er að ﬁnna á
www.msfelag.is.
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk. Vinsamlega sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá og rökstuðningi
fyrir hæfni viðkomandi í starﬁð til MS-félags Íslands, Sléttuvegi 5, 103 Reykjavík, (msfelag@msfelag.is) merkt
„Framkvæmdastjóri 2013“.

Nánari upplýsingar um störﬁn veita
Gunnar Þorkelsson (gunnar.thorkelsson@mast.is) og
Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@
mast.is) í síma 530-4800.
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum
upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar,
Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum „Eftirlitsdýralæknir“ á netfangið starf@mast.is.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2012.
Öllum umsóknum verður svarað. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.

Við leitum að röskum og jákvæðum einstaklingum inn í góðan
hóp starfsmanna hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Um er að ræða eftirtalin störf:
1. Minni vélar – frágangsstörf
Við leitum að einstaklingum til að keyra smærri vélar í frágangsdeild,
fagmenntun er ekki skilyrði.
Hæfniskröfur
Áhugi á vélum og virkni þeirra.
Reynsla af vélavinnu í prentiðnaði er kostur.
2. Stærri vélar – keyrsla véla í umbúðadeild.
Við leitum að einstaklingum sem hafa mikla reynslu af vélavinnu í
prentiðnaði eða öðrum iðnaði, fagmenntun er ekki skilyrði.
Hæfniskröfur
Áhugi á vélum og virkni þeirra.
Haldgóð reynsla af keyrslu stærri véla í faglegu framleiðsluumhverfi.
Færni í að nota vélbúnað til úrvinnslu prentverka og umbúða er kostur.
3. Prentarar – stærri vélar
Við leitum að prenturum til starfa á stærri prentvélar okkar, mikil
reynsla af vinnu við slíkar vélar er skilyrði.
Hæfniskröfur
Haldgóð reynsla úr prentiðnaði.
Fagmennska og sjálfstæði í starfi.
4. Bókbindarar
Við leitum að bókbindurum til starfa í bókbandsdeildir okkar.

Hæfniskröfur
Haldgóð reynsla úr prentiðnaði.
Fagmennska og sjálfstæði í starfi.
Um er að ræða störf sem krefjast heiðarleika, fagmennsku,
þjónustulipurðar og sveigjanleika.
Við bjóðum






Starf hjá traustum vinnuveitanda
Metnaðarfullt starfsumhverfi
Góðan starfsanda
Samkeppnishæf launakjör
Tækifæri til endurmenntunar

Umsóknarfrestur er til og með 24. júní n.k.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starﬁð á heimasíðu
Kvosar www.kvos.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Prentsmiðjan Oddi var stofnuð árið 1943 og er nú eitt af dótturfyrirtækjum Kvosar hf. Hjá Odda og tengdum fyrirtækjum starfa í dag um
240 starfsmenn. Oddi prentun og miðlun er framleiðslufyrirtæki samstæðunnar og er í fararbroddi í íslenskum prentiðnaði. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru af ýmsu tagi, allt frá stórum alþjóðlegum fyrirtækjum til einstaklinga, bæði hér heima og erlendis. Oddi leggur áherslu á fagmennsku
og framúrskarandi þjónustu.
Fyrirtækið fékk umhverfisvottun Svansins í desember 2009 og er Oddi
fyrsta prentsmiðjan í heiminum sem hlýtur Svansvottun á alla framleiðslu
sína þar sem bylgjuframleiðsla er innifalin.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Ný kynslóð af Mentor.is
Endursmíði er hafin á Mentorkerfinu sem fær um leið heitið InfoMentor. Á Íslandi er kerfið notað í
nær öllum grunnskólum ásamt fjölda leikskóla. Þar að auki er það notað í yfir 1000 skólum erlendis
þ.e. Svíþjóð, Sviss, Þýskalandi og Englandi og nú er Ítalía að bætast í hópinn. Þetta er stórt verkefni
sem gefur okkur kost á að bjóða notendum okkar uppá það besta sem nýjasta tækni hefur að bjóða.
Því auglýsum við eftir nýjum starfsmönnum til að vinna með okkur að þessu verkefni.

Við leitum að öflugum einstaklingum í eftirfarandi störf:
HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGAR
InfoMentor er smíðað í ASP.NET MVC C# ofan á Microsoft SQL Server.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Þekking og reynsla af ASP.NET MVC og C#
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

VIÐMÓTSFORRITARI
Í starfinu felst að vinna við forritun á nýju viðmóti lausna innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Þekking og reynsla af HTML, CSS og JavaScript
Þekking á ASP.NET MVC og C# er kostur
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Mentor er ört vaxandi fyrirtæki á alþjóðamarkaði
2001 3 starfsmenn á Íslandi
2007 10 starfsmenn á Íslandi
2008 20 starfsmenn í 2 löndum
2011 50 starfsmenn í 5 löndum
2012 65 starfsmenn í 6 löndum

VIÐMÓTSHÖNNUÐUR
Í starfinu felst hönnun á nýju viðmóti lausna innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun á sviði hönnunar
Þekking og reynsla af viðmótshönnun
Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)

Frekari upplýsingar gefur Auðunn Ragnarsson í síma: 895 0057
Umsóknir sendist til: starf@mentor.is
Tekið er við umsóknum til 25. júní 2012

Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

KERFISGREINING
Í starfinu felst greining á lausnum innan InfoMentor.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Tölvunarfræðingur, kerfisfræðingur eða sambærileg menntun
Reynsla af kerfisgreiningu

www.mentor.is
Ofanleiti 2 - 103 Reykjavík
mentor@mentor.is

Gott vald á ensku (töluðu og rituðu máli)
Samskiptahæfni, metnaður og sjálfstæð vinnubrögð

Læra

Áætla

Kenna

Meta

Greina

Miðla
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Tískuverslun

Vilt þú vinna spennandi
verkefni með okkur?

við Laugaveg

Vantar starfskraft til aﬂeysinga í miðri viku eftir þörfum
og annan hvern laugadag. Erum að leita að hressri og
skemmtilegri konu 35 ára og eldri sem hefur gaman að
stjana við viðskiptavinina og reynslu af sölumennsku.
Vinsamlegast sendið umsóknir á box@frett.is, merkt:

Flugvirki óskast hjá Air Atlanta Icelandic

„Tíska“ fyrir 22. júní.

Þjálfunardeild
Starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:
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Elskar þú bókhald
jafn mikið og við?
Við hjá Hagsýn sinnum fjármálum lítilla og meðalstórra
fyrirtækja af mikilli alúð. Nú þurfum við að stækka
við bókarateymið okkar en verkefnin henta vel sem
aukastarf. Við óskum eftir kröftum þínum ef þú...
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· ert reyndur bókari
· ert vandvirk/ur og skipulögð/lagður
· ert sjálfstæð/ur í vinnubrögðum
· leggur mikinn metnað í vinnu þína
· vilt sveigjanleika í starﬁ
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?¹QR¹SKȩıȩLMP¹SPQJŁ¹SK ȩ3KQŁIL?PDPCQRSPȩCPȩRGJȩ ȧıEņQRȧȩMEȩECPRȩCPȩPı¹ȩDWPGPȩ
?¹ȩPı¹LGLE?PRļK?@GJȩFCȔGQRȩ ȩMIRŁ@CPȩȩC¹?ȩQ?KITKRȩLıL?P?ȩQ?KIMKSJ?EG

+CLLRSL?P ȧMEȧFDLGQIPńDSP
bȩ "MIRMPQEPı¹?ȩC¹?ȩQ?K@PGJCERȩLıKȩıQ?KRȩRP?SQRSKȩDP¹GJCESKȩ@?IEPSLLGȩıȩȩ
ȩ QTG¹GȩJ?E?JCEP?ȩKıJCDL?ȩMEȩQHıJD@PP?Pȩ PŁSL?PȩıȩLMP¹SPQJŁ¹SK ȩ
bȩ 0CWLQJ?ȩ?Dȩ TCPD?EJCESȩQR?PȏȩCPȩJŉRSPȩ?¹ȩȐŁILSȩQ?KQNGJGȩK?LLJCEQȩQ?KDĸJ?EQȩMEȩȩ
ȩ SKFTCPȏQ ȩ
bȩ 0CWLQJ?ȩ?DȩP?LLQŁIL?QR?PȏȩT?P¹?LBGȩKıJCDLGȩLMP¹SPQJŁ¹?
bȩ ıRRR?I?ȩļȩ?J HŁ¹JCESKȩP?LLQŁIL?RCWKSKȩMEȩQIH?JDCQRȩDPLGȩRGJȩ?¹ȩ?Ȑ?ȩȩ
ȩ P?LLQŁIL?QRWPIH?

