
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Biskup Íslands óskar að ráða mannauðs- og skrifstofustjóra. Starfið heyrir undir embætti  
biskups Íslands. Hjá embættinu starfa 127 prestar um land allt og 30 starfsmenn á Biskupsstofu.  
Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.   

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@havangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 18. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf 1. maí nk. 

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Umsjón með starfsmannahaldi 
• Daglegur rekstur skrifstofu biskups
• Yfirumsjón með launagreiðslum presta og 

annarra starfsmanna
• Skipulagning verkefna í samráði við biskup
• Samskipti við stofnanir og ráðuneyti
• Þátttaka í undirbúningi kirkjuþings í samráði 

við kirkjuráð og forseta kirkjuþings 
• Seta í nefndum og ráðum eftir nánari 

ákvörðun biskups

Menntunar-  og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði lögfræði, mannauðsstjórnunar eða 

sambærileg háskólamenntun
• Reynsla af stjórnun og mannauðsmálum er skilyrði
• Góð þekking og kunnátta í framkvæmd stjórnsýslulaga og 

öðrum lögum er varða opinberan rekstur
• Færni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og 

samviskusemi, þjónustuvilji og sveigjanleiki  
• Góð og traust framkoma
• Færni til að tjá sig í ræðu og riti 
• Þekking og áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar æskilegur

Mannauðs- og skrifstofustjóri biskups Íslands

Þjóðkirkjan vill þróa starfshætti og vinnubrögð á vettvangi safnaða sinna og stofnana sem geri henni kleift að sækja fram 
með fagnaðarerindið og smíða brýr milli fólks og menningarheima í fjölþættu samfélagi nútímans. Biskupsstofa vill örva 
rannsóknir á kirkju, trú og lífsskoðunum í samtímanum, stöðu og hlutverki kirkjunnar, og stuðla að þróun kirkjustarfs og 
þjónustu. Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is.  

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.   
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

Biskupsstofa óskar að ráða verkefnastjóra á fasteignasviði. Starfið felst í yfirumsjón með verklegum 
framkvæmdum við fasteignir kirkjumálasjóðs, skipulagsmálum og ráðgjöf. Starfinu fylgja ferðalög 
innanlands. Næsti yfirmaður er sviðsstjóri fasteignasviðs. 

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@havangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 18. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

Æskilegt er að viðkomandi  
geti hafið störf 1. maí nk. 

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

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Yfirumsjón með verkefnum er lúta að framkvæmdum 

og viðhaldi á fasteignum 
• Áætlanagerð og kostnaðareftirlit vegna framkvæmda 

og viðhalds 
• Upplýsingagjöf, ráðgjöf og samskipti  við stjórnvöld, 

hönnuði og verktaka 
• Innkaup og ráðning iðnaðarmanna/verktaka 
• Úttektir á fasteignum við prestaskipti 
• Ráðgjöf og leiðbeiningar til sókna og umráðamanna 

kirkna um verklegar framkvæmdir  

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Viðeigandi menntun sem nýtist í starfinu s.s.  

arkitektúr, verk- eða  tæknifræði  
• Góð þekking og reynsla í áætlana- og tilboðsgerð  
• Reynsla af eftirliti með verklegum framkvæmdum 
• Framúrskarandi samskiptafærni 
• Sveigjanleiki, staðfesta og mikil þjónustulund
• Áhugi á starfi og hlutverki kirkjunnar æskilegur 

Verkefnastjóri

Þjóðkirkjan vill þróa starfshætti og vinnubrögð á vettvangi safnaða sinna og stofnana sem geri henni kleift að sækja fram 
með fagnaðarerindið og smíða brýr milli fólks og menningarheima í fjölþættu samfélagi nútímans. Biskupsstofa vill örva 
rannsóknir á kirkju, trú og lífsskoðunum í samtímanum, stöðu og hlutverki kirkjunnar, og stuðla að þróun kirkjustarfs og 
þjónustu. Starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar má lesa á kirkjan.is.  

Einstaklingar af báðum kynjum eru hvattir til að sækja um starfið. Umsókn um starfið þarf að fylgja kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur veittur fyrir hæfi viðkomandi í starfið. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamninga ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.   
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  

Öflugt fasteignafélag óskar eftir að ráða aðstoðarmann í fjárfestingateymi félagsins.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Elísabet Sverrisdóttir
elisabet@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 10. febrúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is.

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

Starfssvið
• Þátttaka í gagnaöflun, úrvinnslu, greiningu og mati á 
   fjárfestingatækifærum í fasteignageiranum 
• Vinna með líkön vegna áætlana- og tilboðsgerða
• Þátttaka í gerð kostnaðar- og rekstraráætlana   
• Eftirfylgni og umsjón með fjárfestingaverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Meistaragráða í verkfræði, hagfræði eða viðskiptafræði skilyrði
• Mjög góð tölvukunnátta, s.s. í Excel
• Mikið frumkvæði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

