
atvinna Allar 
atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Starfsmannastjóri

Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk.  Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 

fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 

gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.

Norðurál er eitt stærsta iðnfyrirtæki á 
Íslandi.  Fjöldi starfsmanna er á sjötta 
hundrað og árleg framleiðslugeta 
fyrirtækisins um 280 þúsund tonn af 
hágæða áli.

Hjá Norðuráli starfar fólk með afar 
fjölbreytta menntun og bakgrunn.    
Áhersla er lögð á jafna möguleika 
karla og kvenna til vinnu.
 
Norðurál er í eigu Century Aluminum 
sem er með höfuðstöðvar í Monterey 
í Kaliforníu í Bandaríkjunum. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið 
má finna á heimasíðu þess               
www.nordural.is

Helstu verkefni Menntunar- og hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

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

Framkvæmdastjóri HSSA

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags.

Upplýsingar veita:
Hjalti Þór Vignisson, bæjarstjóri  
Sími 470-8000
hjaltivi@hornafjordur.is

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is  

Umsóknarfrestur er til og  
með 16. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is með upp-
lýsingum um náms- og starfsferil 
ásamt kynningarbréfi.

Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar Suðausturlands. 

Helstu verkefni:
• Stýrir daglegum rekstri HSSA
• Hefur yfirumsjón með starfsmannamálum á stofnuninni 
• Er tengiliður HSSA við opinberar stofnanir á sviði  
   heilbrigðis- og öldrunarmála
• Starfar með stjórn HSSA að stefnumótun og gerð samninga  
   um rekstur stofnunarinnar
• Umsjón með áætlanagerð og uppgjöri fyrir stofnunina
• Situr fundi bæjarráðs Hornafjarðar sé þess óskað
• Önnur tilfallandi verkefni sem yfirmaður felur viðkomandi

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Góð þekking á heilbrigðis- og öldrunarmálum
• Skipulagshæfileikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í
   mannlegum samskiptum
• Jákvætt viðmót og frumkvæði
• Góð almenn tölvukunnátta
• Góð íslenskukunnátta og færni í að koma frá sér efni
   í rituðu og töluðu máli 
• Reynsla af stjórnun nauðsynleg

Sveitarfélagið Hornafjörður rekur Heilbrigðisstofnun Suðausturlands á grunni 
þjónustusamnings við íslenska ríkið. Starfssvæðið nær frá Skeiðarársandi í vestri 
að Hvalnesskriðum í austri. Hornafjörður er blómstrandi samfélag með liðlega 2100 
íbúa, þar af búa um 1700 manns á Höfn í Hornafirði. Höfn er öflugur útgerðarbær, 
ferðaþjónusta er vaxandi í öllu sveitarfélaginu og fjölbreyttur landbúnaður stundaður  
til sveita. Félags- og menningarlíf er öflugt. Öll almenn þjónusta er á staðnum.



Sérfræðingur í  
umhverfistölfræði

Starfið felur í sér að undirbúa og koma á laggirnar gerð 
umhverfistölfræði í samræmi við alþjóðlegar kröfur. 
Verkefnið snýst sérstaklega um tölfræði fyrir úrgang 
og vatn. Hér er um að ræða nýtt verkefni hjá Hagstofu 
Íslands sem skipuleggja þarf frá grunni. Starfið er tíma-
bundið  til mars 2014.

Hæfniskröfur
 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði 

eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Þekking á umhverfismálum er kostur.
 Reynsla af tölfræðilegri vinnslu er kostur.
 Góð almenn tölvuþekking.
 Þekking á gagnagrunnsvinnslu (SQL) er kostur.
 Frumkvæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að 

umfangsmiklum samvinnuverkefnum.

Umsóknarfrestur til 24. september 2012

Sérfræðingur á  
fyrirtækjasviði

Starfið felst í umsjón með skipulagi, úrvinnslu og 
útgáfu tölfræði um sjávarútveg og fiskeldi ásamt 
þátttöku í uppbyggingu og þróun á tölfræði um 
fyrirtæki.

Hæfniskröfur
 Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 Þekking og áhugi á íslenskum sjávarútvegi er 

æskilegur.
 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu (SQL) er æskileg.
 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu er kostur.
 Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð.
 Samskipta- og skipulagsfærni til að vinna að 

umfangsmiklum samvinnuverkefnum.

Umsóknarfrestur til 24. september 2012

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða 
metnaðarfulla og áhugasama starfsmenn

Hagstofa Íslands er sjálfstæð  

stofnun sem gegnir forystu hlutverki 

á sínu sviði. Hún samhæfir opinbera 

hagskýrslugerð á Íslandi og er virkur 

þátt takandi í alþjóðlegu samstarfi. 

Hagstofan sinnir rannsóknum og 

safnar, vinnur og miðlar áreiðan-

legum hagtölum sem lýsa samfélaginu. 

Stofnun in stuðlar að upplýstri 

umræðu og faglegum ákvörðunum 

með því að tryggja öllum sama 

aðgang að upplýsingum.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjara-
samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

EVRÓPSKA
HAGSKÝRSLU-
SAMSTARFIÐ
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Hugbúnaðarstýring Vodafone 
bíður spennt eftir liðsfélaga
Sérfræðingur í hugbúnaðarstýringu verður að hafa unun af því að þróa 
nýjar og snjallar lausnir bæði af eigin rammleik og í liði með öðrum. 
„Það er ekki hægt“ er ekki til í orðaforða hugbúnaðarsérfræðingsins.

vodafone.is/storf.  

Umsóknarfrestur er til og með 16. september 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 viðskipta-
vini okkar þá ánægðustu á Íslandi.

Þín ánægja er okkar markmið
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Kópavogur, Smiðjuvegi 68-70, sími 544 5000 
Njarðvík, Fitjabraut 12, sími 421 1399 
Selfoss, Gagnheiði 2, sími 482 2722

Afgreiðslutímar í Sólningu 
Smiðjuvegi og Barðanum, Skútuvogi
Virka daga kl. 08-18, laugardaga kl. 10-14

Sólning og Barðinn óska eftir að ráða röskan og 
samviskusaman starfsmann. Reynsla af hjólbarða-
viðgerðum æskileg. Um framtíðarstarf getur verið um 
að ræða. Umsóknir berist til Sólningar Smiðjuvegi 68, 
200 Kópavogi eða í netfangið gunnar@solning.is.

SÓLNING

STARFSMAÐUR Á VERKSTÆÐIÁSTARFSMAÐUR Á VERKSTÆÐI

solning.is Skútuvogi 2 - 104 Reykjavík - Sími 568 3080 - bardinn.is

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

Tryggingaráðgjafi á sölu- og þjónustusviði

Nánari upplýsingar:

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 17. september nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is.Vörður leitar að öflugum einstaklingi til að vinna í hópi metnaðarfullra starfsmanna. 

Starfið er í senn fjölbreytt og krefjandi.

Starfssvið:
• Almenn þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina 
   félagsins á einstaklingssviði
• Tilboðsgerð og sala til nýrra og núverandi 
   viðskiptavina
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun sem snýr að viðskiptum eða þjónustu
• Reynsla af starfi við vátryggingar er æskileg
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð þjónustulund og sjálfstæði í starfi
• Gott vald á talaðri og ritaðri íslensku
• Góð kunnátta í ensku æskileg 

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu BankNordic. Félagið hefur vaxið hratt  
á undanförnum árum og í dag starfa um 65 starfsmenn hjá félaginu. Vörður er áhugaverður  
vinnustaður fyrir fólk sem vill taka þátt í frekari uppbyggingu og vexti félagsins á komandi árum.  
Allar nánari upplýsingar um félagið má nálgast á www.vordur.is
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Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
SharePoint sérfræðingur Símkerfasérfræðingur

.NET forritun

Oracle - Linux

Hugbúnaðarprófanir

UT þjónusta 
Sjá nánar á www.intellecta.is

Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim 

orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 

nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.

Sótt er um störfi n á vef Capacent 

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir

(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Jóna Björk 

Sigurjónsdóttir (jona.sigurjonsdottir@capacent.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 17. september nk.

Spennandi störf 
við aflstöðvar

TÆKNIMAÐUR HJÁ LANDSVIRKJUN POWER

Landsvirkjun Power er dótturfélag Landsvirkjunar og 

sérhæfir sig í ráðgjöf við þróun, endurbætur og rekstur 

raforkuvera á erlendum mörkuðum.

Starfið felst í öflun verkefna, ráðgjöf og umsjón með 

verkefnum Landsvirkjunar Power fyrir viðskiptavini 

erlendis. Verkefnin snúast um rekstur aflstöðva, þróun 

viðhaldskerfa, endurbætur á stjórn- og varnarbúnaði, 

kennslu starfsmanna við rekstur aflstöðva o.fl. 

Verkefnin eru einkum á Grænlandi og í Kanada en 

starfsstöð að mestu á Íslandi. Við leitum að verkfræðingi 

eða tæknifræðingi með gott vald á íslensku, dönsku 

og ensku auk reynslu af rekstri aflstöðva og/eða 

ráðgjafastörfum.

IÐNAÐARMAÐUR Á SOGSSVÆÐI

Iðnaðarmaður óskast til aflstöðva Landsvirkjunar við 

Írafoss, Ljósafoss og Steingrímsstöð. Verkefnin eru 

nýlagnir, viðhald og eftirlit, með tilfallandi afleysingum 

við stöðvargæslu aflstöðvanna og  umsjón með 

sumarvinnustarfi.

Við leitum að starfsmanni með tæknimenntun á véla- eða 

rafmagnssviði. Reynsla af viðhaldi og eftirliti í aflstöðvum 

og veituvirkjum er æskileg. Almenn tölvuþekking er 

nauðsynleg og æskilegt að kunna deili á iðntölvum og/eða 

skjámyndakerfum, auk loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa.