ȩ

bȩ 1?KQIGNR?FDLGȩMEȩDĸJ?EQJCEȩDPLG

1R?Pȏ¹ȧDCJQRȧCGLISKȧļȧ
bȩ ıRRRńISȩļȩP?LLQŁILSK ȩICLLQJSȩMEȩ PŁSLȩLıKQJCG¹?ȩTG¹ȩ&ıQIŁJ?LLȩıȩISPCWPG
bȩ LıLSȩQ?KQR?PȏȩTG¹ȩDP¹GKCLLȩSKȩCȐGLESȩICLLQJSȩMEȩP?LLQŁIL?ȩıȩQTG¹Gȩȩ ȩ
ȩ LMP¹SPQJŁ¹?DP¹?ȩTG¹ȩ&ıQIŁJ?LLȩıȩISPCWPGȩMEȩļȩRCLEQJSKȩTG¹ȩ3LGTCPQGRWȩȩ ȩ
ȩ MDȩRFCȩPARGA
bȩ ?¹ȩF?JB?ȩMNL?ȩDWPGPJCQRP?ȩSKȩKıJCDLGȩLMP¹SPQJŁ¹? ȩH?DLRȩļȩLPQ?KDĸJ?EGLS ȩTļ¹?Pȩȩ
ȩ ıȩġQJ?LBGȩMEȩCPJCLBGQ ȩMEȩR?I?ȩTGPI?Lȩ ıRRȩļȩ?JKCLLPGȩSKP¹SȩSKȩ@PCWRGLE?Pȩıȩȩ
ȩ LMP¹SPQJŁ¹?DP¹SK
*?SL?IHńPȩTCP¹?ȩļȩQ?KPKGȩTG¹ȩLņEGJB?LBGȩIHńPȩNPŁDCQQMP?ȩTG¹ȩļQJCLQI?ȩPļIGQFıQIŁJ? ȩ
$PCI?PGȩSNNJŉQGLE?PȩSKȩQRń¹SL?ȩMEȩSKQŁIL?PDCPJG¹ȩKıȩȏLL?ȩıȩQR?PD?RMPE GQȩMEȩıȩTCDȩ
&ıQIŁJ?LQȩıȩISPCWPG ȩȩFRRN UUU SL?I GQ F?QIMJGLL N?EC J?SQQRMPD

UUU SL?I GQ

Sendu okkur ferilskrá þína og stutta kynningu
á bokhald@hagsyn.is en farið verður með
allar umsóknir sem trúnaðarupplýsingar.
Frestur rennur
út 30. júní nk.

hagsyn@hagsyn.is | hagsyn.is | 571 0090

Flokksstjóri
Akureyri
ISS auglýsir eftir ﬂokksstjóra til að stjórna þrifum í
stóru matvælavinnslufyrirtæki á Akureyri
Vinnutími er að jafnaði síðdegis
Hlutverk ﬂokkstjóra er m.a.
• Umsjón, undirbúningur og stjórnun á verkstað
• Samskipti við viðskiptavini
• Ráðningar starfsmanna
• Kennsla og þjálfun starfsmanna
• Þrif á verkstað
Flokksstjóri ber ábyrgð á að verkstaður sé þriﬁnn eins
og til er ætlast.
Í starﬁ ﬂokksstjóra er áhersla lögð á heiðarleika, lipurð
í samskiptum, nákvæmni og þjónustuvilja,
Góðir tekjumöguleikar
Starﬁð getur hentað jafnt konum sem körlum
Umsóknir með ferilskrá sendist á haukur@iss.is fyrir
30. júní
ISS er eitt stærsta eignaumsýslufyrirtæki heims með um 530 þúsund starfsmenn í 52 löndum ISS hefur starfað yﬁr 30 ár á Íslandi og er með um 800
starfsmenn hér á landi

Ráðgjafarþroskaþjálﬁ
á félagsþjónustu- og
fræðslusviði
Grindavíkurbæjar
Laus er til umsóknar 70% staða ráðgjafarþroskaþjálfa á
félagsþjónustu- og fræðslusviði.
Helstu verkefni:
• Annast faglega ráðgjöf og stuðning við forráðamenn
og starfsfólk leik- og grunnskóla vegna nemenda
með sérþarﬁr
• Ráðgjöf vegna gerð einstaklingsnámsskráa og eftirfylgd
• Vinna í þverfaglegum teymum nemenda með sérþarﬁr
• Skráning mála á félagsþjónustu- og fræðslusviði
• Eftirlit og ráðgjöf vegna daggæslu barna í heimahúsum
• Almenn ráðgjöf i málefnum fatlaðs fólks
• Aðstoð við seinfæra foreldra
• Umsjón með liðveislu fatlaðs fólks
• Umsjón með stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna
Hæfniskröfur:
• Réttindi sem þroskaþjálﬁ samkvæmt lögum nr. 18/1978
um þroskaþjálfa
• Reynsla af þjónustu við fatlaða einstaklinga og
fjölskyldur þeirra
• Reynsla af þverfaglegu samstarﬁ
• Reynsla eða þekking á starﬁ í leikskólum
• Sjálfstæði og frumkvæði í starﬁ
• Þekking á OneSystems er æskileg
Laun samkvæmt kjarasamningi ÞÍ og Samninganefndar
Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Staðan er veitt tímabundin til eins árs frá og með 1. ágúst
2012 til og með 31. júlí 2013 með möguleika á ótímabundinni ráðningu.
Upplýsingar um starﬁð veitir Nökkvi Már Jónsson, sviðsstjóri
félagsþjónustu- og fræðslusviðs í síma 420 1100. Umsóknir
skulu sendar á netfangið nmj@grindavik.is eða á félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 62, 240
Grindavík. Umsóknarfrestur er til 2. júlí 2012.
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Bewi ble stiftet i 1980 og er en tradisjonsrik og solid bedrift i stadig vekst. Bedriften har hovedkontor
på Frøya i Sør-Trøndelag med produksjon i Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige. BEWI er en av Norges
største EPS produ-senter, og er total leverandør av EPS emballasje og en ledende produsent av
sprøytestøpte plastprodukter til næringsmiddelindustrien og teknisk industri. Vi er også totalleverandør
av BEWI Byggesystem, fra produkt til ferdig oppsatt råbygg.

Starfsfólk óskast
Það er mikið líf í miðbænum í sumar og því viljum við bæta við
hressu og öﬂugu fólki til starfa á ítalska veitingastaðnum UNO við
Ingólfstorg.

BEWI er ute etter en dyktig og praktisk anlagt person med erfaring innen produksjonsledelse som kan
være en operativ produksjonsleder for vår produksjonsavdeling i Nordkjosbotn, Balsfjord, Norge.

Produksjonslederen skal:

• Være en dyktig og praktisk anlagt person med erfaring
innen produksjonsledelse som kan være en operativ leder
for produksjonsavdelingen.
• Forvalte bedriftens menneskelige og materielle ressurser
som naturlig ligger under leders område.
• Ha ansvar for at produksjonen skjer i henhold til bedrif
tens strategier og produktenes spesiﬁkasjoner og at even
tuelle myndighetspålagte krav blir etterfulgt.

Viljum ráða vanan matreiðslumann, barþjón, þjón og aðstoðarfólk í sal.
Enskukunnátta er nauðsynleg og æskilegt er að umsækjendur
haﬁ náð 20 ára aldri og haﬁ reynslu af svipuðum störfum.