Spennandi tækifæri fyrir nýútskrifaðan 
verkfræðing, viðskiptafræðing eða hagfræðing
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Innanríkisráðuneyti Reykjavík 201302/011
Hjúkrunarfr., hjúkrunarfræðinemar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201302/010
Eftirlitsdýralæknir Matvælastofnun Akureyri 201302/009
Sérgreinadýralæknir lyfjamála Matvælastofnun Selfoss 201302/008
Sérgreinadýralæknir gæludýra Matvælastofnun Selfoss 201302/007
Sjúkraþjálfari Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201302/006
Sérfræðilæknir LSH, þvagfæraskurðlækningar Reykjavík 201302/005
Aðst.læknar, afleysingast. læknan. LSH, lyflækningasvið Reykjavík 201302/004
Deildarlæknar í starfsnámi LSH, aðstoðarlæknar lyflækninga Reykjavík 201302/003
Sérfr. á fjárhagssviði, bakvinnsla Seðlabanki Íslands Reykjavík 201302/002
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201302/001
Afleysingalæknir Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Þórshöfn 201301/102
Afleysingalæknar Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Húsavík 201301/101
Bókari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201301/100
Vélamaður Vegagerðin Höfn 201301/099
Dómarar Héraðsdómur Reykjavíkur Reykjavík 201301/098
Sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnun Suðurlands Hvolsvöllur 201301/097
Skrifstofumaður LSH, stjórn skurðlækningasviðs Reykjavík 201301/096
Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarður Höfn 201301/095
Mannauðsstjóri Vinnumálastofnun Reykjavík 201301/094

VILT ÞÚ AUKA ÁRANGUR ANNARRA?
// VIÐ LEITUM AÐ KRÖFTUGU FÓLKI SEM Á ÞAÐ SAMEIGINLEGT AÐ VILJA AUKA ÁRANGUR ANNARRA

Dale Carnegie leitar að kraftmiklum  
og jákvæðum viðskiptastjóra til starfa. 
Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur,  
hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Helstu verkefni:
– Öflun nýrra viðskipta
– Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
– Samvinna við bakvinnslu
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu  
   til fyrirtækja æskileg
– Framhaldsmenntun
– Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góðir samskiptahæfileikar
– Kunnátta í Microsoft Office og CRM
– Gott vald á íslensku og ensku

Við leitum að skapandi einstaklingi sem vill 
koma í 50% markaðsstarf í lifandi umhverfi. 
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika  
og hafa brennandi áhuga á markaðsmálum.

Helstu verkefni:
– Viðhalda og styrkja ímynd Dale Carnegie á Íslandi
– Umsjón með samfélagsmiðlum
– Útgáfa á rafrænu fréttabréfi
– Umsjón með atburðum
– Gerð kynningarefnis
– Samskipti við auglýsingastofu
– Umsjón með vefsíðu
– Þróun á CRM kerfi
– Samvinna við markaðsdeild  
   Dale Carnegie & Associates
 
Hæfniskröfur:
– Framhaldsmenntun á sviði markaðsmála
– Gott vald á ensku og íslensku
– Góð tölvukunnátta og skilningur á samfélagsmiðlum
– Skapandi hugsun

Við leitum að þjálfurum fyrir opin námskeið  
sem og sérsniðna þjálfun í fyrirtækjum.
Þjálfari þarf að hafa einlægan áhuga  
á því að miðla reynslu og þekkingu  
og hafa áhuga á velgengni annarra.

Helstu verkefni:
– Þjálfun á fyrirtækjamarkaði
– Þjálfun á fullorðnum einstaklingum
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates
 
Hæfniskröfur:
– Hafa reynslu úr atvinnulífinu 
   og geta sýnt fram á árangur
– Þekkja vel áskoranir starfsfólks og stjórnenda
– Vera til fyrirmyndar í tjáningu og samskiptum
– Hafa áhuga og metnað til að verða  
   fyrsta flokks Dale Carnegie þjálfari
– Farið er fram á framhaldsmenntun

Umsjón með ráðningum hefur Jón Jósafat Björnsson, framkvæmdastjóri Dale Carnegie. 
Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir sínar á netfangið josafat@dale.is í subject: Starfsumsókn. 
Óskað er eftir ferilskrá og kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.
 
Þeir sem verða fyrir valinu hljóta ítarlega starfsþjálfun hjá Dale Carnegie & Associates og eiga kost á mikilli þróun í starfi.

www.dale.is

Dale Carnegie leitar að kraftmiklum 
og jákvæðum viðskiptastjóra til starfa. 
Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur, 
hafa frumkvæði og geta unnið sjálfstætt.

Helstu verkefni:
– Öflun nýrra viðskipta
– Sala og ráðgjöf til núverandi viðskiptavina
– Samvinna við bakvinnslu
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Reynsla af viðskiptastjórnun og sölu 
   til fyrirtækja æskileg
– Framhaldsmenntun
– Hæfni til tjáningar í ræðu og riti
– Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
– Góðir samskiptahæfileikar
– Kunnátta í Microsoft Office og CRM
– Gott vald á íslensku og ensku

Við leitum að skapandi einstaklingi sem vill 
koma í 50% markaðsstarf í lifandi umhverfi. 
Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfileika 
og hafa brennandi áhuga á markaðsmálum.