Við leggjum til fyrirmyndar starfsaðstöðu og metnaðar-

fullt og faglegt starfsumhverfi.
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Kennarastaða í Brúarskóla

Skóla- og frístundasvið

Brúarskóli óskar eftir að ráða kennara í 100% starf í Brúarsel Kleifarseli 18. Í skólanum er góður starfsandi, 
stuðningur við nýja starfsmenn og starfsmenn vinna náið saman. Skólinn er sérskóli í Reykjavík fyrir nemendur 
sem eiga í vanda, bæði geð- og hegðunarlega. Í starfinu er lögð er áhersla á félagsfærni, samskipti og jákvæða 
uppbyggingu hvers einstaklings. Skólinn er tímabundið úrræði. Við leitum að hressu fólki sem er tilbúið til að 
taka þátt í skemmtilegu og krefjandi starfi.

Umsóknarfrestur er til 21. september 2012.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf
Allar frekari upplýsingar gefur skólastjóri Brúarskóla, Björk Jónsdóttir í síma 6648440  
eða netfangið  bjork.jonsdottir@reykjavik.is

Hæfnikröfur:
• Kennarapróf
• Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af kennslu á  
 miðstigi, þó ekki skilyrði
• Reynsla af því að vinna með börn og unglinga í   
 alvarlegum hegðunarvanda
• Þekkingu á því að takast á við erfiða hegðun 
• Er í góðu líkamlegu formi
• Er öflugur og sveigjanlegur í samstarfi
• Æskilegt er að umsækjendur hafi sótt námskeið um   
 hegðunarvanda nemanda.
• Æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni
• Annast kennslu nemenda í samráði við    
 skólastjórnendur og foreldra
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum 
 og samstarfsmönnum
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og  
 annað fagfólk

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar 
endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Tölvunarfræðingur – forritari
Námsgagnastofnun óskar eftir að ráða tölvunar-
fræðing, eða einstakling með sambærilega  
menntun, í hálft starf nú þegar.

Viðkomandi þarf að hafa haldgóða kunnáttu og 
reynslu í vefsmíði og forritun. Reynsla af kennslu í 
grunnskólum, námsefnisgerð eða skólastarfi  
almennt er æskileg.

Um er að ræða starf við gerð og útgáfu stafræns 
námsefnis á vef Námsgagnastofnunar í samstarfi  
og samráði við ritstjórn stofnunarinnar. 

Námsgagnastofnun er leiðandi á sviði námsefnis-
útgáfu á Íslandi og leggur metnað sinn í að gefa 
út fjölbreytt og vandað námsefni fyrir grunnskóla. 
Útgáfa námsefnis á stafrænu formi er vaxandi þáttur 
í starfsemi stofnunarinnar. 

Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningum og stofnanasamningi.

Allar nánari upplýsingar um starfið veita Ingibjörg 
Ásgeirsdóttir, forstjóri og Hafdís Finnbogadóttir,  
útgáfustjóri í síma 535 0400 eða í tölvupósti  
ingibjorg@nams.is og hafdis@nams.is

Umsóknum ásamt öllum nauðsynlegum upplýsing-
um skal koma til Námsgagnastofnunar, Víkurhvarfi 3, 
203 Kópavogi fyrir 25. september nk. Með allar 
upplýsingar verður farið sem trúnaðarmál og öllum 
umsóknum verður svarað.

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 
Nánari upplýsingar um forsendur ráðningar er að finna á heimasíðu Landspítala.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Fagleg ábyrgð
» Fjárhagsleg ábyrgð
» Starfsmannaábyrgð

Hæfnikröfur
» Hjúkrunarmenntun
» A.m.k. 5 ára starfsreynsla
» Reynsla í starfsmannastjórnun skilyrði og framhaldsmenntun í stjórnun

æskileg
» Framhaldsnám í geðhjúkrun æskilegt
» Framsækinn og dugmikill leiðtogi
» Framúrskarandi samskiptahæfni skilyrði

Nánari upplýsingar
» Umsóknarfrestur er til og með 23. sept. 2012. Starfshlutfall er 100%

og veitist starfið frá 1. desember 2012 til 5 ára í samræmi við stefnu 
Landspítala um ráðningu yfirmanna.

» Upplýsingar veita Páll Matthíasson, framkvæmdastjóri, netfang
pallmatt@landspitali.is, sími 543 4077 og María Einisdóttir, mannauðs-
ráðgjafi, netfang  mariaein@landspitali.is, sími 543 4034.

» Umsókn fylgi ítarleg náms- og starfsferilskrá. Jafnframt skal leggja fram
afrit af prófskírteinum og hjúkrunarleyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum
og vísindastörfum sem umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna 
eða birt.

» Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum, umsögn 
stöðunefndar hjúkrunarráðs Landspítala og viðtölum við umsækjendur.

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

Umsækjendum er bent á leiðbeiningar stöðunefndar hjúkrunarráðs
Landspítala á vef spítalans varðandi frágang umsókna um stjórnunarstöður
í hjúkrun.

Hjúkrunardeildarstjóri  
á geðsviði

Laust er til umsóknar starf hjúkrunardeildarstjóra á sameinaðri sérhæfðri
endurhæfingar- og göngudeild á Kleppi. Hjúkrunardeildarstjóri er 
yfirmaður hjúkrunar á deild, stjórnar daglegum rekstri og ber ábyrgð 
á uppbyggingu og þróun hjúkrunar. Hann stuðlar að þekkingarþróun 
í hjúkrun og nýtir niðurstöður rannsókna. Næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri geðsviðs.

Sérhæfða endurhæfingardeildin er 10 rúma deild sem er fyrir einstaklinga
með geðklofasjúkdóma og aðra alvarlega geðsjúkdóma. Einnig hefur
deildin sérhæft sig í meðferð einstaklinga með geðsjúkdóma samhliða 
alvarlegum atferlistruflunum.

Á göngudeildinni sinnir fjölfaglegur hópur starfsfólks sérhæfðri eftirfylgni
og meðferð fyrir sjúklinga með langvinnar geðraskanir, bæði í formi 
göngudeildarþjónustu og vitjana í heimahús.



Taktu öflugt upplýsingatæknifyrirtæki og láttu það hefa sig í 20 ár. Bættu við dassi af ráðgjöf og vænni klípu 
af góðri þjónustu. Hrærðu saman við framúrskarandi hugbúnað og viðskiptalausnir. Skreyttu þetta loks með 
vöruúrvali frá heimsþekktum framleiðendum og berðu á borð fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

Við viljum fullkomna uppskrift okkar að árangri

IBM sérfræðingar 
með reynslu af IBM hugbúnaði 
og tæknikunnáttu 

Starf: Þjónusta við vefhugbúnaðarkerfi frá 
IBM, s.s. uppsetningar, breytingar, ráðgjöf, 
viðhald og rekstur

Starf: Innleiðingu og ráðgjöf á IBM öryggis- 
og afritunarlausnum hjá viðskiptavinum 
Nýherja

Hópstjóri 
með jákvætt viðmót, 
forystu- og stjórnunarhæfi-
leika til að leiða hóp 
starfsmanna á tæknisviði 

Starf: Úthlutun verkefna og eftirfylgni, 
stuðningur við starfsmenn og ráðgjöf, 
tíma skráning, miðlun upplýsinga til 
deildarstjóra o.fl.  

Vörustjóri 
með viðamikla þekkingu 
og áhuga á nýjungum í tölvu-
umhverfi einstaklinga 

Starf: Vörustjórnun, samskipti við birgja, 
nýsköpun og stuðning við söludeildir

www.nyherji.is betri lausnir

Nýherji leggur metnað 
sinn í uppbyggingu 
þekkingar, færni og 
starfsþróun starfsmanna 
sinna með því að sjá þeim 
fyrir fjölbreyttum og 
spennandi verkefnum, 
fjölskylduvænu umhverfi, 
sterkri liðsheild og góðum 
starfsanda. Svo spillir 
mötuneytið ekki fyrir.

Sérfræðingur netverslunar
með reynslu af netverslun 
og markaðssetningu á netinu  

Starf: Þróun á netverslun.is, 
markaðssetningu hennar, viðmóti 
og kynningarefni.

Sölumaður í verslun 
með afburða þekkingu 
og áhuga á myndavélum 
og ljósmyndun 

Starf: Sala og ráðgjöf til ört stækkandi 
hóps Canon viðskiptavina

Umsókn skal fyllt út á nyherji.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
18. september nk.

Allar umsóknir og fyrirspurnir 
verða meðhöndlaðar sem 
trúnaðar mál og þeim að 
sjálfsögðu svarað. 

Nánari upplýsingar veita:

starfsmannastjóri  

Ertu með ?Altt
Ctrl
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Verslunarstjóri óskast á 
kaffihús Kaffitárs í Höfðatorgi
 
Kaffitár leitar að áhugasömum og lífsglöðum 
kaffiunnanda í starf verslunarstjóra á kaffihúsið 
okkar í Höfðatorgi. Verslunarstjóri er ábyrgur fyrir 
öllum daglegum rekstri kaffihússins og 
starfsmönnum þess.

Leitað er að einstaklingi sem er sjálfstæður í 
vinnubrögðum, hugmyndaríkur, lipur í samskiptum 
og auðvitað kaffiunnandi. Sambærileg starfsreynsla 
er æskileg en ekki skilyrði.

Starfsemi kaffihússins er fjölbreytt, m.a. sala 
veitinga, kaffidrykkja, kaffipakka og gjafavöru.  
Líflegt og fjölbreytt  starfsumhverfi  í  fallegu umhverfi.
 
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is 
fyrir 16. september nk. Nánari upplýsingar um 
starfið veitir Elísabet Sverrisdóttir: 
elisabet@hagvangur.is

Kaffitár framleiðir og selur einungis úrvalskaffi. Við leggjum 
áherslu á gæði og ferskleika. Við erum skemmtileg, alúðleg, 
umhverfisvæn, litaglöð og líka röff og töff. Við setjum fólk í 
fyrirrúm og opnum hjarta okkar til að koma boðskap Kaffitárs 
til skila og tengjast viðskiptavinum okkar traustum böndum. 
Við kaupum kaffi án krókaleiða til að stuðla að þvi að við 
fáum besta kaffi sem völ er á og að bændurnir fái sanngjarnt 
verð fyrir vöru sína.