Sentrale arbeidsoppgaver er:
•
•
•
•
•
•

produksjonsplanlegging,
produksjonsklargjøring,
oppfølging av produksjonsarbeidere og mekaniker,
utarbeidelse av dokumentasjoner,
kvalitetssikring av produktene
optimalisering av produksjonsﬂyt

Umsóknir með mynd sendist á uno@uno.is

Produksjonslederen vil rapportere til daglig leder.

Hvem er du:
I tillegg til å ha teknisk utdannelse og mene at du har lederegenskaper så er du uredd og ambisiøs og ønsker å være med på å videreutvikle selskapet. Du har høy arbeidskapasitet og bidrar positivt i arbeidsmiljøet, både arbeidsmessig og sosialt.
Er du en dyktig og entusiastisk person og føler Bewi kan være en arbeidsplass for deg? Det kan være at nettopp du er den perfekte kandidat for oss.

Kirkjuvörður

Søknadsfrist: snarest
Ta kontakt med Svenn Bekken på tlf +47 97 11 11 11 evt mail til hjordis.aarvik@bewi.com.

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra farangurskerfa í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar á Keﬂavíkurﬂugvelli. Verkefnastjórinn heyrir undir deildarstjóra
rekstrardeildar FLE og hefur umsjón með þeim kerfum sem mynda
farangurskerﬁð, allt frá afhendingu farangurs fram að því er hann fer
um borð í loftfar. Á næstu árum verður ráðist í talsverðar fjárfestingar
og viðbætur við farangurskerﬁn sem verkefnastjóri mun leiða.



Verkefnastjóri farangurskerfa
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
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Sóknarnefnd Háteigskirkju auglýsir eftir kirkjuverði
í fullt starf frá 1. september nk. Um er að ræða
krefjandi og metnaðarfullt framtíðarstarf.
Í starﬁnu felst dagleg umsjón með kirkju, móttaka
og símsvörun, bókanir og ýmis tölvuvinna, þátttaka í
helgihaldi og safnaðarstarﬁ, ýmiskonar viðhaldsvinna,
þrif o.ﬂ. skv. nánari starfslýsingu.
Viðkomandi þarf að hafa góða almenna menntun
ásamt tölvu- og enskukunnáttu. Sérstök áhersla er lögð
á góða hæfni í mannlegum samskiptum eins og lipurð,
sveigjanleika, ríka þjónustulund auk góðrar framkomu.
Óskað er eftir því að umsækjendur geri skriﬂega grein
fyrir persónuupplýsingum, menntun, starfsferli, samskiptahæfni svo og öðru því sem þeir óska eftir að taka
fram ásamt því að senda með afrit af sakavottorði.
Nánari upplýsingar um starﬁð veitir Páll Ágúst Ólafsson
á netfanginu pall@hateigskirkja.is eða í síma 895 1747.
Umsóknarfrestur rennur út 22. júní nk.
Umsóknir sendist Háteigskirkju, b.t. sóknarnefndar.
Háteigsvegi 27-29, 105 Reykjavík eða á netfangið
hateigskirkja@hateigskirkja.is.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
˾ ËÑÖÏÑÝÞÔŇÜØßØÐËÜËØÑßÜÝÕÏÜÐË˛
˾ ×ÝÔŇØ×ÏƒÝÕÓÚßÖËÑØÓØÑß˜ÜÏÕÝÞÜÓ˜àÓƒÒËÖÎÓÙÑàÓƒÒËÖÎÝåôÞÖßØß×
ÐËÜËØÑßÜÝÕÏÜÐË˛
˾ Ë×ÝÕÓÚÞÓàÓƒÌÓÜÑÔËÙÑÒßÑÌŴØËƒËÜÐÜË×ÖÏÓƒÏØÎßÜ˛
˾ ÜÏÓØÓØÑåËʬŊÝÞß×ÙÑÐÜË×ÖÏÓƒÝÖßÑÏÞß˛
˾ ÏÜƒÙÑÏʰÓÜÐãÖÑØÓÐÜË×ÖÏÓƒÝÖßåôÞÖËØË˛

Viltu vinna með
hressu fólki?

˾ ØØßÜàÏÜÕÏÐØÓĜÝË×ÜåƒÓàÓƒÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜË˛

Menntunar- og hæfniskröfur:
˾ åÝÕŇÖË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓÓƒØËƒËÜ̋ÏƒËàĀÖËàÏÜÕÐÜôƒÓ˜ÏƒË
 ÝË×ÌôÜÓÖÏÑ×ÏØØÞßØÝÏ×ØƇÞÓÝÞĜÝÞËÜʨ˜ÏÜÝÕÓÖãÜƒÓ˛
˾ ÏãØÝÖËÏƒË×ÏØØÞßØåÝàÓƒÓÐÜË×ÖÏÓƒÝÖß̋ÏƒËÐôÜÓÌËØÎËÕÏÜÐË
ÏÜôÝÕÓÖÏÑ˛
˾ ÏãØÝÖËËÐÝÞŊÜÐß×åʮßÑàÏÖÖÓÏÜÕÙÝÞßÜ˛
˾ ŇƒÞôÕØÓ̋ÙÑÞŊÖàßÕßØØåʵË˛
˾ ŇƒĜÝÖÏØÝÕß̋ÙÑÏØÝÕßÕßØØåʵËÌôƒÓĜÞŊÖßƒßÙÑÜÓÞßƒß×åÖÓ˛

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta
og samvinna.
Hjá Isavia starfa um 630 manns.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru
að sjá um uppbyggingu og rekstur
ﬂugvalla og veita ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem
millilandaﬂug auk yﬁrﬂugþjónustu
fyrir Norður-Atlantshaﬁð.
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt
karla og kvenna til starfa.

ISS óskar eftir starfsfólki á
veitingasvið ISS.
ISS er öflugt fyrirtæki með um
800 starfsmenn.
ISS er alþjóðlegt fasteignaumsjóna fyrirtæki og veitir
framúrskarandi þjónustu.

Við erum að leita að;
Við leitum að skipulagðri manneskju sem getur sýnt frumkvæði
og sjálfstæði í starﬁ. Viðkomandi þarf jafnframt að hafa góða
samskiptahæﬁleika og þægilega framkomu.

taðstoðarfólki í eldhús - föst störf
taðstoðarfólki í eldhús - sumarstörf
t matreiðslumönnum í sumarstörf
t stjórnendum í mötuneyti
VNTLKFOEVSWFS§BB§WFSBÓTMFOTLVNMBOEJ

Umsóknir
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starﬁð.
×ÝŇÕØß×ÝÕËÖÝÕÓÖËƒÜËÐÜôØÞå˝www.isavia.is/atvinna.
×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖÙÑ×Ïƒ4. júlí.
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜß×ÝÞËÜʨƒàÏÓÞÓÜGuðmundur Daði Rúnarsson˜
ÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜÓÜÏÕÝÞËÜÝàÓƒÝ ˜dadi.runarsson@isavia.is

Umsóknir og fyrirspurnir
sendist á olof@iss.is, einnig er
hægt að sækja um á www.iss.is
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Smiðir / Verkamenn óskast
Óskum eftir að ráða smiði/verkamenn í
utanhúsklæðningu og gifsvinnu. Næg vinna
framundan. Áhugasamir sendi tölvupóst á
netfangið: haverk@internet.is

Skútustaðahreppur

Leikskólakennari við leikskólann Yl.
Við leitum eftir áhugasömum leikskólakennara til starfa. Um
100% stöðu er að ræða. Viðkomandi hefur tækifæri til að koma
að skipulagi og mótun leikskólastarfsins til framtíðar auk þess
sem möguleiki er á stjórnunarstöðu.
Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð. Um lítinn leikskóla
er að ræða, 15-18 börn en ágæt aðstaða.
Í Mývatnssveit búa um 390 manns og þar er öll helsta þjónusta til
staðar.
Við munum aðstoða við að útvega húsnæði.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitarstjóri í
síma 464-4163, eða Þóra Ottósdóttir, leikskólastjóri í síma
895-6731.
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, Hlíðavegur 6,
660 Mývatn, fyrir 26. júní n.k.