Helstu verkefni:
– Viðhalda og styrkja ímynd Dale Carnegie á Íslandi
– Umsjón með samfélagsmiðlum
– Útgáfa á rafrænu fréttabréfi
– Umsjón með atburðum
– Gerð kynningarefnis
– Samskipti við auglýsingastofu
– Umsjón með vefsíðu
– Þróun á CRM kerfi
– Samvinna við markaðsdeild
   Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Framhaldsmenntun á sviði markaðsmála
– Gott vald á ensku og íslensku
– Góð tölvukunnátta og skilningur á samfélagsmiðlum
– Skapandi hugsun

Við leitum að þjálfurum fyrir opin námskeið 
sem og sérsniðna þjálfun í fyrirtækjum.
Þjálfari þarf að hafa einlægan áhuga 
á því að miðla reynslu og þekkingu
og hafa áhuga á velgengni annarra.

Helstu verkefni:
– Þjálfun á fyrirtækjamarkaði
– Þjálfun á fullorðnum einstaklingum
– Samskipti við Dale Carnegie & Associates

Hæfniskröfur:
– Hafa reynslu úr atvinnulífinu 
   og geta sýnt fram á árangur
– Þekkja vel áskoranir starfsfólks og stjórnenda
– Vera til fyrirmyndar í tjáningu og samskiptum
– Hafa áhuga og metnað til að verða 
   fyrsta flokks Dale Carnegie þjálfari
– Farið er fram á framhaldsmenntun

// VIÐSKIPTASTJÓRI // MARKAÐSMAÐUR // ÞJÁLFARAR

// Dale Carnegie er 100 ára alþjóðlegt fyrirtæki 
sem starfar í 86 löndum. Markmið Dale Carnegie 
er að auka hæfni fólks og bæta árangur. Alls 
hafa 20.000 Íslendingar hlotið þjálfun bæði  
á eigin vegum og á vegum fyrirtækja.  
Í dag starfa um 20 manns hjá fyrirtækinu.

· 
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Hlutverk Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er að veita íbúum höfuðborgarsvæðisins aðgengi-
lega, samfellda og alhliða heilsugæsluþjónustu. Þjónustan grundvallast á sérþekkingu á sviði 
heimilislækninga, hjúkrunar og heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi.  
Hún samanstendur af fimmtán heilsugæslustöðvum í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsum-
dæmi, Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði, Þróunarstofu heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunar-
stöð, Göngudeild sóttvarna, Geðheilsu-eftirfylgd/iðjuþjálfun og stjórnsýslu Heilsugæslunnar.  
Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins starfa um 550 manns.

Framkvæmdastjóri Þróunarsviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýstir laust til umsóknar starf framkvæmdastjóra þróunarsviðs.  
Framkvæmdastjóri þróunarsviðs situr í framkvæmdastjórn Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og er hlutverk hans 
að hafa forystu um þróun og nýjungar í starfsemi stofnunarinnar og heilsugæslu almennt. Starfshlutfall er 100% og 
er skipað í stöðuna frá 1. mars 2013, til 5 ára. 

Helstu viðfangsefni:
• Þróun og nýjungar í heilsugæslu
• Gæða- og öryggismál 
• Vísindarannsóknir og samstarf við stofnanir 
• Þróun verkferla og klínískra leiðbeininga
• Þróun og innleiðing árangursmælinga og -mats
• Úrvinnsla staðtalna og upplýsinga 
• Starfsþjálfun, fræðslumál og kennsla
• Fagleg leiðsögn um ýmis viðfangsefni innan sviðsins 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði  heilbrigðismála. Framhalds-  
 menntun skilyrði 
• Umtalsverð starfsreynsla á sviði heilbrigðisþjónustu og   
 haldgóð reynsla af þróunarstarfi, breytingastjórnun eða   
 vísindastarfi  
• Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
• Reynsla af forystu í þróunarverkefnum. 

Færni og aðrir eiginleikar:
• Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegan hóp heilbrigðis  
 starfsmanna
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt 
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Valnefnd mun fara yfir umsóknir og meta menntun, reynslu og 
hæfni umsækjenda.  

Nánari upplýsingar um starfið veitir Svanhvít Jakobsdóttir, 
forstjóri í síma 585 1300 eða netfangi: svanhvit.jakobsdottir@
heilsugaeslan.is. 

Umsóknir sendist til Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 11. febrúar 2013. Umsóknum 
um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og fram kemur 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Hægt er að sækja um starfið á vef Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, www.heilsugaeslan.is

    

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
www.heilsugaeslan.is
Álfabakka 16
109 Reykjavík

Sumarstörf 2013

Starfsemi Airport Associates tekur til allrar þjónustu við farþega- og 
fraktflugvélar svo sem hleðslu flugvéla sem og annarar þjónustu á 
flughlaði, farþegainnritunar, hleðslueftirlits og alls þess er lítur að 
flugvélaafgreiðslu. Meðal viðskiptavina okkar eru:

British Airways, Cargolux, Delta Airlines, UPS, Air Berlin, Germanwings, 
Bluebird Cargo, Fly Niki, First Choice Airways, WOW air, Primera Air, 
easyJet, Norwegian, Baseops Europe, Avcon, Transavia, Corendon, 
MNG Airlines, Volga Dnepr, Airbridge, ABX air og fleiri félög.

Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum 
einstaklingum í fjölbreytt og skemmtileg störf í 
alþjóðlegu starfsumhverfi á Keflavíkurflugvelli. Um 
er að ræða hluta- og heilsdagsstörf þar sem unnið 
er á vöktum. Umsækjendur þurfa í sumum tilfellum 
að sækja undirbúningsnámskeið áður en til starfa 
kemur.