Atvinna óskast
Óska eftir framtíðarstarfi á höfuðborgarsvæðinu.
Hef starfað mest við skrifstofustörf.
t.d. Opus Alt , Navision og DK-bókhaldskerfi.
Einnig við verslunar- og umsjónarstörf.
Jóanna 892-0403

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða dugmikinn starfsmann í fjölbreytt og 
krefjandi starf hjá Hagmálum, sem tilheyra Fjármálasviði. Hagmál annast m.a. 
áætlanagerð af ýmsu tagi og aðstoða svið fyrirtækisins við gerð áætlana, 
kostnaðargreiningu og skýrslugerð.

Sérfræðingur  
hjá Hagmálum 

Starfssvið:
• Fjárhagsáætlanagerð

• Arðsemisgreiningar 

• Rekstrareftirlit og kostnaðargreining

• Aðstoð við uppgjör fyrirtækisins

• Ýmis upplýsingagjöf og skýrslugerð

Umsjón með úrvinnslu umsókna hafa Hilmar Garðar Hjaltason 

(hilmar.hjaltason@capacent.is) og Helga Jónsdóttir 

(helga.jonsdottir@capacent.is)  hjá Capacent Ráðningum. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á 

heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsókn 

um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 

og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í viðskiptafræði

• Góð reikningshaldsþekking

• Reynsla af greiningum og áætlanagerð

• Góð tölvuþekking

• Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

• Frumkvæði, nákvæm og skipulögð vinnubrögð

Orkuveita Reykjavíkur er veitufyrirtæki og 

þjónustufyrirtæki í eigu almennings sem sér um 

200.000 notendum fyrir húshitun, drykkjarvatni, 

rafmagni og fráveitu. Hjá Orkuveitunni vinnur 

traustur hópur starfsmanna sem hefur lagt hart að 

sér í ólgusjó síðustu ára. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. september
og farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið.

Við leitum að öflugum 
gagnagrunnsstjóra

Kalkofnsvegi 1 
150 Reykjavík

www.rb.is

Hlutverk gagnagrunnsstjóra er að starfa með hópi sérfræðinga 

að uppsetningu, viðhaldi, eftirliti, stillingum og almennum rekstri 

gagnagrunna fyrirtækisins. Hann sinnir ráðgjöf til forritara 

um bestun á fyrirspurnum og ber ábyrgð á að gagnagrunnar 

fyrirtækisins séu uppsettir og reknir í samræmi við öryggisstaðla.

Reiknistofa bankanna keyrir DB2, Oracle og MS SQL gagnagrunna 

í Unix, Windows og stórtölvuumhverfi.

Kröfur

» Reynsla af gagnagrunnsstjórn

» Reynsla af kerfisstjórn einhverra eftirfarandi stýrikerfa 

er kostur: AIX, Linux, Windows eða zOS

» Háskólapróf í raungreinum er æskilegt; tölvunarfræði

stærðfræði eða verkfræði

» Sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum

» Brennandi áhugi á gagnavinnslu og hæfni til að vinna í hóp

Umsóknarfrestur er til 14. september 2012. Umsóknir sendist á Guðbrand Jónasson, 

starfsmannastjóra Reiknistofunnar, gudbrandur@rb.is. Nánari upplýsingar veitir Einar Birkir 

Einarsson, framkvæmdastjóri Tæknirekstrar og þjónustu, í síma 569 8877.
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Eigna og framkvæmdafulltrúi
Framkvæmdasvið Fjarðabyggðar  auglýsir starf 

eigna- og framkvæmdafulltrúa laust til umsóknar.  

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og eftirlit 
með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og heldur utan um 
allar viðhalds- og nýframkvæmdir sveitarfélagsins í sam-
vinnu við mannvirkjastjóra. Upplýsingar um hæfniskröfur 
og helstu verkefni eru aðgengilegar á vefnum www.
fjardabyggd.is
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum LN við við-
komandi stéttarfélag.  Konur jafnt sem karlar eru hvattar 
til að sækja um stöðuna,  Nánari  upplýsingar veitir 
Jóhann Eðvald Benediktsson mannvirkjastjóri, í síma 470 
9019 eða á netfanginu johann.edvald@fjardabyggd.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2012. 

Umsóknir berist á skrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnargötu 2, 
730 Fjarðabyggð merktr „Eigna- og framkvæmdafulltrúi“.

Við leitum að

Linux/UNIX snillingi

Starfið felst í rekstri á UNIX kerfum sem eru í hýsingarumhverfi 
Símans. Unnið er að fjölbreyttum verkefnum sem tengjast öllu 
frá vefþjónum viðskiptavina yfir í stór bókhaldskerfi. Leitað er að 
einstaklingi með reynslu af rekstri upplýsingatæknikerfa.

Menntun og reynsla:
· Háskólapróf í tölvunarfræði, verkfræði,  

  raungreinum eða sambærileg þekking

· Góð þekking á Internetstöðlum  

  og þjónustum

· Þekking og reynsla af Debian, Red Hat  

  og/eða HP-UX, AIX og Solaris

 

 

· Þekking af Open source hugbúnaði,  

  svo sem Bind, Apache vefþjónum og Tomcat

· Reynsla af hýsingu netþjóna í vélarsölum

· Þekking á ITIL er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2012

Fyrirspurnir berist til Rögnu Margrétar Norðdahl (ragnam@skipti.is). 
Aðeins er tekið á móti umsóknum í gegnum www.siminn.is.

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

Einar Ágúst, kerfisfræðingur

Skannaðu hérna

til að sækja

B
arcode Scanner

Hvað segir Símafólkið?  
Skoðaðu viðtöl með því 
að skanna kóðann.
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Hæfniskröfur:
· Samskiptalipurð og hæfni til að vinna í hópi

· Kraftur og frumkvæði

· Sjálfstæð vinnubrögð

· Sveigjanleiki og góð aðlögunarhæfni

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
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www.endurvinnslan.is

Hársnyrtir óskast í sölustarf - hlutastarf
Innflutningsfyrirtæki óskar að ráða hársnyrtir til starfa sem fyrst.
Um hlutastarf er að ræða og felst í að kynna og selja vörur á 
hárgreiðslustofur o.fl.
Menntun í hársnyrtiiðn er skilyrði, þarf að hafa bílpróf og 
nauðsyn er að búa yfir góðri kunnáttu í  íslensku og ensku, og 
vera vel fær á tölvur.
Þarf að geta starfað sjálfstætt, hafa góða þjónustulund og búa 
yfir jákvæðni og góðri skipulagshæfni. 
Umsókn ásamt ferilsrkrá sendist fyrir 22.09.2012 á netfangið 
box@frett.is merkt ,,Hársnyrtir“

sími: 511 1144
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Bókhaldskerfi

Launakerfi

Afgreiðslukerfi

Vistun

Veljum íslenskan hugbúnað

dk hugbúnaður
Hlíðasmára 17  |  201 Kópavogur
Sími 510 5800  |  dk@dk.is hugbúnaður

Við leitum að drífandi og kraftmiklum einstaklingi til að 
starfa á afgreiðslukerfasviði dk hugbúnaðar.

Einstaklingurinn sem við leitum að verður að:
• hafa góða þekkingu á Windows stýrikerfinu.
• hafa reynslu af prentarauppsetningum.
• hafa reynslu í uppsetningum á vélbúnaði.
• hafa góða þekkingu á netmálum.
• geta unnið sjálfstætt.
• vinna faglega og skipulega.
• sýna lipurð og sveigjanleika í samskiptum.

Í boði eru fjölbreytt, krefjandi og skemmtileg verkefni.

Umsóknarfrestur er til 14. september.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á kristin@dk.is.
Upplýsingar um starfið veitir Kristín Þorgeirsdóttir, 
kristin@dk.is.

dk hugbúnaður er leiðandi fyrirtæki á sviði viðskiptahugbúnaðar fyrir 
smærri og meðalstór fyrirtæki á Íslandi. Í dag er fyrirtækið með um 
5.000 viðskiptavini úr öllum geirum atvinnulífsins og fer þeim ört
fjölgandi. Þrautreynt og vel menntað starfsfólk sér til þess að við- 
skiptavinir okkar njóti ávallt bestu lausna og þjónustu sem völ er á og 
er fagmennska í samskiptum og vinnubrögðum í hávegi höfð.

Sérfræðingur 
afgreiðslukerfa
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  COMPUTER SYSTEM MANAGER

KERFISSTJÓRI/UMSJÓNARMAÐUR 
TÖLVUKERFA

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Kerfisstjóra/Umsjónar-
manns Tölvukerfa lausa til umsóknar.Umsóknarfrestur er til og 
með 21. september 2012. Frekari upplýsingar er að finna á 
heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the 
position of  System Manager. The closing date for this postion is 
September 21, 2012. Application forms and further information 
can be found on the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov

Viltu fjörlegt starfsumhverfi og jákvætt starf?

Skólamatur óskar eftir að ráða starfsfólk í grunnskóla í Kópavogi, 
Hafnarfirði og Garðabæ við störf í mötuneytum. 
Vinnutími er ýmist frá kl. 9 til 15 eða frá kl. 10 til 14 virka daga. 

Umsóknir berist á skolamatur@skolamatur.is fyrir 13. september. 
Vinsamlegast tilgreinið fyrri störf með umsókn.

Skólamatur er reyklaus vinnustaður.

 

Atvinna!

Hollt, gott og heimilislegt

?

Sími 420 2500  I   skolamatur@skolamatur.is  I  skolamatur.is

Helstu verksvið:
• Sölumennska
• Ýmis tölvu- og skrifstofuvinna.
• Að halda verslun snyrtilegri m.a. með  
 framsetningu vara.
• Ráðgjöf og tilboðsgerð.

Hæfniskröfur:
• Góðir söluhæfileikar og útgeislun.
• Þekking á saumaskap er kostur.
• Tölvuþekking og þá sæmileg kunnátta í  
 Office-hugbúnaði.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Áhugi á innanhússhönnun.
• Heiðarleiki, stundvísi og helgun að starfi.
• Frumkvæði.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar 
sendast á: hjortur@solar.is fyrir 21/9 n.k.
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Límtré Vírnet ehf í Borgarnesi óskar eftir að ráða starfsmenn 
í eftirfarandi framtíðarstörf:

Vélvirki og blikksmiður
Viðkomandi þurfa að hafa menntun í vélvirkjun/stál-
smíði, blikksmíði eða öðrum sambærilegum greinum. 
Einnig kemur til greina að ráða menn vana járnsmíða-
vinnu eða blikksmíði. 
Verkefni í járnsmiðju og blikksmiðju eru fjölbreytt, 
bæði í nýsmíði og viðhaldsvinnu, hvort heldur sem er 
innan fyrirtækisins eða úti hjá viðskiptavinum.