>ĂƵƐƐƚƂƌĨŚũĄƌşŬŝŶƵŽŐƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌƵŵŵĄůĞĨŶŝƌşŬŝƐƐƚĂƌĨƐŵĂŶŶĂ
^ƚĂƌĨ

^ƚŽĨŶƵŶ

^ƚĂĝƵƌ

Lífeindafræðingur
Deildarstjóri skjaladeildar
Sérfræðingur
Tæknimaður
Lyfjafr., efnafr., lífefnafræðingur
Doktorsnemi í hagfræði
Sérfræðingur
Ranns.m. í lífe.fr. og sameindalíffr.
Ranns.m. við efnagreiningar
Ranns.m. við þörungar. og búnað
Hjúkrunarmenntaður starfsmaður
Sjúkraliðar
Lektor við viðskiptadeild
Móttökuritari
Ræstitæknir
Framhaldsskólakennari
Doktorsnemi í þróunarfræði
Fjölhæfur starfsmaður
Sjúkraþjálfari
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar
Hjúkrunarfræðingur
Háskólakennari við ferðamáladeild

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Reykjanesbær
Þjóðskrá Íslands
Reykjavík
Dómstólaráð
Reykjavík
HÍ, verkfræði- og náttúruvísindasvið Reykjavík
HÍ, lyfjafræðideild
Reykjavík
HÍ, hagfræðideild
Reykjavík
HÍ, Jarðvísindastofnun
Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
HÍ, Rannsóknarsetur í kerfislíffræði Reykjavík
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Hafnarfjörður
Háskólinn á Akureyri
Akureyri
Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
Blönduós
Fornleifavernd, Húsafriðunarnefnd Reykjavík
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Akranes
HÍ, líf- og umhverfisvísindadeild
Reykjavík
Landhelgisgæsla Íslands
Keflavík
LSH, líknardeild
Kópavogur
LSH, bráðaöldrunarlækningadeild Reykjavík
LSH, líknardeild
Reykjavík
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hólar

Eƌ͘ĄǀĞĨ
201206/010
201206/011
201206/012
201206/013
201206/014
201206/015
201206/016
201206/017
201206/018
201206/019
201206/020
201206/021
201206/022
201206/023
201206/024
201206/025
201206/026
201206/002
201206/027
201206/028
201206/029
201206/030
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GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Starfsmaður í símaver
Miðlun ehf. óskar eftir starfsmanni í 50% til 100%
starf. Viðkomandi þarf að hafa mikla þjónustulund,
vera stundvís, skipulagður og hafa gott vald á
íslensku og ensku.
Áhugasamir sendi ferilskrá á netfangið
solveig@midlun.is
Símaver Miðlunar annast símsvörun fyrir fyrirtæki og stofnanir.
Fyrirtæki úthýsa símsvörun til að einfalda verkferla og skapa rými
til að sinna betur kjarnastarfseminni. Miðlun vinnur náið með
fjölmörgum íslenskum fyrirtækjum með því að svara símanum á
álagstoppum og sinna almennri símsvörun á skiptiborði.
Miðlun ehf. Nóatúni 17 - 105 Reykjavík - Sími 580 8080 - midlun.is

Kerhólsskóli, leik- og grunnskóli
Kennarar óskast
næsta skólaár með möguleika á áframhaldandi ráðningu.
Umsjónarkennari á miðstigi, 80% starfshlutfall
List- og verkgreinakennari, 80% starfshlutfall
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til skólastjóra ekki síðar en ﬁmmtudaginn 21. júní.

Spennandi og ábyrgðarmikið stjórnunarstarf
Starf deildarstjóra skjaladeildar Þjóðskrár Íslands er laust til umsóknar.

•
•
•
•

Ábyrgð og stjórnun á skjalastjórnunarkerfi og gagnasafni
Stefnumótun og áætlunargerð á sviði skjalastjórnunar
Innleiðing, þróun og viðhald skjalastjórnunarkerfis
Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og
starfsmenn í skjalamálum
• Eftirlit með skjalakerfi og meðhöndlun mála
Áhersla er lögð á teymisvinnu og gott samstarf við öll svið
stofnunarinnar. Skjalasafnið er umfangsmikið og málafjöldi
u.þ.b. 36.000 mál á ári. Deildarstjóri skjaladeildar heyrir undir
forstöðumann þjóðskrár- og gæðasviðs. Um er að ræða
fullt starf og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.
Starfsstöð skjaladeildar er í Reykjavík.

Ljósavogur óskar eftir því að ráða rafvirkja. Æskilegt
að viðkomandi geti unnið sjálfstætt við nýlagnir og
viðhald á raﬂögnum.
Umsóknum skal skilað á atvinna@ljosavogur.is
Allar nánari upplýsingar veitir Ragnar í síma 895 9010

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu skólans;
http://www.kerholsskoli.is og hjá
Hilmari Björgvinssyni skólastjóra í síma 482-2617 og 863-0463,
netfang hilmar@kerholsskoli.is

www.skra.is
www.island.is

Í starfinu felst m.a. ábyrgð og stjórnun á
skjalastjórnunarkerfi tveggja mikilvægra
grunnskráa Íslands, þjóðskrá og
fasteignaskrá. Deildarstjórinn stýrir sex
manna skjaladeild.

Rafvirki

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsingafræði
• Reynsla af stjórnun er æskileg
• Reynsla af rafrænum skjalastjórnunarkerfum
• Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
• Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu og reynslu af:
- Gerð og miðlun fræðslu- og kynningarefnis
- Gerð handbóka og verklagsreglna
- Verkefnisstjórnun
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Velfarnaður í samskiptum og þjónustu við stjórnendur og
samstarfsmenn
• Góð íslensku- og enskukunnátta
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YLèNRPDQGLDèJHWDKD¿èVW|UIVHPI\UVW
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XQGLUY|UXPHUNMXQXP,FHZHDURJ1RUZHDU9tNXUSUMyQHU
DOIDULètHLJX'UtIXHKI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurbjörg J.
Helgadóttir mannauðsstjóri hjá Þjóðskrá Íslands á
netfanginu sjh@skra.is.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2012. Umsóknum
skulu fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir
óskast sendar á netfangið sjh@skra.is.

Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að
umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Hjá Þjóðskrá Íslands starfa yfir 100 starfsmenn. Verkefni stofnunarinnar eru mjög fjölbreytt og heldur stofnunin m.a. fasteignaskrá og þjóðskrá, gefur út
fasteignamat og brunabótamat, rekur vefinn island.is og sér um útgáfu vegabréfa. Þjóðskrá Íslands leggur metnað sinn í að sinna verkefnum sínum af
fagmennsku og áreiðanleika. Stofnunin hefur það að leiðarljósi að starfsmönnum líði vel í starfi og leggur áherslu á að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn.
Gildi stofnunarinnar eru virðing, sköpunargleði og áreiðanleiki.

Air Crash Investigation
Flugslys krufin til mergjar og orsökin fundin
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

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

Lausar stöður á

rekstrarsviði

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

við Tækniskólann
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ÛÃ
`>
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Háskóla Íslands.