Mikilvægt er að umsækjendur búi yfir færni í 
mannlegum samskiptum, hafi ríka þjónustulund, séu 
stundvísir og agaðir í starfi en jafnframt sveigjanlegir. 
Reynsla á sviði flugafgreiðslu er kostur. 

Sótt er um störfin rafrænt á airportassociates.com.

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.  
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

   Farþega- og farangursþjónusta
Í starfinu felst m.a. innritun, byrðing og ýmis þjónusta 
við farþega. Tölvukunnátta, góð tungumálakunnátta og 
stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg. 
Lágmarksaldur 20 ár.

   Flugvélaþrif
Ökuréttindi, enskukunnátta. Lágmarksaldur 18 ár.

   Fraktþjónusta
Ökuréttindi, tölvukunnátta,enskukunnátta, 
vinnuvélaréttindi æskileg. Lágmarksaldur 19 ár

   Hlaðdeild
Ökuréttindi, enskukunnátta, vinnuvélaréttindi æskileg. 
Lágmarksaldur 19 ár.

   Hleðslueftirlit
Í starfinu felst m.a. gerð hleðsluskráa, þjónusta við  
áhafnir og samræming gagna frá öðrum deildum.  
Tölvukunnátta, góð enskukunnátta, stúdentspróf 
eða sambærileg menntun. Lágmarksaldur 20 ár.

Eftirtalin störf eru í boði:

Starfsfólk í vöruhús
Aðföng óskar eftir starfsmönnum á lyftara, í tiltekt 
og afgreiðslu í vöruhúsi. Starfsemi fyrirtækisins felst 
í innkaupum, birgðahaldi og dreifingu fyrir matvöru-
verslanir Bónus og Hagkaups. 
Leitað er eftir duglegu og áreiðanlegu starfsfólki eldra 
en 20 ára í framtíðarstörf hjá fyrirtækinu. Helgarvinna 
kemur einnig til greina. Lyftararéttindi kostur. 
Hægt er að sækja um störfin á heimasíðu Aðfanga, 
www.adfong.is. 
Jósep Matthías veitir nánari upplýsingar í s. 693-5636.

Skrifstofa þjónustu og reksturs

Starfsmaður í skjaladeild

Skrifstofa þjónustu og reksturs hjá  
Reykjavíkurborg auglýsir eftir starfsmanni í 
skjaladeild. Um er að ræða fullt starf. 

Helstu verkefni:
• Ýmis sérfræðistörf á sviði skjalastjórnunar ásamt  
 daglegum störfum skjaladeildar s.s. skráningu og  
 frágangi gagna. Þátttaka í áætlanagerð, ráðgjöf  
 og fræðslu.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í bókasafns- og upplýsinga 
 fræðum eða sambærileg menntun
• Starfsreynsla á sviði skjalastjórnunar æskileg
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Ritfærni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli 
• Þekking á GoPro og Fotostation hugbúnaði 
 er kostur

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi  
Reykjavíkurborgar og  viðkomandi stéttarfélags. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beiðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf.  

Umsóknarfrestur er til 15. febrúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Halla María Árnadóttir 
deildarstjóri skjaladeildar í síma 411 4040/411 1181 
-  netfang: halla.maria.arnadottir@reykjavik.is.

 
   

ÖRYGGISVÖRÐUR

SECURITY GUARD
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar lausa 
til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the position of  Security Guard. The closing date for this 
postion is February 8, 2013. Application forms and further 
information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov
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Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

 ráðgjöf   ráðningar   rannsóknir
Upplýsingatækni - mikil tækifæri

Vantar á skrá háskólamenntaða forritara, gagnagrunnsforritara, Linux og Unix 
sérfræðinga o.fl. Margvísleg tækifæri í boði í ólíkum atvinnugreinum.  
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Leiðsögumaður óskast
Skógasafn auglýsir eftir safnleiðsögumanni. Starfið felst í leiðsögn erlendra ferðamanna-
hópa um safnið og almennum skrifstofu- og safnstörfum utan háannatímans. 

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf á góðum vinnustað. Skógasafn, sem er með 
stærstu söfnum landsins, er fjölsótt byggða- og tækniminjasafn í fallegu umhverfi.  
Árið 2012 voru safngestir  52 þúsund.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf/leiðsögumannspróf eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
• Góð kunnátta í ensku, þýsku og einu Norðurlandamáli. Kunnátta í frönsku æskileg
• Góð íslenskukunnátta og tölvufærni
• Þekking og áhugi á íslenskum þjóðháttum og sögu
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Um er að ræða framtíðarstarf. Samkeppnishæf laun í boði og húsnæði á góðum kjörum 
fylgir starfinu. Umsækjandi þarf að geta hafið störf  um miðjan apríl n.k.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Sverrir Magnússon, framkvæmdastjóri 
Skógasafns í síma 487 8845 á skrifstofu-
tíma.
Umsókn með upplýsingum um menntun 
og starfsferil sendist fyrir 18.febrúar nk. 
á netfangið skogasafn@skogasafn.is

Helstu verkefni
• Símsvörun og móttaka
• Halda utan um félagaskrá
• Sjá um og uppfæra heimasíðuna
• Sjá um fréttablaðið og auglýsingaöflun
• Tengiliður við önnur félög bæði innanlands og erlendis

Hæfniskröfur
• Kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli skilyrði
• Tölvukunnátta nauðsynleg
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði og gott frumkvæði
• Góðir samskiptahæfileikar

Samtök psoriasis og exemsjúklinga leita 
að skrifstofustjóra í 50% starf

Vinnutími frá  kl.13 til kl. 17
Umsóknir sendist á skrifstofu SPOEX eða í netfang skrifstofa@poriasis.is. 
Umsóknarfrestur til 18. febrúar. Sá sem ráðinn verður í starfið þarf að geta hafið störf 1. apríl 2013.