Naglaframleiðsla og völsun
Okkur vantar til starfa laghent fólk í nagladeild og völsunar-
deild fyrirtækisins. 
Störfin eru fjölbreytt og er nauðsynlegt að  
umsækjendur séu vanir að umgangast vélar og tæki 
og hafi þekkingu eða reynslu af vélaviðhaldi. 

Nánari upplýsingar gefur  Aðalsteinn Símonarson í 
síma 412 5302 eða með tölvupósti,  
alli@limtrevirnet.is.  
Umsóknarfrestur er til 20. september.

Dagskrárfulltrúi
Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara óskar eftir 
að ráða dagskrárfulltrúa borgarstjóra frá  
1. október til 1.febrúar 2014. 

Hlutverk og ábyrgðarsvið
Dagskrárfulltrúi ber ábyrgð á daglegri dagskrá borgar-
stjóra. Hann veitir borgarstjóra almenna aðstoð ásamt 
því að vinna að undirbúningi þátttöku hans í ýmis 
konar viðburðum.  

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla af verkefnastjórnun með áherslu  
 á lausnamiðaða nálgun.
• Skipulagshæfni og ábyrgðarkennd.
• Framúrskarandi samskiptahæfni og þjónustulund.
• Góð íslensku- og enskukunnátta.
• Hæfni í helstu tölvuforritum.

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, 
www.reykjavik.is/storf  til og með 23. september nk.   

Upplýsingar um starfið veitir Helga Björg Ragnarsdóttir, 
skrifstofustjóri borgarstjóra og borgarritara í síma  
411 - 4500, helga.bjorg.ragnarsdottir@reykjavik.is.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um 
jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgar-
innarendurspegli það margbreytilega samfélag sem 

borgin er.

Móttökuritari/aðstoðarmaður lögmanna:

 Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku og góða  
 alhliða tölvukunnáttu. Skipulögð, sjálfstæð og vönduð   
 vinnubrögð eru skilyrði, einnig góðir samskiptahæfileikar og  
 þjónustulund.

Bókasafns- og upplýsingafræðingur:

 Alhliða umsjón með móttöku skjala, skjalavistun, bókasafni og  
 þátttaka í vefstjórn ytri og innri vefja. Um nýtt starf er að ræða og  
 mun viðkomandi taka þátt í uppbyggingu og innleiðingu á nýju  
 skjalastjórnunarkerfi. Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og  
 þjónustulund eru skilyrði.

Nánari upplýsingar veitir Katrín Jónasdóttir, framkvæmdastjóri LEX 

í síma 590 2600. Umsóknir skal senda á netfangið katrin@lex.is 

fyrir 17. september nk.

Starfsfólk LEX starfar undir kjörorðunum Heiðarleiki – Trúnaður – Fagmennska 
og leggur metnað sinn í að veita öllum viðskiptavinum stofunnar vandaða, trausta 
og skjóta þjónustu. 

LEX er ein stærsta 

lögmannsstofa landsins með 

á sjöunda tug starfsmanna 

og þjónustar mörg af stærstu 

fyrirtækjum og stofnunum 

landsins. 

LEX óskar eftir 
starfsmönnum

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
•

12
25

57

LEX óskar eftir tveimur starfsmönnum í störf móttökuritara/aðstoðarmanns 
lögmanna og bókasafns- og upplýsingafræðings.

Óskum eftir kranamanni og verkamönnun í 
byggingavinnu. Næg vinna framundan.  
Vinnustaður í Kópavogi.

Upplýsingar hjá 
Ágústi Friðgeirssyni 
S. 690 6000

Kranamaður
verkamenn

S. 534 1600

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

og við útlönd.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Helstu verkefni:

fjármálastofnanir

á sviðinu

Menntunar- og hæfniskröfur:

Færni í einu Norðurlandamáli kostur

Sérfræðingur á fjárhagssviði

-
-

fallandi verkefna.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir, framkvæmdastjóri fjárhagssviðs, í síma 569 9600. 
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 Stafið felst í þróun tölvuvæddra matsaðferða með
áherslu á byggingarkostnað, umsjón með gagna-
vinnslu, sérvinnslu, útgáfu og miðlun upplýsinga.
Einnig viðhald brunabótamats, þátttaka í árlegu
endurmati fasteigna og önnur matsstörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun í verkfræði eða skyldum greinum,

meistarapróf æskilegt
• Góð tölvufærni og geta til að tileinka sér nýja tölvutækni
• Þekking og reynsla af gagnagrunnum og SQL
 • Þekking á byggingariðnaði er æskileg
 • Frumkvæði í starfi
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð í samskiptum og þjónustu
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

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.

Starf verkfræðings á mats- og hagsviði Þjóðskrár Íslands er laust til umsóknar.

Verkfræðingur hjá Þjóðskrá Íslands
Um er að ræða fullt starf og þarf umsækjandi
að geta hafið störf sem fyrst. Launakjör eru
samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna.

Umsóknarfrestur er til og með
24. september 2012.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurbjörg J. Helgadóttir mannauðsstjóri hjá
Þjóðskrá Íslands á netfanginu sjh@skra.is.

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.

www.skra.is
www.island.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.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Skrifstofustjóri Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201209/028
Fulltrúi á þjónustuborði Háskóli Íslands Reykjavík 201209/027
Lektor í næringarfræði Háskóli Ísl., heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201209/026
Dósent í næringarfræði Háskóli Ísl., heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201209/025
Verkfræðingur Þjóðskrá Íslands Reykjavík 201209/024
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Garðabær 201209/023
Móttökuritari Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201209/022
Deildarstjóri bókhalds Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201209/021
Verslunarstjóri Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Siglufjörður 201209/020
Hjúkrunarfræðingur LSH, göngud. innkirtla- og efnask.s. Reykjavík 201209/019
Hjúkrunarfræðingur LSH, öldrunardeild L2 Landakoti Reykjavík 201209/018
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar LSH, öldrunardeild L2 Landakoti Reykjavík 201209/017
Hjúkrunardeildarstjóri LSH, geðsvið Reykjavík 201209/016
Sérfræðingur á fjárhagssviði Seðlabanki Íslands Reykjavík 201209/015
Iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201209/014
Tölvunarfræðingur, forritari Námsgagnastofnun Kópavogur 201209/013
Sérfræðingur í umhverfistölfræði Hagstofa Íslands Reykjavík 201209/012
Sérfræðingur á fyrirtækjasviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201209/011
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201209/010
Sérfræðingur á sviði skjalamála Íbúðalánasjóður Reykjavík 201209/009
Sérnámsstöður í heimilislækningum Velferðarráðuneytið Reykjavík 201209/008
Sérfræðingur Veðurstofa Íslands Reykjavík 201209/007
Forstöðumaður fyrirtækjasviðs Byggðastofnun Sauðárkrókur  201209/006
Lögfræðingar Útlendingastofnun Reykjavík 201209/005
Sérfræðingur Atvinnvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201209/004
Skrifstofustjóri Atvinnvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201209/003
Skrifstofustjóri Atvinnvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201209/002
Skrifstofustjóri Atvinnvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201209/001

 

Sérfræðingur í matvælaeftirliti
Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf við 
eftirlit með framleiðslu matvæla. Starfsmaðurinn mun heyra  
undir skrifstofu matvælaöryggis og neytendamála hjá  
stofnuninni.
Í fyrstu mun starfið einkum tengjast eftirliti með framleiðslu 
sjávarafurða. Starfið mun útheimta umtalsverð ferðalög  
innanlands.

Helstu verkefni:
• Skoðanir hjá matvælafyrirtækjum
• Úttektir á innra eftirliti (HACCP)
• Sértækt eftirlit vegna sjávarafurða
• Úttektir vegna leyfisumsókna
• Þátttaka í aðgerðum vegna samræmingar eftirlits
• Samskipti við leyfishafa
• Skýrslugerð og frágangur gagna í gagnagrunn
• Önnur verkefni sem starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist  
 í starfi
• Reynsla af eftirliti byggt á HACCP aðferðafræðinni er æskileg
• Þekking á lögum og gerðum EES um matvæli og fóður  
 er kostur
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veita Garðar Sverrisson  
(gardar.sverrisson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson  
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800.  
Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsing-
um skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, 
merktum „Eftirlitsmaður“ eða með tölvupósti á 
starf@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 12. septem-
ber 2012. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina 
er hægt að nálgast á vefsíðu hennar, www.mast.is.

Stjarnan ehf.,  
einkaleyfishafi  Subway á Íslandi,  
og tengd félög, óska eftir að ráða 

aðalbókara/skrifstofustjóra.

Hæfniskröfur:

Starfssvið:
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Tannfræðingur 
Tannfræðingur óskast í 40% starf á tannréttingastofu 
miðsvæðis í Reykjavík. Á stofunni starfa 20 manns, 
tannlæknar, sérfræðingar, aðstoðarfólk og tannsmiðir. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fjótlega. Umsóknir 
berist á box@frett.is merkt ,,Beinar tennur“

  
 

   

   www.kopavogur.is  

Salaskóli

Starfsfólk vantar í dægradvöl Salaskóla frá kl. 13 – 
17 með möguleika á sveigjanleika í vinnutíma. 

 Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Í dægradvöl Salaskóla eru 150 börn á aldrinum 6 – 9 ára. 
Starfið er fjölbreytt og leitast við að allir finni eitthvað við 
sitt hæfi. Góður andi og góður vinnustaður. 

Upplýsingar gefur Hafsteinn Karlsson og Hrefna Björk Karlsdóttir 
í síma 570 4600 eða á netfanginu hafsteinn@salaskoli.is

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

Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Hlutastarf 
eða vinna með námi 

Hjúkrunarheimilin Eir og Skjól 
óska eftir forstöðumanni bókhalds
 
Leitað er að einstaklingi með reynslu í bókhaldi, 
milliuppgjörum og gerð ársreikninga, fullfrá-
gengnum til endurskoðenda, ásamt yfirumsjón 
með öllum afstemmingum.
Viðkomandi hefur yfirumsjón með launavinnslu.
    