Skólaliði
Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi
nemenda og húsnæðis.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

U Notendaþjónusta og kerﬁsstjórn, ásamt viðhaldi
og uppsetningu tölvukerfa og notendahugbúnaðar
UÊ>Õ«] ÀiÃÌÕÀ] Ûs >` } Õ««ÃiÌ} ÌÛÕ
búnaðar og jaðartækja
UÊ1Ã is ÛiÀi}Õ ÃÌvÕ ,>v>}ÃÊ}
tölvuverkfræðideildar ásamt viðhaldi á tækjum

UÊ,>vi`>ÛÀÕ] ÌCvÀCs is> Ã>LCÀi} iÌÕ
UÊs Íi} ? Õ««ÃiÌ}Õ] ÌÕ } Ûs >` ?
almennum og sérhæfðum hugbúnaði og vélbúnaði
UÊiÌ> Ãs>s ÌC } }iÀÌ Ûs Í>Õ } LÞ}}Ì ÕÌ> Õ
rafeindarásir
UÊ ?ÛC] Ã?vÃÌCs } Û Ì >s Ì>>ÃÌ ? Ûs ßÕ}>À
UÊ0ÕÃÌÕÕ`] ÃÞÀÌiÃ> } Cv  >i}Õ
samskiptum

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 23. júní nk.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí nk.
?>À Õ««ßÃ}>À ÛiÌÀ Àv> -}vÖÃ`ÌÌÀ ÀiÃÌÀ>ÀÃÌÀ
 Ã> xÓx {xn is> n Èänx] iÌv>}\ `Àv>J °Ã

Málari skólans vinnur bæði sjálfstætt og í samvinnu
við aðra starfsmenn húsumsjónar að viðhaldi og
endurbótum á húsum skólans sem og öðrum tilfallandi
verkum. Leitað er að málara með frumkvæði, góða
þjónustulund og reynslu af því að vinna sjálfstætt.

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

PIPAR\TBWA U SÍA U 121848

Málari

Skólafulltrúi - afleysing
Starfssvið skólafulltrúa er fjölbreytt þjónusta við
nemendur og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er
símsvörun og afgreiðsla á skólaskrifstofu og á bókasafni skólans.
Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
ir@tskoli.is merkt „Skólafulltrúi“ fyrir 23. júní nk.

         / = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð ( 

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á
gsi@tskoli.is merkt „Málari“ fyrir 23. júní nk.

Isavia óskar eftir kraftmikilli manneskju
í starfsmannaþjónustu
Isavia á Keﬂavíkurﬂugvelli óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhugasaman
starfsmann í starfsmannaþjónustu til að sjá um launa- og starfsmannamál.
Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu
umhverﬁ.
Starfssvið:

Tækniskólinn leitar að einstaklingum af báðum kynjum með
ríka þjónustulund, dugnað og metnað sem geta styrkt góðan
hóp við daglegan rekstur skólans. Boðið er upp á 50-100%
starf, sveigjanlegan vinnutíma og samkeppnishæf laun á
lifandi vinnustað.

˾ ËßØËàÓØØÝÖË
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˾ ÇÜŇßØËÜàÓØØËĜ×ËØØËßƒÝÕÏÜʨ˜åÝË×ÞƇ×Ýß×ÞŊÖÐÜôƒÓÖÏÑß×ÑÜÏÓØÓØÑß×
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˾ ØØßÜÞÓÖÐËÖÖËØÎÓàÏÜÕÏÐØÓ
Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta
og samvinna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
www.tskoli.is
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Hjá Isavia starfa um 630 manns.
Helstu verkefni fyrirtækisins eru
að sjá um uppbyggingu og rekstur
ﬂugvalla og veita ﬂugleiðsöguþjónustu fyrir innanlands jafnt sem



millilandaﬂug auk yﬁrﬂugþjónustu
fyrir Norður - Atlantshaﬁð.
Isavia leggur áherslu á jafnan rétt
karla og kvenna til starfa.

Áhersla er lögð á að umsækjandi haﬁ mikla samskiptahæ ﬁleika
og góða og örugga framkomu.

Ný útboð í auglýsingu
hjá Reykjavíkurborg
og Vegagerðinni
• Strætóbiðstöðvar við Vesturlandsveg -2012.
Nr. 12862

Allar nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod.

Umsóknir
Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starﬁð.
×ÝŇÕØß×ÝÕËÖÝÕÓÖËƒÜËÐÜôØÞå˝www.isavia.is/atvinna.
×ÝŇÕØËÜÐÜÏÝÞßÜÏÜÞÓÖÙÑ×Ïƒ25. júní.
ÚÚÖƇÝÓØÑËÜß×ÝÞËÜʨƒàÏÓÞÓÜSóley Ragnarsdóttir˜×ËØØËßƒÝÝÞÔŇÜÓĜ ÏʮËàĜÕ˜
soley.ragnarsdottir@isavia.is ÙÑRóberta Maloney˜ÎÏÓÖÎËÜÝÞÔŇÜÓÕÔËÜË×åÖË˜ 
roberta.maloney@isavia.is.
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ÚTBOÐ
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI - 5. ÁFANGI
ÚTBOÐ NR. 15283
Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningarmálaráðuneytisins, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við Háskólann á Akureyri. Hér er um að
ræða 5. áfanga í uppbyggingu húsnæðis Háskólans á
Akureyri. Nýbyggingin er um 750 m² að stærð og er
staðsett á lóð Háskólans við Norðurslóð á Akureyri. Í
þessum áfanga verða byggðar skrifstofur auk tengigangs og smærri stoðrýma. Einnig er frágangur á lóð
umhverﬁs byggingu í þessum áfanga. Framkvæmdin
er hefðbundin verkframkvæmd, uppsteypt hús og
fullnaðarfrágangur innanhúss sem utan.
Helstu magntölur eru:
Uppgröftur
Fylling
Mót
Bendistál
Steypa
Forsteyptar einingar

3.245 m³
2.290 m³
2.200 m²
30.765 kg
385 m³
380 m²

Verkefnastyrkir og ferða- og
menntunarstyrkir Myndstefs 2012

Syðri-Varðgjá, Eyjafjarðarsveit,
deiliskipulag
Í samræmi við ákvörðun sveitarstjórnar Eyjafjarðarsveitar, 12 júní 2012, er hér með auglýst tillaga að
deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis VÞ 5a að
Syðri-Varðgjá, skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Myndstef auglýsir eftir umsóknum um verkefnastyrki og ferða- og
menntunarstyrki á vegum samtakanna. Rétt til þess að sækja um
styrki Myndstefs hafa allir myndhöfundar.

Tillagan er um að á svæðinu megi byggja gistihús og eina íbúð. Tillagan er kynnt á heimasíðu
Eyjafjarðar¬sveitar http://www.eyjafjardarsveit.is
og mun einnig liggja frammi á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 frá 15. júní til 27. júlí 2012.

Sérstök umsóknareyðublöð eru á vef samtakanna www.myndstef.is
og þar eru einnig nánar skilgreind þau atriði sem þurfa að koma fram
í umsókninni ásamt reglum um úthlutun styrkjanna. Umsóknarfrestur
rennur út 18. ágúst 2012. Umsóknir sem berast eftir þann tíma fá ekki
afgreiðslu. Tekið skal fram að póststimpill gildir á innsendum umsóknum. Umsóknir skulu berast til skrifstofu Myndstefs, Hafnarstræti 16,
p.o.box 1187, 121 Reykjavík fyrir ofangreindan tíma.

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
tillöguna er til og með 27. júlí 2012.

Vakin er athygli á að þeir sem sent hafa inn umsóknir um styrki fyrir
birtingu þessarar auglýsingar verða að endurnýja þær umsóknir.

Athugasemdir skulu vera skriﬂegar og berast skrifstofu Eyjafjarðarsveitar.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 16. ágúst 2013.

Sveitarstjóri Eyjafjarðarsveitar

Útboðsgögn eru til sýnis og sölu frá og með þriðjudeginum 19. júní 2012 á kr. 3.500 hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík.