Óskum eftir að ráða matreiðslumenn 
til sumarstarfa á Edduhótelin.

Í störfunum felst m.a. yfirumsjón með eldhúsi, 
innkaupum og meðferð matvæla.

Umsóknir um störfin sendist á netfangið
tryggvi@icehotels.is fyrir 10. febrúar nk.

SUMARIÐ ER TÍMINN
MATREIÐSLUMENN

www.hoteledda.is   |   Sími 444 4000
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ERT ÞÚ PHP 
SNILLINGUR?
Tal óskar eftir að ráða hugmyndaríkan, 
árangursdrifinn og ábyrgan aðila til að sinna 
starfi forritara á verkefna- og tæknisviði 
fyrirtækisins. Starfið felur í sér vinnu við 
uppbyggingu, nýsköpun og viðhald kerfa.  
Í boði er fyrirmyndar vinnustaður með 
frábærum starfsanda. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila.

Hæfniskröfur:
Þekking og góð reynsla af PHP forritun
Góð þekking á SQL gagnagrunnum
Óþrjótandi tækniáhugi
Geta til að vinna sjálfstætt og í hópi
Jákvæðni og vilji til að læra nýja hluti
Kostur að viðkomandi hafi haldgóða þekkingu 
á HTML, CSS og JavaScript

Nánari upplýsingar um starfið gefur Steinar Karl 
Kristjánsson – forstöðumaður verkefna- og 
tæknisviðs Tals steinar@tal.is

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á www.tal.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 12.02 2013

LAUGARDAGUR  2. febrúar 2013 5



| ATVINNA | 

ERT ÞÚ SÖLUMAÐUR AF GUÐS NÁÐ?
FRAMTÍÐARSTARF Í HJARTA MIÐBÆJARINS

Nánari upplýsingar veita Rakel Heiðmarsdóttir, mannauðsstjóri, í netfanginu rakel@bluelagoon.is eða í síma 420 8804 
og Ingibjörg Guðjónsdóttir, viðskiptastjóri, í netfanginu ingibjorg@bluelagoon.is. Umsóknarfrestur er til 17. febrúar n.k. 
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Blue Lagoon www.bluelagoon.is/atvinna

Við leitum að orkumiklum og 
metnaðarfullum sölumanni til starfa í 
verslun Blue Lagoon að Laugavegi 15. 
Viðkomandi þarf að hafa brennandi 
áhuga á húðvörum, ríka þjónustulund 
og reynslu af sölu- og ráðgjafarstörfum. 
Nauðsynlegt er að viðkomandi sé 
áreiðanlegur, geti starfað sjálfstætt og 
búi yfir góðri enskukunnáttu. 
Snyrtifræðimenntun er kostur.

   Bláa Lónið hefur margsinnis verið 
valinn einn besti spa-staðurinn á 
heimsvísu og fékk nýverið nafnbótina 
sem eitt af 25 undrum veraldar að 
mati National Geographic. Bláa Lónið 
er tóbakslaus vinnustaður og þar starfa 
að jafnaði um 250 starfsmenn.

Sviðsstjóri upplýsingasviðs  
Þjóðskjalasafns Íslands

Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra upplýsingasviðs 
Þjóðskjalasafns Íslands.

Verkefni sviðsins er að þjónusta almenning og fræðimenn, 
svara fyrirspurnum um aðgang að gögnum, veita ráð um 
fræðilegar rannsóknir, að annast útgáfu leiðbeiningarita og 
heimildarita, að fara með kynningarmál og annast miðlun  
heimilda um vefinn. Þá ber sviðið ábyrgð á forritun,  
kerfisstjórn og rekstri tölvukerfa safnsins. Starfsmenn 
sviðsins taka þátt í erlendu samstarfi á sviði miðlunar.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felst í að stjórna verkefnum sviðsins, vinna að 
stefnumótun, áætlanagerð, skýrslugerð og árangursmati. 
Sviðsstjóri hefur yfirumsjón með lestrarsal og tekur þátt í 
margvíslegum verkum sviðsins, svo sem ákvörðunum um 
aðgang að upplýsingum, að stýra útgáfum og leiðbeina 
fræðimönnum. Sviðsstjóri leiðir erlent samstarf á sviðinu og 
er í samráðshópi stjórnenda safnsins.

Hæfnikröfur
Leitað er að fjölhæfum og áhugasömum starfsmanni með 
lipra framkomu.