Starfið er veitt frá næstu áramótum.

Umsóknum þarf að skila fyrir 14. september.

Upplýsingar veitir:

Sigurður Rúnar Sigurjónsson, framkvæmdastjóri,  
í síma 522 5700, srs@eir.is

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                   
Sími 522 5700         

VSÓ Ráðgjöf leitar að jarðverkfræðingi eða starfsmanni með sambærilega menntun til starfa hér 
heima og erlendis, starfsmanni sem:

-  Hefur lokið framhaldsnámi (M.Sc.).
-  Hefur faglegan metnað og vilja til að þroskast í starfi.
-  Er með kunnáttu í ensku og a.m.k. einu norðurlandamáli.
-  Á auðvelt með að tjá sig í ræðu og riti.
-  Er jákvæður og lipur í mannlegum samskiptum. 

Meðal viðfangsefna verður hönnun, eftirlit og almenn ráðgjöf við jarðtækni, grundun mannvirkja, 
bergtækni og jarðfræði.

Starfsreynsla er æskileg en ekki skilyrði.  Í boði eru samkeppnishæf laun, góð vinnuaðstaða,  
fjölskylduvænn vinnustaður, góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni.  

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur á netfangið helena@vso.is eða í 
móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 1. október 2012.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 
1958 og er eitt af rótgrónustu 
verkfræðifyrirtækjum landsins.   
Mikil  áhersla er lögð á fagleg vinnu-
brögð og góða þjónustu.  

Starfsmenn VSÓ Ráðgjafar eru nú 
um 60 og sinna alhliða hönnun og 
ráðgjöf vegna hverskonar mann-
virkjagerðar, skipulags og umhverfis-
mála.

Verkefni stofunnar eru á Íslandi, 
Norðurlöndunum og víðar um heim. 

VSÓ er í samstarfi við erlend ráðgjafar-
fyrirtæki og VSO Consulting AS er 
dótturfyrirtæki VSÓ í Noregi.

Jarðverkfræðingar
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MATREIÐSLUNEMUM
FISKMARKAÐURINN & GRILLMARKAÐURINN ÓSKA EFTIR

Við á Fisk og Grill erum að leita að verðandi meisturum í 
hópinn, einum á hvorn stað. Þú verður að geta unnið vel 
með öðrum og vera stundvís. Metnaður er af hinu góða og 
við bjóðum skemmtilegt vinnuumhverfi og samkeppnishæf 
laun fyrir rétta fólkið.

Endilega sendu mér línu á hrefna@fiskmarkadurinn.is  
með umsókn og upplýsingum um þig. 

LÆKJARGÖTU 2A | 101 REYKJAVÍK | SÍMI 571 7777AÐALSTRÆTI 12 | 101 REYKJAVÍK | SÍMI 578 8877

Ráð er nýtt fyrirtæki sem annast rtæki sem annr nýtt fyrir
ráðgjöf og sölu á skaskaðatryggog sölu á ngum, ingu
líftryggingum, lífeyristrtryggingum, líf mingum
og annarri fjármálaþjónnustu. i fjá
Markmið félagsins er aað veita 
einstaklingum og fyrirtækjum t kj
framúrskarandi þjónustu á sviði 
þarfagreiningar og áhættumats 
vegna tryggingakaupa ásamt 
ráðgjöf um lífeyrismál, bæði hvað 
varðar lífeyrissjóði og viðbótar-
tryggingavernd. Ráð er umboðs-
aðili fyrir Tryggingamiðstöðina og 
Sparnað.

Ráð ehf.    Bíldshöfða 9    110 Reykjavík

Z
E
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A

Úthringjarar óskast
Ráð ehf. óska eftir úthringjurum til að annast fundarbókanir
fyrir ráðgjafa í tryggingum og lífeyrissparnaði. Leitað er að
einstaklingum sem eru sjálfstæðir í vinnubrögðum með góða
samskiptahæfileika og áhuga á sölu.

Óskað er eftir því að umsóknir innihaldi upplýsingar um 
starfsferil og stutta lýsingu á viðkomandi umsækjanda.
Mjög góð sölulaun í boði.

Frekari upplýsingar fást í síma 414 6800 og á rad@rad.is.
Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á rad@rad.is eða í pósti til
Ráða ehf., Bíldshöfða 9, 110 Reykjavík fyrir 20. september
næstkomandi.

   

   www.kopavogur.is  

Vatnsendaskóli 

Spennandi störf
Vatnsendaskóli auglýsir tvö spennandi störf laus til umsóknar

Vatnsendaskóli er heildstæður grunnskóli með 465 nemendum 
og er staðsettur í fallegu umhverfi við Elliðavatn. Góður andi er í 
skólanum og starfsumhverfi er gott.

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á vef bæjarins www.
kopavogur.is Guðrún Soffía Jónasdóttir veitir einnig upplýsingar í 
síma 570-4330 og á netfanginu gudunj@vatnsendaskóli.is 

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.
Karlar .

www.kopavogur.is 

 

Eftirlitsdýralæknir í Norðausturumdæmi
Matvælastofnun óskar eftir að ráða eftirlitsdýralækni í 100% starf 
á umdæmisskrifstofu stofnunarinnar á Akureyri. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:
• Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum 
• Heilbrigðiseftirlit í stærri matvælafyrirtækjum
• Eftirlitsstörf  á sviði dýraheilbrigðis og dýravelferðar
• Önnur tilfallandi störf sem starfsmanni kann að vera falin

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun 
• Æskilegt að umsækjandi hafi starfað við opinbert eftirlit
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
• Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Jónsson, héraðs-
dýralæknir (olafur.jonsson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannes-
son (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“ eða á 
starf@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 12. september 
2012. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar um stofnunina má 
nálgast á www.mast.is.

Auglýsir eftir matreiðslumanni, 
matráði eða starfskrafti til  

starfa í mötuneyti Leikskóla 
Seltjarnarness

Óskað er eftir að ráða matreiðslumann, matráð eða 
starfskraft vönum matreiðslu fyrir börn á leikskóla-
aldri í mötuneyti Leikskóla Seltjarnarness.

Hæfniskröfur:
Viðkomandi þarf að vera heilsuhraustur, ábyrgur,  
sjálfstæður,  hagkvæmur, umburðarlyndur og  
íslenskumælandi.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga 
við starfsmannafélag Seltjarnarness.

Umsóknarfrestur er til 10. september 2012

Leikskóli Seltjarnarness  er sameinuð fag- og  
rekstrareining með um 180 börnum. Leikskólinn 
starfar á tveimur starfstöðvum sem standa á sömu 
lóð við Suðurströnd. 

Nánari upplýsingar fást hjá Jóhannesi Má Gunnars-
syni, yfirmatreiðslumanni skólaeldhúsa í síma 
5959200 eða með tölvupósti á netfangið  
johannes@grunnskoli.is
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Team Leader – Transmission Engineering
If you are an experienced transmission engineer who could 
consider moving to Oslo to start working in Norway’s largest 
consulting engineering company, we will be happy to hear 
from you. You will cover tasks as design, planning, procure-

ment, construction supervision and project management. 
We use PLS-CADD as planning tool. You will be responsible 
for the establishment of a new unit at the headquarter and 
coordination with our specialists in other offices.  

Norconsult (www.norconsult.no) is one of the leading Nordic multidisciplinary consulting companies 
with approximately 2250 employees. The company is owned by its employees and the headquarter 
is located in Sandvika outside Oslo. Norconsult is a leader in power development and energy. Our 
section for Power Systems in the Energy Division at Sandvika performs studies and design of power 
transmission and distribution systems in Norway and globally. In order to meet a growing market,  
we are currently looking for a: 

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT: 
Head of section Sten-Ole Nilsen, +47 45 40 12 34 / sten-ole.nilsen@norconsult.com or our recruitment consultants:
Rudi Holt +47 97 60 81 61 / rudi.holt@technogarden.no
Bjørn Harald Aadne +47 48 07 65 15 / aadne@technogarden.no

Please email your application and CV within September 23rd 2012 to:
rudi.holt@technogarden.no

HJARTAVERND

Laus staða doktorsnema
Hjartavernd auglýsir lausa stöðu doktorsnema til 3ja ára sem 
styrkt er af Rannís. Um er að ræða rannsókn á erfðaþáttum 
þekktra áhættuþátta algengra sjúkdóma í íslenskum 
fjölskyldum. Ætlunin er að skoða samspil áhættuþátta og erfða 
með sérstakri áherslu á þá þætti sem breyta kóðunarröðum 
fyrir prótein. 

Hæfniskröfur:
Gerð er krafa um háskólagráðu í viðeigandi fagi (t.d. líffræði, 
erfðafræði eða tölfræði.).
Reynsla í líftölfræði og tölfæðiforritum (t.d. R, S-plus, SAS) er 
æskileg.  

Umsjón með ráðningu hefur Albert Vernon Smith í síma  
535 1813 eða albert@hjarta.is

Umsóknarfrestur til og með:
14. september 2012. Umsóknum skal skilað til Hjartaverndar, 
Holtasmára 1, 201 Kópavogi merkt Doktorsnemi Rannís eða á 
netfangið albert@hjarta.is

_____

Ph.D. Studentship
The Icelandic Heart Association has an opening for a three year 
Rannis-funded Doctoral Research Project. 
The project examines the genetics of known risk factors within 
Icelandic families. The work involves analysis of large-scale 
genetic data, particularly focused on changes which alter 
protein coding sequence.

Requirements:
University degree in a relevant subject (e.g. Biology, Genetics 
or Statistics). 
Experience in biostatistical analysis and statistical software (e.g. 
R, S-plus, SAS) is desirable.

For more information contact Albert Vernon Smith in 535 1813 
or albert@hjarta.is.

Deadline:
14th of September 2012. Application should be submitted 
to Hjartavernd, Holtasmára 1, 201 Kópavogur marked 
Ph.D.Studentship Rannis or to albert@hjarta.is.

Þjónustufulltrúi 
Póstdreifing leitar að þjónustufulltrúa til starfa á 
dreifingardeild.