Vakin er athygli á því að Myndstef áskilur sér rétt til að birta á
heimasíðu sinni texta og myndir um viðkomandi verkefni í samráði við
höfund þess.
Stjórn Myndstefs

Útboðsgögn eru ennfremur til sýnis á skrifstofu Háskólans á Akureyri.
Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 3. júlí 2012,
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

Allar nánari upplýsingar gefur Ólöf Pálsdóttir á opnunartíma
skrifstofunnar, 10:00 – 14:00 alla virka daga. Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á netfangið myndstef@myndstef.is

sími: 511 1144

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagi í Kópavogi
Kópavogsbær
Skipulags- og byggingardeild

Kársneshöfn. Hafnarsvæði. Vesturvör 38-50. Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga Skipulags- og byggingardeildar Kópavogs að
breyttu deiliskipulagi athafnasvæðsins við Vesturvör. Tillagan, sem er breyting á deiliskipulagi, Kársnes - hafnarsvæði,
Vesturvör 32-38, samþykkt í bæjarráði 25. ágúst 2011 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 5. október 2011, nær til lóðarinnar við
Vesturvör 38 og bæjarlandsins norðan og vestan lóða við Vesturvör 32A, 32B, 36 og 38.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að skipta upp lóðinni að Vesturvör 38 í tvær lóðir ca. 5.000 m2 að flatarmáli hvor fyrir sig og
breyta núverandi byggingarreit þannig að gerðir verði tveir byggingarreitir 32 x 65 metrar að stærð. Mænishæð þeirra lækkar
úr 12 í 10 metra og vegghæð verður 8 metrar í stað 10 metra. Heildarbyggingarmagn hvers byggingarreits er áætlað 3.000
m2 að stærð og hámarks grunnflötur er áætlaður 2.000 m2.
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Á bæjarlandi vestan við hús nr. 32 til 38 við Vesturvör, sem er skilgreint í aðalskipulagi sem hafnsækið svæði, er gert ráð fyrir
að stofnaðar verði þrjár nýjar athafnalóðir með möguleika á allt að 6 nýjum húsum.
Ný lóð að Vesturvör 40 er áætluð 11.700 m2 að flatarmáli og rúmar byggingarreit fyrir athafnahús með mænishæð allt að
13.5 metrar á þremur hæðum með 11.5 metra vegghæð. Hámarks flatarmál þess er 6000 m2 og grunnflötur 4500 m2.
Ný lóð að Vesturvör 42 til 48 er áætluð um 11.700 m2 að stærð og byggingarreitur hennar rúmar 2 til 4 byggingarreiti sem
eru allt að 12 metrar að hæð á þremur hæðum með 10 metra vegghæð. Gert er ráð fyrir 2-4 innri byggingarreitum með
mænisstefnur í austur - vestur. Samanlagt byggingarmagn á lóðinni er áætlað er 6000 m2 og hámarksgrunnflötur allra innri
byggingarreita er 4000 m2.
Ný lóð að Vesturvör 50 er áætluð um 2500 m2 að flatarmáli og byggingarreitur hennar rúmar hús sem er með hámarks
mænishæð 9 metrar. Fjöldi hæða 1-2. Vegghæð er óbundin og ekki er gerð krafa um mænisstefnu en mælst er til þess að
þak sé flatt. Hámarks flatarmál fyrirhugaðs húss er áætlað um 1500 m2 og grunnflötur 1000 m2.
Á bæjarlandi sunna lóðarinnar nr. 40 er gert ráð fyrir aðstöðu til að sjósetja báta og viðlegukannt. Reiknað er með stálþili á
um 50 m kafla og verður hæð á landi og útfærslu hafnarmannvirkis og varnargarðs ákveðin í samvinnu við Siglingastofnun.
Kvöð er gerð um umferðarrétt með báta frá lóðamörkum Vesturvarar 40 að sjósetningarsvæði.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 ásamt skýringarmyndum og greinargerð dags. 6. júní 2012.











TIL SÖLU

ÍSBÚÐ / SÖLUTURN
MIKLIR MÖGULEIKAR
Vaxandi íssala sem auðvelt er að auka verulega,
Spilakassar / lottó og vinsæl DVD leiga.
Snyrtilegt og nýlega endurnýjað húsnæði. Vel staðsett við
2 skóla og þétta blandaða byggð.
Miklir framtíðarmöguleikar, vaxandi velta
Ýmis skipti koma til greina. Ásett verð 8 millj.
Nánari uppl. veitir Kristberg Snjólfsson í síma 892-1931

Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan verður til sýnis á Skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til
fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá 18. júní 2012.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega
Skipulags- og byggingardeild eigi síðar en kl. 15:00 fimmtudaginn 2. ágúst 2012. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkir tillögunni.
Skipulagsstjóri Kópavogs

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali

SÍMI 512 4900 – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS
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Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

+JARTAN
(ALLGEIRSSON
Sverrir Kristinsson
LÎGGILTUR
lögg. fasteignasali
FASTEIGNASALI

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

•
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www.eignamidlun.is
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&OSSVOGUR p ËSKAST

Álfurinn ísbúð

Frábært atvinnutækifæri fyrir
einstaklinga / hjón

Lundargata - Akureyri

«SKUM EFTIR EINBÕLIS
EÈA RAÈHÒSI Å &OSSVOGI
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR +JARTAN
(ALLGEIRSSON LÎGGILTUR FASTEIGNASALI Å SÅMA
 

Til sölu góður rekstur, Ísbúð / Grill / Söluturn á góðum
stað í Vesturbæ Kópavogs á móts við Sundlaug Kópavogs.
Húsnæði, innréttingar og tæki mikið endurnýjað.
Frábær aðstaða í skjólgóðum garði með bekkjum
fyrir viðskiptavini.

Byggingarlóð til sölu í Árborg

Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað hús í hjarta Akureyrar. Um er
að ræða 120,6 fm. einbýlishús í göngufæri frá miðbæ. Húsið er fimm
herbergja og skiptist í kjallara, hæð og ris. Garður og lóð afar snyrtileg. Frá árunum 1993-2006 fóru fram miklar endurbætur á húsinu.
Byggingarár: 1900. Verð: 27,9 m.kr.

Allar nánari uppl veitir
Gunnar Valsson í síma 699 3702
eða gv@remax.is
Gunnar Valsson Þórarinn Jónsson
lögg. fasteignasali
gv@remax.is

Glæsilegt 337 m² einbýlishús
á Arnarnesinu

Til sölu 6000 fermetra byggingarlóð í næsta
nágrenni við Selfoss. Mikill gróður er á lóðinni.
Óskað er eftir verðtilboði.
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi (Steindór)
Sími: 480 2900 – steindor@log.is

O

Allar nánari upplýsingar gefur

pi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

ð
s

hú

Frábært skipulag, góðar stofur, 6 svefnherbergi
Möguleiki á sér íbúð og vinnustofu, gott útsýni
Glæsileg eignarlóð í rólegu umhverﬁ
Tvöfaldur bílskúr, þrjú baðherbergi

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Akurhvarf 3, jarðhæð, bjalla 002 – 203 Kópavogi

FRUM

E Opið hús laugardag kl. 14:00 - 16:00 E

210 Garðabær

HEGRANES

Einstök eign fyrir vandláta
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

TILBOÐ ÓSKAST

EINSTAKT TÆKIFÆRI
Stórglæsileg 128 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli með stæði í bílskýli og 80 fm sértimburverönd. Mjög fallegar innréttingar. Parket. 3 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpshol. Þetta er glæsileg eign á frábærum
stað þar sem stutt er í skóla, leikskóla, veiði, Heiðmörk og útivist.
Hagstæð lán áhvílandi. Verð 33,9 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

Góð kaup

TIL SÖLU
VERSLUNARHÚSNÆÐI
Í SMÁRALIND

130m² verslunarhúsnæði ásamt 45m² lager.
Frábær staðsetning á efri hæð í Smáralind.

Þórðarsveigur

113 Reykjavík
Hagstætt verð!
Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu
eða leigu
Eign sem býður upp á mikla
möguleika

Nánari upplýsingar veitir

Ragna S. Óskarsdóttir

Bílastæði fyrir 16 bíla

löggiltur fasteignasali

sími: 892 3342
ragna@miklaborg.is

Verð:

27, 0 m.

Upplýsingar: Gerður Ríkharðsdóttir, Sími 693 1500 // gerdur@hagar.is
- með þér alla leið -
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ÓÐINSGÖTU 4

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

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

Leita að góðri íbúð
í lyftuhúsi og með
bílageymslu!

Fallegt og afar vel staðsett 314,4 fm
einbýlishús á þremur pöllum auk
rislofts á þessum eftirsótta stað.