Gerð er krafa um BA próf í sagnfræði, auk meistaraprófs 
í sagnfræði eða öðrum greinum sem tengjast verkefnum 
sviðsins, svo sem stjórnsýslufræðum. Reynsla af útgáfu-
málum, stjórnun og áætlanagerð er nauðsynleg. Þá er krafist 
góðrar hæfni til samskipta, sjálfstæði í vinnubrögðum og 
góðrar hæfni til þess að setja fram hugmyndir í ræðu og riti. 
Góð kunnátta í algengum notendaforritum og meðferð  
rafrænna gagna er nauðsynleg. Reynsla af notkun skjala-
safna og lestri eldri skriftar er æskileg. Góð kunnátta í 
íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli er áskilin.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og 
viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Sótt er um starfið rafrænt á; www.skjalasafn.is undir  
„laus störf“. Vottorð um menntun fylgi.

Starfið veitist frá 1. mars nk. eða síðar í samráði við þann 
sem ráðinn verður.

Nánari upplýsingar um starfið veitir þjóðskjalavörður  
í síma 590 3300.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 11.febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir
Eiríkur G. Guðmundsson - eirikur@skjalasafn.is - 590 3300

Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er að 
varðveita opinber skjöl, einkum íslenska 
ríkisins, og skjöl einkaaðlia til notkunar 

fyrir stjórnvöld, stofnanir, félög og einstak-
linga. Þannig tryggir safnið hagsmuni og 

réttindi stjórnvalda og borgaranna. 

BÍLSTJÓRI

EMBASSY DRIVER
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu bílstjóra lausa til 
umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 11. febrúar 2013.  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  Embassy Driver. The closing date for this 
postion is Februar 11, 2013. 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

2. febrúar 2013  LAUGARDAGUR6



Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá.  Upplýsingar á mannauðssviði veitir Sigrún Ólafsdóttir,  
sími 440 4172,  sigrun.olafs@islandsbanki.is  Umsóknarfrestur er til og með 10. febrúar nk.  
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Við leitum að 
öflugum liðsauka

Íslandsbanki er framsækið fjármálafyrirtæki sem einsetur sér að vera í fararbroddi í þjónustu við viðskiptavini. Við leggjum áherslu á 
fagleg vinnubrögð, framsýni og jákvætt viðhorf, ásamt góðu starfsumhverfi og öflugri og samhentri liðsheild. Vegna fjölda verkefna ætlar 
Íslandsbanki nú að bæta við sig framúrskarandi starfsfólki í krefjandi og skemmtilegt umhverfi við hugbúnaðarþróun og kerfisstjórnun. 

Þjónustustjórar

Við leitum að öflugum þjónustustjórum á upplýsingatæknisvið. Þjónustu-
stjórar sinna þjónustu við annað starfsfólk bankans og starfa náið með kerfis-
þjónustu og hugbúnaðardeild. 

Þjónustustjóra vantar fyrir nokkur af helstu kerfum bankans, þar á meðal:

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af störfum í fjármálafyrir-
   tæki og/eða í upplýsingatæknigeiranum 
- Gott vald á íslensku og ensku, jafnt 
   töluðu sem rituðu máli

- Skipulagshæfni, sjálfstæð og öguð  
  vinnubrögð
- Mjög rík þjónustulund og lipurð í 
   mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar Skúlason deildarstjóri, sími 844 4336 - oskar.skulason@islandsbanki.is.  

- webMethods
- EnterpriseSCHEDULE

 - SharePoint
 - Ýmis sértæk fjármálakerfi

Kerfisstjórar

Við leitum að metnaðarfullum kerfisstjórum í kerfisþjónustu bankans. Í 
deildinni starfa nú tuttugu starfsmenn auk verktaka við að veita öðru starfsfólki 
Íslandsbanka víðtæka þjónustu og ráðgjöf varðandi hugbúnað, vélbúnað, 
samskiptabúnað, gagnavöktun og eftirlit. Kerfisstjóra vantar fyrir nokkur af  
helstu kerfum bankans, þar á meðal:

Hæfniskröfur:

-  Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
   kerfisfræði, verkfræði eða sambærilegt
- Reynsla af rekstri ofangreindra kerfa 
   er kostur 

- Gott vald á íslensku og ensku, jafnt 
    töluðu sem rituðu máli
- Skipulagshæfni, sjálfstæð og öguð 
   vinnubrögð
- Rík þjónustulund og lipurð í 
   mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir: 
Óskar Skúlason deildarstjóri, sími 844 4336 - oskar.skulason@islandsbanki.is.  

- SAP/SAP Basis
- webMethods
- EnterpriseSCHEDULE

 - SharePoint
 - Ýmis sértæk fjármálakerfi

Vörustjóri

Við leitum að vörustjóra fyrir ECM (Enterprise Content Management) vöru/kerfi 
Íslandsbanka, t.d. ytri og innri vefi, SharePoint og skjala- og skönnunarkerfi. Vörustjóri 
fer fyrir teymi hugbúnaðarsérfræðinga og er tengiliður milli Hugbúnaðarlausna og 
viðskiptaeininga bankans. Hann ber ábyrgð á vörunni, heilbrigði hennar og framþróun.

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
   kerfisfræði, verkfræði eða 
   sambærilegt
- Góð þekking á vefþróun, vefkerfum 
   og SharePoint æskileg
- Reynsla af hugbúnaðargerð 

- Rík þjónustulund og greiningarhæfni
- Leiðtoga- og samskiptafærni
- Metnaður, frumkvæði og sjálfstæði 
- Gott vald á íslensku og ensku, jafnt 
   töluðu sem rituðu máli
- Þekking á fjármálum og fjármála-   
   kerfum er kostur

Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Snær Bragason, deildarstjóri Hugbúnaðarlausna, sími 844 4258, 
bjarki.snaer.bragason@islandsbanki.is.