Í starfinu felst meðal annars:
• Símsvörun og móttaka ábendinga vegna dreifingar
• Úthringikannanir 
• Samskipti við blaðbera 
• Bréfaflokkun og pökkun á dreifingarefni
• Önnur tilfallandi verkefni

Viðkomandi einstaklingur verður að búa yfir:
• Mikilli þjónustulund
• Góðri almennri tölvuþekkingu
• Jákvæðni og drifkrafti

Vinnutími er 13-18 virka daga og annan hvorn 
laugardag frá 7-12. Viðkomandi þarf að hefja störf 
fljótlega. Allar nánari upplýsingar um starfið gefur 
Dagný Ragnarsdóttir, deildarstjóri dreifingardeildar í 
síma 585 8330. 

Umsóknir um menntun og starfsferil skulu berast fyrir 
15.september næstkomandi á netfangið  
dagny@postdreifing.is 

Póstdreifing er öflugt dreifingarfyrirtæki sem sér meðal 
annars um dreifingu á Fréttablaðinu ásamt öðru dreifiefni. 
Hjá fyrirtækinu starfar samheldinn hópur einstaklinga með 
fjölbreytta reynslu og menntun.
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Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir starf skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar laust til umsóknar.

Reykjavíkurborg

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynjanna í störfum og því að  vinnustaðir borgarinnar endurspegli fjölbreytileika 
reykvísks samfélags. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar í 

síma 4 11 11 11 eru veittar allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og símasamband við starfsmenn einstakra sviða og deilda.

Hlutverk og ábyrgðarsvið
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar starfar á skipulags- og 
byggingarsviði Reykjavíkurborgar
en mun tilheyra nýju umhverfis- og skipulagssviði frá 1. janúar 
árið 2013. Meðal helstu verkefna Umhverfis- og skipulagssviðs 
eru skipulagsmál, umhverfismál, umsjón fasteigna
Reykjavíkurborgar, framkvæmdir, heilbrigðiseftirlit og 
byggingareftirlit. 

Skipulagsfulltrúi starfar skv. skipulagslögum nr. 123/2010. 
Hann hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð, gefur út 
framkvæmdaleyfi og hefur eftirlit með þeim framkvæmdum. 
Skipulagsfulltrúi ber ábyrgð á gerð skipulagsáætlana, 
embættisafgreiðslum í umboði skipulagsráðs og eftirfylgni á 
stefnumótun og ákvörðunum ráðsins. 

Menntun og hæfniskröfur
Umsækjendur skulu hafa framhaldsmenntun á háskólastigi 
í skipulagsfræði, arkitektúr eða skyldum greinum skv. 
ákvæðum skipulagslaga  nr.123/2010.
Umsækjendur skulu hafa heimild  ráðherra til starfsheitisins 
samkvæmt lögum um löggildingu starfsheita sérfræðinga í 
tækni-og hönnunargreinum nr. 8/1996.

Umsækjendur skulu hafa sérhæft sig á sviði skipulagsmála 
með námi eða vinnu í a.m.k. 2 ár.
Reynsla af stjórnun og þekking á starfsumhverfi opinberrar 
stjórnsýslu er æskileg auk leiðtogahæfileika, frumkvæði í 
starfi, framsýni og skipulagsfærni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og 
einu norrænu tungumáli.
Góð almenn tölvukunnátta.

Sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs er næsti yfirmaður 
skipulagsfulltrúa. Um laun og starfskjör fer samkvæmt reglum 
um réttindi og skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og 
ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar.

Umsókn skal
færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.
is/storf, fyrir 24. september nk. samkvæmt framlengdum 
umsóknarfresti.

Upplýsingar
um starfið veitir Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri olof.orvarsdottir@
reykjavik.is eða Bjarni  Þór Jónsson,  skrifstofustjóri bjarni.
th.jonsson@reykjavik.is í síma 411 1111.

Skipulagsfulltrúi 

   

   www.kopavogur.is  

Velferðarsvið

Áhugaverð störf
Velferðarsvið Kópavogsbæjar auglýsir tvö áhugaverð 
störf laus til umsóknar.

 á heimili fyrir fatlað fólk
 á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk

Störfin eru ólík en krefjast þess að viðkomandi þrói og 
leiði starfsemina.

Menntunar- og hæfniskröfur

  eða innan félags- og heilbrigðisvísinda.

Helstu verkefni og ábyrgð

www.kopavogur.is 
og hjá Guðlaugu Ósk Gísladóttur deildarstjóra í síma 570-1500 
og á netfanginu gudlaugo@kopavogur.is

Laun eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfin.

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á vef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Staða golfvallarstjóra hjá Golfklúbbnum Keili
Stjórn Keilis óskar eftir að ráða dugmikinn og jákvæðan einstakling í starf golfvallarstjóra 
á Hvaleyrarvöll.  Um framtíðarstarf er að ræða.
 

með nýframkvæmdum ásamt vallarnefnd klúbbsins. 
 

 Menntunar- og hæfniskröfur:
 

 

net eða með pósti: 

Umsókn v/golfvallarstjóra Keilis, Golfklúbburinn Keilir, Steinholti 1, 220 Hafnarfjörður

Starfslaun listamanna 2013
Minnt er á að umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 
25. september 2012 kl. 17.00.

Áréttuð eru nýmæli vegna starfslauna listamanna 
fyrir árið 2013:
1. Gefinn er kostur á að sækja um starfslaun vegna 
skilgreindra samstarfsverkefna:
 A. Fleiri en einn listamaður/hópur geta sótt um 
  starfslaun í sama sjóð fyrir skilgreint samstarfs 
  verkefni.
 B. Fleiri en einn listamaður/hópur geta sótt um starfs- 
  laun í mismunandi sjóði fyrir skilgreint samstarfs 
  verkefni.
2. Gefinn er kostur á einstaklingsumsóknum um starf-
slaun í mismunandi sjóði, falli verkefnið undir fleiri sjóði 
en einn.
Sérstök eyðublöð eru fyrir ofangreindar umsóknir.  
Úthlutunarnefndir viðkomandi sjóða fara sameiginlega 
yfir umsóknir. 

Sjá nánar: www.listamannalaun.is. Upplýsingar veittar á 
skrifstofu stjórnar listamannalauna í síma 562 6388.

Stjórn listamannalauna.  
7. september 2012

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

sími: 511 1144
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Kerru stolið 
Seinnipartinn í apríl var kerru með skráningarnúmerið 
ZY-457 stolið við Akralind í Kópavogi. 
Þeir sem geta veitt upplýsingar um ferðir kerrunnar mega 
hafa samband við Árna Frey Gestsson í síma 560-5222 eða 
lögregluna í síma 444-10000 

 Námsleyfi grunnskólakennara 
og skólastjórnenda

2013–2014
Stjórn Námsleyfasjóðs auglýsir eftir umsóknum 
um námsleyfi grunnskólakennara og stjórnenda 
grunnskóla skólaárið 2013–2014. Stjórn sjóðsins 
hefur ákveðið að við úthlutun verði sett í forgang 
nám sem tengist 

• Tækni- og raungreinum.
• Samspili náttúruvísinda og listgreina með 

nýsköpun og skapandi hugsun að leiðarljósi.
Skal allt að 1/3 námsleyfa úthlutað vegna þessa. 

Umsækjendum er gert að sækja um á rafrænu formi 
á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga www.
samband.is. Umsóknarfrestur er til og með  
2. október 2012.

Umsækjandi, sem æskir námsleyfis, skal fullnægja 
eftirfarandi skilyrðum og skuldbindingum, sbr. reglur 
Námsleyfasjóðs: 
a) Hafa gegnt starfi í 10 ár samtals við kennslu, 

ráðgjöf eða stjórnun í grunnskóla, í eigi minna 
en hálfu starfi, og verið í starfi sl. fjögur ár.

b) Vera fastráðinn starfsmaður sveitarfélags 
eða aðila sem stofnað er til með samstarfi 
sveitarfélaga og taka laun samkvæmt 
kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Félags grunnskólakennara eða kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Skólastjórafélags Íslands. 

c) Ljúka 60 ECTS eininga háskólanámi eða 
sambærilegu námi, miðað við 1/1 námsleyfi, og 
skal námið miða að því að nýtast viðkomandi í 
því starfi sem hann er ráðinn til að sinna. 

d) Að loknu námsleyfi skal námleyfishafi senda 
stjórn sjóðsins innan fjögurra mánaða staðfest 
vottorð skóla um nám í námsleyfinu. 

e) Enginn getur fengið hærri fjárhæð í námsleyfi 
en sem nemur tveggja ára föstum launum á 
starfsævi viðkomandi. 

f) Laun í námsleyfi miðast við starfshlutfall 
námsleyfisþega næsta ár áður en námsleyfi hefst 
eða meðaltal síðustu þriggja ára ef það er hærra. 

Upplýsingar veitir Guðfinna Harðardóttir  
í síma 515 4900, tölvupóstfang:  
gudfinna.hardardottir@samband.is

Styrkurinn verður veittur í janúar 2013 og er að 
fjárhæð kr. 750.000.

8.

Fellihýsi stolið 
Þann 14. júlí sl. var fellihýsi, með skráningarnúmerið  
ZY-457 stolið við Eskivelli 1. 
Þeir sem geta veitt upplýsingar um ferðir fellihýsisins mega 
hafa samband við Árna Frey Gestsson í síma 560-5222 eða 
lögregluna í síma 444-10000. 

Nordplus auglýsir styrki til  
norræns menntasamstarfs

Opnað hefur verið fyrir styrkumsóknir hjá 
Nordplus haustið 2012. Styrkirnir sem um 

ræðir eru:
___________________________________ 

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Junior
Styrkir fyrir kennara í leik,- grunn,- og framhalds-
skólum til að heimsækja samstarfsskóla á Norður-
löndum og Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar 
um samstarfsverkefni næsta vor. 
___________________________________

Undirbúningsheimsóknir í Nordplus Voksen
Styrkir fyrir þá sem sinna fullorðinsfræðslu til að 
heimsækja samstarfsstofnanir á Norðurlöndum og 
Eystrasaltslöndum vegna styrkumsóknar um sam-
starfsverkefni næsta vor.
___________________________________

Styrkir til verkefna í Nordplus norrænu  
tungumálaáætluninni
Aukaumsóknarlota verður haldin haustið 2012. Um 
er að ræða styrki til verkefna sem fjalla um norræn 
tungumál. Verkefnin verða að vera samstarfsverkefni 
a.m.k. þriggja stofnana í þremur Nordplus þátt-
tökulöndum. Umsóknir skulu skrifaðar á dönsku, 
sænsku eða norsku. 
___________________________________

Umsóknum skal skila rafrænt á síðunni  
ars.norden.org.  
Starfsfólk Landskrifstofu Nordplus á Íslandi veitir 
frekari upplýsingar og aðstoð í umsóknarferlinu.