Aragata

Tvær íbúðir eru í húsinu og er sér inngangur í hvora um
sig. Aðalíbúðin skiptist m.a. hol, þrjár samliggjandi
skiptanlegar stofur með útgangi á verönd og lóð, eitt
herbergi inn af stofu (á teikningu forstofuherbergi),
eldhús með upprunalegum sérsmíðuðum innréttingum
og þrjú herbergi á svefngangi.
Nýlega hefur verið skipt um inntök og
ljósleiðari lagður í húsð.

Má vera í húsi fyrir 50 ára og eldri. Skilyrði eru að hún sé
4ra herbergja. Eingöngu er verið að leita í póstnúmerum
112, 113 og 270. Kaupendur eru búnir að selja.
Nánari upplýsingar veitir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi í sími 697 9300 svan@miklaborg.is
Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Lóðin er 762,0 fm að stærð, ræktuð.
Hægt er að koma fyrir tveimur
bílastæðum á lóð.
Verð 79,9 millj.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

ÓÐINSGÖTU 4

- með þér alla leið -

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

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

Opið hús mánudag

Vindakór 9 íbúð 302

Hásteinsvegur 26
- Stokkseyri

S

OP

IÐ

HÚ

203 Kópavogur

mánudaginn 18. júní

milli 17:00 og 18:00
Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson

Vönduð 4ra herbergja íbúð
Granít steinn á öllum gólfum
Sérsmíðaðar innréttingur

Sölufulltrúi

Stæði í bílageymslu, góð sameign

sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Glæsileg eign í góðu húsi

Opið hús í dag frá kl.13-16

Glæsilegt einbýlishús á einstökum stað
með stórkostlegu útsýni.
207,3 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 38,5
fm. bílskúr. Húsið er allt hið vandaðasta, innréttað á
vandaðan og smekklegan hátt. Eldhús með eldunareyju. Stofa með gólfsíðum gluggum og mikilli lofthæð.
4 svefnherbergi. Gólfhiti er í öllu húsinu. Hellulögð
verönd umlykur húsið á þrjá vegu. Heitur pottur á
verönd. Húsið er klætt að utan með
standandi harðviðarklæðningu og
lágréttu báruáli. Gluggar og útihurðir úr
tekki. Verðtilboð.
Frábær staðsetning á fallegum stað
á sjávarkambi með útsýni til suðurs,
vesturs og austurs.
Eignin verður til sýnis í dag.
Verið velkomin.

Allar nánari upplýsingar gefur Atli.
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

31,9 millj.

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

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

STOKKSEYRI
OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16
Dvergasteinar 4

- með þér alla leið -

S

PIÐ

HÚ

O

Til leigu tilbúið
bílaverkstæði
ȈĄȀ

Sigrún Stella
Einarsdóttir
lögg. fasteignasali
GSM 824 0610

Sporhömrum 12 Grafarvogi

Opið hús laugardaginn 16. júní milli kl. 16:00 & 16:30
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Vandað einbýlishús á 1.713 fm. lóð
Glæsilegt og vandað 202,0 fm. einbýlishús miðsvæðis á Stokkseyri. Húsið er byggt
árið 1987 og hýsti útibú Landsbankans til margra ára, en fyrir nokkrum árum var
því breytt í íbúðarhús og þá innréttingar og gólfefni endurnýjað. Eignin skiptist m.a.
í tvær góðar stofur, rúmgott eldhús með fallegum innréttingum, tvö rúmgóð svefnherbergi, stórt bókaherbergi og baðherbergi. Afgirt lóð og steyptar stéttar. Fullbúið
gestahús er á lóð. Vel staðsett eign sem býður upp á ýmsa möguleika.

Dvergasteinar
S

PIÐ

HÚ

O

Falleg 112 fm endaíbúð á 2. hæð í litlu tveggja hæða fjölbýlishúsi á
góðum stað í rótgrónu hverﬁ, með tvöföldum bílskúr, stórum suðursvölum og góðu útsýni. Eldhúsið er með ﬂísalögðu gólﬁ, góðum skápum
og hornglugga með góðu útsýni. Stofan er björt, með parketi á gólﬁ og
dyr út á skjólgóðar suðursvalir. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar.

Örn verður á staðnum. Verið velkomin!
Nánari upplýsingar í síma 696-7070 eða orn@fmg.is

Mikið endurnýjað einbýlishús. Reisulegt 201,9 fm. einbýlishús sem er kjallari, hæð
og ris og stendur á 2.052,6 fm. afgirtri lóð. Húsið var byggt árið 1929, en hefur verið
mikið endurnýjað undanfarin ár og skiptist í forstofu, hol, stofu, eldhús, þrjú herbergi
og baðherbergi. Í risi er stórt opið rými með stórum gluggum. Mikils útsýnis nýtur frá
eigninni. Húsið er nýlega klætt að utan með bárujárni. Afgirt og gróin lóð.
Eignirnar verða til sýnis í dag. Verið velkomin.
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Suzuki swift árg 2000, k 150.000,
450.000þ, ekki skifti, nýskoðaður.
8215977

Bílar til sölu

Bens E 300, árg 90/91. Ekinn 250.þús
Lakk orðið þreytt en þetta er góður bíll
sem ég sé mikið eftir. Áhugasamir geta
haft samband í síma 6994222

Dodge Ram 2500 árg. 99 innfluttur 05
ek. 105 þ. mílur, 7 manna topp eintak
S. 8493230

500-999 þús.

2010 Toyota Prius til sölu

2010 Toyota Prius til sölu, ek. 27þ km,
eins og nýr. Ásett verð 4.350.000. Eyðir
aðeins 4.5l. Mörg hundruð þúsund
bensínsparnaður á ári. sími 896 6608.
Til sölu 305 Chevrolet. Ný yfirfarinn V.
150 þús. 12 bolta Chevrolet, einnig 302
Ford. 351WEFI. 360 AMC. Ásamt fleiri
vélahlutum. S. 774 4021.

Toyota Avensis Wagon N/G 2009, ssk,
ek.55.þ., krókur, sumar og vetrardekk
(ný Michelin). Verð 3.590.000, áhv.lán
1.9 millj. Engin skipti. S.699-1680.

Til sölu Citroen C5 2.0 Árgerð 2002,
beinskiptur, ekinn 246þus. Verð kr.
690þ. Uppl. 898-8103.
Subaru Legacy station, árg. ‘05, ek.
176 þ. Bsk. hátt/lágt drif. Góður og
snyrtilegur bíll. Tilboðsverð 1.080 þ.
Uppl. s. 892 9171.

Ford Explorer, bensin 4,0cc, árg. ‘06, Ek.
89 þ. 7 manna. Séð aftaná Myndavél,
aksturstölva, navigation, Dráttarbeisli,
Filmur, Fjarstýrðar samlæsingar,
Geislaspilari, Hraðastillir, Sjálfskipting
Fjórhjóladrif, Vökvastýri, Veltistýri, ABS,
hemlar, Spólvörn, Þakbogar Þjófavörn,
Þjónustubók,
Rafdrifnir
speglar
Reyklaust ökutæki. Verð 2,6m. S. 6951042.
Suzuki vitara jlx ‘99 Ek. 150Þ. Ný dekk.
Ný skoðaður, ssk, V. 450 þ. S. 6984485.

Sendibílar

Til sölu Nissan Navara
árg 2007

Ekinn ca. 75.000 km, Diesel, Sjálfsk.
Ný dekk, CD spilari, Loftkæling,
Sætishitarar í framsætum Verð
2.790.000 kr., s. 8209563

Til sölu

Nissan Navarra árg. 2008, ekinn 50þús.
Sjálfskiptur, leður, topplúga, breyttur
hjá Art.Truck fyrir 33”. Verð 4.690.000,-.
Uppl. s 864-7917.

VW POLO BASICLINE árg. 2005, ekinn
99þús.skoðaður 2013. Sparneytinn og
góður bíll, Verð 750.000kr. Uppl. í s.
660-8308.

Land Cruiser 70, árg. ‘87 á nýlegum
39,5 ‘’ dekkjum. Gormar hringinn. s:
691-3047.
Opel Astra árg. 2000, ek. 143þ. beinsk.
1200 vél, 5 dyra, sérlega snyrtilegur, v.
400þ. s. 8566149

2 milljónir +
Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr
Nizzan Terrano Luxery 2002, disel 3.0 l.
Upplýsingar í síma 694-3396.