Helstu verkefni:

- Dagleg stýring vöruteymis og  
   samskipti við hagsmunaaðila
- Verkstýring, forgangsröðun  
   verkefna og áætlanagerð

- Ráðgjöf og greining verkefna 
- Umsjón með framvindu verkefna og 
   stöðugjöf vegna þeirra

Forritarar

Við leitum að klárum og metnaðarfullum forriturum í krefjandi og skemmtileg 
verkefni, meðal annars í Netbanka, framendakerfi og lánaverkefni. 

Hæfniskröfur:

- Háskólamenntun í tölvunarfræði, 
   kerfisfræði, verkfræði eða sambærilegt
- Þekking á .NET eða Java er kostur
- Þekking á SQL eða Oracle er kostur
- Þekking á BPM og/eða samþættingar-
   tólum er kostur

 - Þekking á framendaforritun er kostur
 - Faglegur metnaður og öguð vinnubrögð
 - Hæfni í mannlegum samskiptum og 
   teymisvinnu
 - Frumkvæði og kraftur

Helstu verkefni:

- Forritun í .NET (t.d. MVC, WCF o.fl.)
- Viðmótsforritun: Ajax, CSS,  
   Javascript/jQuery, XML/ HTML5
- Forritun í samþættingalagi í    
   WebMethods fyrir BPM lausnir

 - Greining, hönnun, þróun og innleiðing 
    hugbúnaðar
 - Samskipti við hagsmunaaðila

Nánari upplýsingar veita deildarstjórar Hugbúnaðarlausna: 
Bjarki Snær Bragason, sími 844 4258 - bjarki.snaer.bragason@islandsbanki.is  
Kjartan Hrafn Kjartansson, sími 844 4379  - kjartan.kjartansson@islandsbanki.is.
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RAFVIRKJAR / RAFVEITUVIRKJAR- NOREGUR 
ÍSTAK óskar eftir að ráða til starfa rafvirkja/rafveituvirkja vegna fram- 

kvæmda í Noregi. Í starfinu felst meðal annars rekstur á rafveitu við 

jarðgangagerð ásamt viðgerðum á tækjum og búnaði. Æskilegt er 

að viðkomandi hafi einhverja reynslu af vinnu við háspennu.

ALMENN SKRIFSTOFUSTÖRF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann í almenn skrifstofustörf á aðal-

skrifstofu fyrirtækisins í Mosfellsbæ. Í starfinu felst vinna við bókhald 

auk annarra tilfallandi verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Góð kunnátta í minnst einu norðurlandamáli

Reynsla af bókhaldsvinnu

Þekking á Navision æskileg

Almenn tölvufærni

Frumkvæði og sjálfstæði í starfi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 600 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar um störfin eru veittar á skrifstofu ÍSTAKS, Bugðufljóti 19, 

270 Mosfellsbæ og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Sækja skal um 

störfin á www.istak.is – undir „Starfsumsókn“ fyrir 11. febrúar næstkomandi.

Sölumaður óskast
Ef þú ert jákvæð/ur og finnst gaman að vinna, ert
ávallt stundvís og hefur metnað til að læra, þá gæti
þú verið sú/sá sem við leitum að.

Hæfniskröfur:
- Reynsla af sölustarfi ásamt góðri þekkingu á
 byggingamarkaðnum æskileg.
- Hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði.
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
- Góð almenn tölvu og enskukunnátta.

Helstu verkefni:
- Sala og ráðgjöf til viðskiptavina.
- Tilboðsgerð.
- Viðhald viðskiptatengsla og öflun nýrra.

Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd sendist á
netfangið: box@frett.is merkt: „Sala 0202“ 

Seltjarnarnesbær

Deildarstjóri Bókasafns  
Seltjarnarness 

Bókasafn Seltjarnarness óskar eftir að ráða bókasafns-
fræðing í fullt starf til að bera faglega ábyrgð á og hafa 
umsjón með daglegri starfsemi Bókasafns Seltjarnarness. 
Í boði er áhugavert starf í lifandi safni sem er í senn 
menningar-, mennta- og upplýsingastofnun. Bókasafn 
Seltjarnarness heyrir undir menningar- og samskiptasvið 
Seltjarnarness. Helstu viðskiptavinir safnsins eru Seltirningar 
og íbúar vesturbæjar Reykjavíkur. Miðað er við að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst.

Megin verkefni 
• Fagleg ábyrgð og umsjón með daglegri starfsemi
• Almenn bókasafnsstörf 
• Umsjón með starfsmannahaldi
• Sérverkefni sem falla undir menningar- og samskiptasvið
• Undirbúningur fjárhagsáætlana og innkaup til safnsins 
• Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum menningar-  
 og samskiptasviðs

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólagráða (BA) á sviði bókasafns- og upplýsingafræða  
 er nauðsynleg, MA eða MLIS gráða er æskileg 
• Staðgóð þekking og reynsla á starfssviði bókasafna
• Þekking á vefumsjón og virkni helstu samfélagsmiðla 
• Færni í rituðu máli
• Sjálfstæð og skapandi vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknir með upplýsingum um menntun, fyrri störf og 
meðmælendur skulu sendar til Soffíu Karlsdóttur, sviðsstjóra 
menningar- og samskiptasviðs í netfangið  
soffia@seltjarnarnes.is, sem einnig veitir nánari upplýsingar 
um starfið í síma 595-9100. Einnig er hægt að senda inn 
skriflegar umsóknir á Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi.