Umsóknarfrestur er 1. október 2012

www.nordplus.is

Auglýsing um styrki
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir eftir 
umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, síðari 
úthlutun. 

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl.
 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar úr 
fræðiritum og kennslugögnum í skólum og öðrum stofnunum 
hins opinbera og vegna stafrænnar fjölföldunar í háskólum 
skólaárin 2010-2011.

Til úthlutunar eru allt að 5.500.000.- kr. 

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum

Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar á 
fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í sjón-
varpi árin 2009–2011, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í fram-
haldi af gerðardómi um skiptingu tekna Innheimtumiðstöðvar 
gjalda af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum. 

Til úthlutunar eru allt að 100.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir 2012 – fyrir félagsmenn  
Hagþenkis, síðari úthlutun 

Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hag-
þenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem 
hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við 
félagið. Heimilt er að sækja um vegna ferða sem farnar voru á 
árinu. Umsækjendur skulu senda skrifstofu Hagþenkis afrit af 
ferðakostnaði og skilagrein fyrir áramót. 

Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Umsóknarfrestur rennur út 20. september kl. 16.

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn eyðublöð og 
eyðublöð fyrir skilagreinar eru á heimasíðu félagsins: 
www.hagthenkir.is. Umsækjendur fá rafræna staðfestingu um að 
umsókn hafi borist og gildir hún sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna                                                     
Hringbraut 121, 4.h. 107 Reykjavík                                                                                               

Netfang: hagthenkir@hagthenkir.is  Sími 551-9599

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Klórgerðartæki fyrir Breiðholtslaug  
nr. 12914.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod.
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• Þægilegar íbúðir og góð   
 þjónusta í glæsilegu umhverfi

• Útborgun að hluta og leiga

• Matsalur, fjölþætt  
 félagsstarf og öryggisvöktun  
 allan sólarhringinn

OPIÐ HÚS Í ÖRYGGISÍBÚÐUM EIRBORGA
laugardag og sunnudag, 8.-9. september milli kl. 14 og 17

Sýning á öryggisíbúðum í Eirborgum, Fróðengi 1-11, 112 Reykjavík 

Sími 522 5700 • www.eir.is

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Brautarholt/Stórholt  - 105 Rvk. 

Mjög gott 73 fm. húsnæði á götuhæð með sérinngangi.
Húsnæðið er innréttað sem tannlæknastofa. Tvær góðar vinnustöðvar, 
afgreiðsla, biðstofa auk skrifstofu og starfsmannaaðstöðu. Húsnæðið 
er vel innréttað með góðu loftræstikerfi. Hentugt fyrir snyrtistofu, 
tannlæknastofu eða hliðstætt. Verð 19,8 millj.
Upplýsingar gefur Hilmar á skrifstofu eða í síma 892-9694

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU – Askalind 2 – Kópavogur
Til leigu gott 215 fm. skrifstofuhúsnæði með innkeyrsluhurð við Askalind 2 
í Kópavogi. Tilvalið fyrir heildsölur.

TIL LEIGU – Skógarhlíð 12 – Reykjavík
Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar sem 
Pricewaterhouse er til húsa. Húsið er allt mjög glæsilegt að innan og utan. Um er að 
ræða jarð hæðina sem er skipt niður í ca. 150 til 300 fm. einingar. 

TIL LEIGU – Vegmúli 2 – Reykjavík – 2. hæð
Til leigu 280 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Vegmúla 2 
í Reykjavík. Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.
Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir matvælaiðnað við Dugguvog 8 
í Reykjavík, þar sem Esja var áður til húsa. 

TIL LEIGU – Dugguvogur 8 – Reykjavík

Til leigu Lyngháls 4
370 fm. verslunarhúsnæði á 1. hæð (götuhæð).  Sýningargluggar 
til suðurs.  Húsnæðið skiptist upp í verslun, lager og skrifstofu-
herbergi.  Góð bílastæði.  Hentar vel fyrir verslun eða þjónustu.  
Laust strax!

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

Fákafeni 9, 108 Reykjavík

Til sölu eða leigu gott 432,7 m² verslunar-
húsnæði á einum besta stað við Skeifuna
sem skiptist í verslunarsal með góðri lofthæð.  Skrifstofu- og 
kaffiaðstaða á millilofti.  WC aðstaða. Góðir sýningargluggar og 
véldrifin hurð með skynjara.

Fjöldi bílastæða er við húseignina.  Mjög góð staðsetning fyrir 
verslunar- og/eða þjónustuhúsnæði á Höfuðborgarsvæðinu. 

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

Fákafeni 9, 108 Reykjavík

LJÁRSKÓGUM 5 

Hafðu samband
KKRISTBERG SNJÓLFSSON Sölufulltrúi
Sími: 892 1931 – kristberg@landmark.isS

um er að ræða afar fallegt og vel 
skipulagt 210,9 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum, að auki eru ca 70 
fm sem eru ekki skráðir í fm tölu 
möguleiki er að gera aukaíbúð á 
neðri hæð. Þetta er glæsileg eign 
með afar fallegum verðlaunagarði 
Verð 59,9 millj.

Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi 
Landmark verður á staðnum. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 
9. SEPTEMBER MILLI KL 17-17:30 AÐ

 Til sölu stórglæsilegt og mikið endurnýjað yfir 100 ára gamalt sveita-
setur, byggt á galiciskan hátt. Húsið er um 300 fm með bílskúr. Herbergin 
eru 3-4 og baðherbergin 3. Stórglæsilegt útiaðstaða. Eignin er öll hin 
glæsilegasta og hefur verið mikið endurnýjuð og að hluta endurbyggð. 
Húsið stendur við lítið þorp sem heitir La Caniza skammt frá landamærum 
Spánar og Portúgals. Ásett verð er 52,2 millj. Áhvílandi lán 18,5 millj. 
Möguleg skipti á fasteign á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að greiða í 
íslenskum krónum.  Allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is 
og hjá Finnboga í síma 530-6506 / 895-1098.

Galicia - glæsilegt sveitasetur á Spáni !

www.spanarheimili.is 

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

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

Þetta er fallegt 206 fm einbýlishús, hæð, ris og kjallari á þessum vinsæla 
stað í Smáíbúðahverfinu. Fallegar rinnréttingar. Húsið er í góðu standi 
og hefur verið mikið endurnýjað. Aukaíbúð er í kjallara og í bílskúr, sem 
henta vel til útleigu.  Garðurinn er endurgerður og fallegur og er með 
gróðurhúsi. Fallegt hús á góðum stað. Hagstætt langtímalán getur fylgt. 
Eignin getur losnað fljótt.  
Verð  52,9 millj. 
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur.

Grundargerði 2 – Einbýli í Smáíbúðahverfi 

Opið hús  
sunnudag  

á milli  
kl. 14 og 16.

OPIÐ HÚS

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS

MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7



HöfuðborgFasteignamiðlun

ús

Opið hús

 201 KÓP
nei4m2

151

   
Nánari uppl. veitir Rósa í síma 893-7969

Opið hús lau 8. sept 14:00 - 14:30

110 RVK

15 Glæsilegar 3ja - 4ra herbergja íbúðir auk stæðis í bílageymslu í Norlingaholti !
Um er að ræða glæsilegar þriggja og fjögurra herbergja íbúðir í Hestavaði 1-3 í Norðlingaholtinu með 
stæði í bílageymlu. Stærðir frá 117 fm  - 202 fm. Verið er að leggja lokahönd á húsið og mun lokaúttekt 
hafa farið fram í desember 2012. Íbúðirnar skilast allar fullbúnar, með gólfefnum.

Verð frá 30.900.000  Allt að 90% fjármögnun í boði!
Opið hús sunnudaginn 9. sept milli 15:30 - 16:30 !

úúúúúúúúúússss

Opið hús

Reykjavíkurvegur 52A  220
2m2

121

 
 
 

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Opið hús sun 9. sept 15:00 - 15:30

 112 RVK
3m2

161

 
 

Möguleiki á aðeins 5% útborgun.
 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Allt að 95% lán mögulegt !

ússs

Opið hús

Grænlandsleið 3  113 RVK
4m2

222

 

 
 

Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Opið hús sun 9. sept 13:30 - 14:00

Sörlaskeið 21  221 HFJ
neim2

51

 
 

 
Nánari uppl. veitir Heiða í síma 666-0060

Hesthús

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúússsssssssss

Opið hús

 220 HFJ
5m2

162

 
 

 
Nánari uppl. veitir Rósa í síma 893-7969

Opið hús lau 8. sept 15:30 - 16:00

 113 RVK
2m2

88

-
 

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407

Bókið skoðun

 221 HFJ
nei2m2

81

 

Nánari uppl. veitir Snorri í síma 699-4407 

Góð áhvílandi lán

OOOpið hús

33,9

17,9

22,8

47,5
28,9

54,9

11,9

16,9

38,5



Þorgeir S.
Viðski.fr. / Sölufulltrúi

696-6580

Kristján Ó. hrl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

... þriggja herbergja íbúð í kópavogi helst sérhæð
 Hámark 27 milljónir

 Hámark 32 milljónir

... rað/par/einbýlishús í Þingunum/ Hvörfunum í Kópavogi 
 Helst mikið áhvílandi eða til í skipti á minni eign.