300 ÞÚSUND STAÐGREITT

wolfswagen Passat 98’ skoðaður 13’,
ekinn 156þ. beinsk. símanúmer 895
- 9538

Nú er tækifæri

Benz árg ‘75. Ekinn aðeins 186 þ.km.
Í topp ástandi á aðeins 1,2m. Erlendis
væri það ca. 3 - 3,5m. S. 896-3044.

Til sölu Ford Econline 250. Húsbíll
árg.’88, fer í fornbílaflokk á næsta ári.
Þarfnast loka frágangs, kram og boddý
í fínu lagi, vél 351 Efi, ssk, 2 millikassar
læstur aft. og fram. 44” dekk í lagi, hár
toppur. V.500Þ. Skoða skipti. Uppl. í s.
899 6363.

VW Passat stw árgerð 2

7manna Honda til sölu, árg. ‘03 ,næsta
skoðun’13, allt nýtt í bremsum, Einnig
til sölu Rav4 árg.’04, skoð. ‘13 TILBOÐ
Í 692-2599

Hestamenn ath.

Til sölu Ford f350 Lariet, dísel,
árg. ‘05, Ek. 92 þ.km, 37” breyttur,
camper festingar, bakkskynjarar og
dráttarkrókur, lok á palli, álfelgur, 1200
þ.kr. lán getur fylgt. Góður stgr. afsl.
Glæsilegur bíll. Uppl. í s. 896-0015.

Ssangyong Kyron XDI árg. 2006. Ek.
83 þ. km. Leðuráklæði. 17” álfelgur og
nýleg heilsársdekk. Ásett verð 2,5 millj.
eða 2,2 millj. staðgreitt. Ath. skipti á ca.
500þús. kr. fólksbíl. Nánari upplýsingar
veitir Torfi í síma 865 1073 eða 581
3584.

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Hópferðabílar

Ekinn 86 þúsund km. Mjög góður
bíll. Verð 1.890 þúsund staðgreitt.
Upplýsingar í síma 899-0309
Rexton RX 270 xdi. Ek. 255 þ. Nýir
spíssar og glóðakerti. Bíllinn er
nýskoðaður. Verð: 2.000.000 Skipti á
ódýrari koma til greina. Uppl. í síma
893 6767.

TOYOTA COROLLA 2003, SJÁLFSKIPTUR
, 4. DYRA, EKINN 118 Þ. KM., SKOÐAÐUR,
ÁLFELGUR, ÞJÓNUSTUBÓK. VERÐA
1080 ÞÚS. ENGIN SKIPTI. S.8958956.

Til sölu góður M.Benz 303þokkalegt
viðhald, 55 manna. Tilboð óskast. Sími
893 4246.

Til sölu VW Golf 1.4 T

Landcrusier GX „98 35” Disel ek.289þ.
sk ‘13. Ný yfirfarinn f. 100þ.kr V.1490
S. 869-8886

122 hp. ekinn 18.000 km. Beinskiptur,
Sóllúga,
Leðurklætt
stýrishjól,
loftkæling, CD-Radio, 16” álfelgur,
Vetrardekk,
Sportfjöðrun,
Verð
2.990.000 kr, s. 8209563

Góður ferðavagn

Grand cheeroke limited. árg. ‘01.
Nýskoðaður. Bíll með öllu. S. 5656104/848-5072.

Toyota Hilux 35” 2008

Ekinn 38.000 ásett.5.390.000 óska
eftir tilboði vegna flutninga. Einnig til
sölu Yamaha XVS 1100 A árgerð 2009.
Ásett 1750.000 en óska eftir tilboði. S.
862-1717.

Toyota Corolla Verso Árg.’07 1,8 Ssk.
7 manna. Verð 1.600þús. Uppl. í s.
693 2991.

Hyundai H-1 Starex 4x4 árg.06 Ek.150Þ
Verð hugmynd 1.350Þ Bíll í ágætu
standi. S. 664-9207
Subaru Impreza árg. ‘97 ek. 203.000
km. Ný tímareim og nýr geymir.
Þarfnast lagfæringar. Tilboð óskast. S:
898-4540.
Til sölu Toyota corolla, árg. ‘99. Ek. 260
þ. Nýskoðuð, ný tímareim, er með krók,
bsk. Uppl. í s. 847-1350/772-1350.

0-250 þús.

BMW 320,’06. Ekinn aðeins 69 þús.
Sjálfskiptur, hvítt leður, 17” og aðeins
1 eigandi. Dekur bíll. V. 2.850 þús. Ath
skipti á 4x4. Uppl. í s.822-2777.

Bílar óskast
Óska eftir bíl fyrir allt að 200 þ. má
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 7775700

Yaris Óskast

Eða Corolla, mazda 3, Skoða annað
sirka 05-10 Ek. undir 60Þ S.565-6024
897-7006.

Toyota avensis ‘99 E.180Þ 2.0 ssk.
spólv. overdrive, krókur, 430Þ stg. 8977006 og 565-6024.

0-250 staðgreitt

Nissan Patrol árg.2006 toppbíll
ekinn 106þús.v. 3.990þús. Gott
staðgreiðsluverð eða skipti á ódýrari
bíl, helst station. Uppl.sími 659-1461.
Chrysler Concorde árg. 1999, ekinn 110
mílur. Gangfær en þarfnast lagfæringar.
Verð 199 þúsund. Upplýsingar gefur
Brynjar 869-1097.

Vörubílar

Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

Mitsubishi Carisma árg. 89 ekinn 209
þús. þarfnast smá lagfæringar verð
185 þús. Upplýsingar í 660-6320 milli
17 og 21.

Citroen árg ‘2006 dísel. Ek. 100 þ. Verð
650+ vsk eða 820 þ. S. 842-6522

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

Jeppar

Audi A6/2,6 4x4 sjálfsk, árg 95’ ekinn
285 þús nýleg sumardekk, biluð
sjálfskipting, verð 175 þús, uppl í síma
860 - 7072

BMW 318 sjáfssk. árg. ‘01 ek. 200þús.
Ný yfirfarin. Verð 700 þús. Uppl. s.
693 2991.

Til sölu Iveco Euro Cargo 120E23, árg
‘00. Ek. 283 þ. Uppt. vél. Ýmis skipti
möguleg. V. 3,8 +vsk. Uppl. í s. 8229500 eða kiddith@mmedia.is

Opel Zafira 1800. árg. ‘03. 7 manna. Ek.
150 þ. Sjálfsk. Dráttarkrókur, álfelgur,
góð heilsársdekk. Verð 690 þ. S. 8401602.

Skoda Oktavia árg.’06. Bensín/sjálfsk.
Einn eigandi. EK. 48. þús km. V.
1.590.000. Uppl.thordurgu@gmail.com

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

Toyota Aygo árg. 06 ekinn 69þús.
Beinsk.
Nýskoðaður.
Sumar-og
vetrardekk. Verð 990þ. Uppl. í síma
8566930.

Corolla, 94mdl. Ný tímareim, nýtt í
bremsum o.fl. Tilboð óskast s. 7737133.

250-499 þús.
SSANGYONG Rexton RX-270 (diesel).
Árg. 2004, ek.136 þús, V. 2.090 þús.
Snyrtilegur og vel með farinn bíll. Uppl.
í síma 896-1231

Peugeot 406. Verð 260
þús

Árg. ‘99. Sjálfsk. Ek. 167 þús. Uppl. Í
síma 661 8123.

Húsbílar

Land Cruiser til sölu Vegna brottflutings,
Land Cruiser 120 VX 2006, ekinn 115.þ
Km. Diesel. 8 manna, sóllúga, krókur,
leður, húddlhlýf. Einn eignandi. Verð
4.600.000 Upplýsingar í síma 8970661.

Til Sölu húsbíll árg. ‘04, nýskoð. Tilbúinn
í útileguna. Tilboð 3.990.000 Uppl. í s.
564 5017 og 894 5017.