... fjögurra herbergja íbúð í 101, 105, 107, 108

... raðhús/sérhæð fyrir traustan kaupanda í  Hvassaleiti - Álftamýri 
 Safamýri - Háaleitisbraut - Hámark 50 milljónir

.. leigufélag leitar af eignum í 101 má þarnast viðhalds, 
 góðar greiðslur í boði 

...sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast fyrir traustan  
 kaupanda. 120 - 150 fm

Upplýsingar veitir Þorgeir í síma 696-6580

Kristján Ólafsson hrl
Lögg. fasteignasali

414-4488
Lárus

Sölustjóri

823-5050

Sölvi
Húsasm. / Sölufultrúi

618-0064

Bjarnheiður
Sölufulltrúi

666-0060

Þorgeir
Viðski.fr. / Sölufulltrúi

696-6580
Rósa M. 
Sölufulltrúi

893-7969

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Albert Bjarni
Lögg. fasteignasali

821-0626
Sölufulltrúi

770-4040

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Laufey, hdl. 
Lögg. fasteignasali

695-8730

Heimir 
Sölufulltrúii

822-3600

Sérstök
Kaupendaþjónusta

www.facebook.com/hofudborg

Finndu okkur 
á facebook

Hafðu okkur með þér í liði ! 

Sérstök kaupendaþjónusta felur í sér:
Aðstoð við skoðun á eignum hjá öðrum 
fasteignasölum, verðmat, tilboðsgerð,  

Fáðu að vita meira í síma 414-4488 

úúússs

Opið hús

 112 RVK
5m2

257

 

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3500

Opið hús sun 9. sept 17:00 - 17:30

úúúúúúúúússsssssssssss

Opið hús

Bogahlíð  105 RVK
nei2m2

81

 

 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús mán 10. sept 17:30 - 18:00

úúss

Opið hús

Efstasund 71  104 RVK
nei2m2

-

 
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús mán 10. sept 16:30 - 17:00

úúúúúúúúússsssssss

Opið hús

 200 KÓP
3m2

125

 
 
 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús sun 9. sept 17:00 - 17:30

Birkiholt 3  225 ÁLF
nei1m2

76

-

 
Nánari uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

Laus strax !

úúúúúúúúúúúúússsss

Opið hús

 112 RVK
nei3m2

 
 

Laus strax - Lækkað verð !
Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Opið hús sun 9. sept 16:00 - 16:30

 210 GBR
4m2

 

 
Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600

Naustabryggja 54  110 RVK
nei1m2

67

 
Nánari uppl. veitir Laufey í síma 695-8730

Skemmtileg og vel skipulögð

úúúúúúúúús

Opið hús

 220 HFJ
1m2

 

   
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús sun 9. sept 16:00 - 16:30

 203 KÓP
5m2

282

 
 
 

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Nýbygging

Er með kaupendur að eftirfarandi eignum...

 105 RVK
3m2

 
Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Fábært staðsetning

úússssssss

Opið hús

 110 RVK
4m2

126

 

 
 

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064

Opið hús mið 12. sept 17:30 - 18:00

18,9

20,9

26,9

18,9

28,0

56,8

64,9

21,9

18,9

30,9

15,9

59,9
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BÍLAR &
FARATÆKI

DODGE Caravan se 4x2 mini wagon. 
Árgerð 2001, ekinn 177 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 790.000. Rnr.121995. 
Tilboðsverð 600 þús. Uppl síma 517-
1111,

NISSAN Altima se. Árgerð 2004, ekinn 
113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.121308. Tilboðsverð 790 
þús stgr. Uppl. síma 517-1111.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

DÍSEL - EKINN AÐEINS 5
M.BENZ ML 320 CDI. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 56.þ km, einn með gjörsamlega 
öllu, er á staðnum, sjálfskiptur. Verð 
6.970.000. Rnr.340149. Sími:562-1717.

TILBOÐSVERÐ 1.990.000.
TOYOTA YARIS. Árgerð 2011, ekinn 55.þ 
km, bensín, 5 gírar, er á staðnum. 
Rnr.320298. Sími:562-1717.

TILBOÐSVERÐ 1.990.000.
TOYOTA YARIS. Árgerð 2011, ekinn 53.þ 
km, bensín, 5 gírar, er á staðnum. 
Rnr.320297. Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16.
www.bilalif.is

VW GOLF TRENDLINE. Árgerð 2007. 
Ekinn 91 Þ.KM. Ásett verð 1,690,000.- 
tilboð 1,450,000.-

RENAULT MEGANE SCENIC 7 SÆTA. 
Árgerð 2004. Ekinn 111 Þ.KM. Ásett 
verð 1,190,000.- tilboð kr 970,000.-

HONDA CBR 1000 RR. Árgerð 2009. 
Ekinn 18 Þ.KM. Verð kr. 1.690.000.

BMW X5 3.0SI 3.0I E70. Árgerð 2008. 
Ekinn 62 Þ.KM. Ásett verð 7.490.000.- 
tilboð kr. 6,990,000.-

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
VANTAR BÍLA Á SKRÁ

www.br.is

Ford Transit 9 manna Dísel Árgerð 2010, 
ekinn 52þ.km, bsk. Bíll eins og nýr! 
Verð 3.990þ m/VSK og gjöldum. Verð 
til leigubílst. 3.390þ (v/ niðurfellingar). 
Raðn 132779.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

M.BENZ E280T AVANTGARDE 02/2001, 
ekinn 250 Þ.km, sjálfskiptur, hrikalega 
vel búinn bíll!. Verð 1.690.000. Raðnr. 
340016. Herragarðsvagninn er á 
staðnum svona líka flottur!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Skoda Octavia Dísel Station Árgerð 
2007, ekinn 103þ.km, bsk. Hraðastillir, 
loftkæling o.m.fl.. Flottur fjölskyldubíll 
sem er á staðnum! Verð 2.190.000kr. 
Raðnúmer 153604.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

M.BENZ E320 4MATIC Árgerð 
1998, ekinn 262 Þ.km, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Raðnr. 322554 - 
Herragarðsvagninn er á staðnum svona 
líka ljúfur!

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA Árgerð 
2006, ekinn aðeins 466 Þ.km, DIESEL 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 699.000. 
Raðnr.192713 - Snjall þessi og verðið 
gott!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Ford Econoline E250 Árgerð 1991, 
ekinn 200þ.km. Skráður 9 manna. 
35” breyting. Gott húsbílaefni. Er á 
staðnum. Verð 690.000kr. Raðnúmer 
131329.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

HYUNDAI ACCENT 04/2000, ekinn 161 
Þ.km, sjálfskiptur, skoðaður 13. Ótrúlegt 
tilboðsverð 199.000. Raðnr.103697 - 
Þessi stoppar ekki lengi!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

KIA Sorento EX-Lux 170hö. Árgerð 2008, 
ekinn 74 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Flott 
eintak. Verð 3.990.000. Rnr.140113.

MMC Colt 1.5 a/t. Árgerð 2006, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.1110504.

MERCEDES BENZ Ml 350 . Árgerð 2006, 
ekinn 105000 KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.1154.

SUBARU Legacy. Árgerð 2007, 
ekinn 82 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐSVERÐ 1.990.000. Listaverð er 
2.590.000. Rnr.100101.

NISSAN Qashqai. Árgerð 2008, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐSVERÐ 2.900.000. Listaverð 
3.490.000. Rnr.110256.

KIA Sorento LX. Árgerð 2010, ekinn 29 
Þ.KM, dísel, beinskiptur, 5 gírar. Verð 
4.300.000. Rnr.110661.

VOLVO Xc90 sport v8. Árgerð 2005, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, m/
öllu. Verð 3.690.000. Rnr.140135.

MERCEDES BENZ C 220 cdi. Árgerð 
2011, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.190.000. Rnr.100106.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Þarftu að kaupa 
eða selja bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HYUNDAI TUCSON 4X4 06/2008, 
ekinn 101 Þ.km, bensín, sjálfskiptur. 
Gott verð 2.190.000. Raðnr.282506 - 
Jeppinn var að koma!

HYUNDAI I30 CLASSIC 09/2010, ekinn 
69 Þ.km, 5 gírar. Verð 2.390.000. 
Raðnr.135609 - Bíllinn var að koma!

HYUNDAI I20 GL 05/2011, ekinn 
68 Þ.km, 5 gíra. Verð 2.190.000. 
Raðnr.135610 - Bíllinn var að koma!

HYUNDAI I10 GL 04/2011, ekinn 
59 Þ.km, 5 gíra. Verð 1.580.000. 
Raðnr.135608 - Bíllinn var að koma!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á 
fimmtudögum.

www.nyja.is

Til sölu Tec Travel king 510 árg 2004 
fortjald,sólarsella CD,sjónvarpsloftnet, 
gott fjölskylduhýsi með kojum ,vel 
útbúið, verð, 2390 þús tilboð 1990 
þús. Raðn.110276.

Ferðavagnamarkaður
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
Sérhæfum okkur í 

ferðavögnum.
www.ferdavagnamarkadur.is

BMW X5 3,0i. Árg 3/2004, ek 127 Þ.KM, 
bensín, ssk, Leður, ný heilsársdekk, 
Krókur, omfl, Gott eintak, Umboðsbíll, 
Ásett verð 2.890.000. Tilboðsverð 
2.390.000, Rnr.150449. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Nissan Almera 00 e.195000 skoðaður 
í góðu standi v.350000 þ s.8213770

Subaru Legacy TILBOÐ - 1.600.000. 
Árgerð 2005. Ekinn 93 þ.km. 
Nýskoðaður án athugasemda. 
Viðmiðunarverð 1.990 þ. Sjálfssk., 
leður, lúga og hiti í sætum. Lækkað 
verð þar sem að sér aðeins á lakki. 
Frábær bíll í mjög góðu standi. Engin 
skipti. S: 659 3837

Til sölu VW Passat 2,0 ‘07. Ekinn 49 
þús. Bensín. Sjálfskiptur. Tilboð 2,350 
þús. S. 776 0401.

VW polo 00 e.159000 skoðaður í 
topp standi auka vetrard. á álfelgum 
v.480.000þ. 6639714

Land cruiser 100 Disel 
ásett 2.690.þ

Til sölu Land cruiser disel árg 1999 
ssk. dvd 33” breyttur með 2005 look 
( ný ljós framan og aftan) smurbók 
nýleg tímareim ek 336.þ skoða skipti 
á ódýrari eða stgr. tilboð. uppl í síma 
896-5290

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Save the Children á Íslandi