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2013. 

Bókasafn Seltjarnarness starfar í samræmi við lög um 
almenningsbókasöfn frá 1997 og yfirlýsingu Menningar- 
og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (Unesco) um 
almenningsbókasöfn.

Kvöld- og helgarvinna
10–11 óskar eftir að ráða starfsfólk í kvöld- og helgarvinnu

Menntunar- og hæfniskröfur: Upplýsingar veitir:

Fljótlegt og þægilegt 

Er séns 
að við séum 
að leita að 

þér?
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Framtíðarstarf þroskaþjálfa 
Óskum eftir að ráða þroskaþjálfa í 70%-80% starf  
í vaktavinnu á heimili fyrir fatlað fólk í Hafnarfirði. 

Helstu verkefni:
• Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs
• Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum
• Vera ráðgefandi fyrir annað starfsfólk

Hæfniskröfur:
• Hafa lokið þroskaþjálfanámi
• Þjónustulund og jákvætt viðmót
• Framtakssemi og sjálfstæði í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Samviskusemi 
• Hreint sakavottorð

Í boði er:
• Spennandi og lærdómsríkt starf
• Fjölbreytt verkefni

Upplýsingar um starfið veitir: Jóhanna Hauksdóttir,  
sími: 555-6554, netfang: johannah@hafnarfjordur.is

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2013

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið 
johannah@hafnarfjordur.is 

Fjölskylduþjónustan í Hafnarfirði

Húsasmiðjan Hafnarfirði 
Við leitum að metnaðarfullu 
og þjónustulunduðu starfsfólki 
til sölu- og afgreiðslustarfa.

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 
í að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Sölu- og afgreiðslumaður í fagmannadeild.

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Afgreiðslumaður á kassa

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur 

Umsóknir berist fyrir 10. febrúar n.k. 
til  Guðrúnar Kristinsdóttur   
gudrunk@husa.is 
Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík
Öllum umsóknum verður svarað.
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Starfskraftur óskast á Stígamót
Óskað er eftir starfskrafti með áhuga og hvers kyns þekkingu 
og/eða reynslu  af kynbundnu ofbeldi.  
Um er að ræða fullt starf.  

Starfsemi Stígamóta er krefjandi, gefandi og fjölbreytt grasrótar-
starf sem byggir á kynjaðri sýn á samfélagið.  Daglega starfið 
felst í viðtalsþjónustu og hópastarfi með fólki sem beitt hefur 
verið ofbeldi.  

Viðkomandi verður að hafa góða samskipta og samstarfshæfi-
leika.  Nám í félagsráðgjöf, sálfræði, kynjafræði, eða skyldum 
fræðum er jafnframt eftirsóknarvert.  

Við hvetjum alla með áhuga á starfsemi Stígamóta til að sækja 
um. Umsóknir sendist til Stígamóta, Hverfisgötu 115, 105 R. fyrir 
14. feb.  merktar „Starfsumsókn“.  Öllum umsóknum verður 
svarað. Verkfræðistofan Vista hefur um árabil sérhæft sig í 

mælingum og eftirliti með þeim. 
Allt frá uppsetningu á búnaði, söfnun gagna 
og framsetningu þeirra.
www.vista.is

Vista Data Vision (VDV) er hugbúnaður til að geyma, 
birta og rannsaka mæligögn. Hann keyrir á MySQL 
gagnagrunni og gefur notendum vefaðgang að gögnum 
sínum. Í dag treysta sérfræðingar í 6 heimsálfum VDV 
fyrir sínum mæligögnum.
www.vistadatavision.com

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður

FORRITARI
Við erum að leita að úrræðagóðum og 
metnaðarfullum forritara sem þekkir vel til
PHP, JavaScript, MySQL, HTML, CSS. 
Kostur að vera með puttann á púlsinum varðandi 
nýjungar fyrir vefsíðugerð | snjallsíma | spjaldtölvur.

Hæfniskröfur:
Tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun.
Góð reynsla í forritun
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 10. febrúar. 
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

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
 » Sérfræðistörf í samráði við yfirlækni sérgreinarinnar, svo sem greining, 

meðferð og eftirfylgd sjúklinga með vandamál er tengjast sérgreininni, 
meðal annars þátttaka í göngudeildarþjónustu og samráðskvaðningum.

 » Kviðsjáraðgerðir og opnar krabbameinsaðgerðir á þvagfærum.
 » Þátttaka í bakvöktum sérgreinarinnar.
 » Þátttaka í kennslu og vísindavinnu í samráði við yfirlækni.

Hæfnikröfur
 » Sérfræðiviðurkenning á Íslandi í þvagfæraskurðlækningum.
 » Góð reynsla af notkun skurðaðgerðaþjarka (D'Vinci Róbót).
 » Víðtæk reynsla af kviðsjáraðgerðum og opnum krabbameinsaðgerðum 

á þvagfærum.
 » Reynsla í kennslu og vísindavinnu æskileg en ekki skilyrði.
 » Góð samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 23.02.2013
Sótt er um rafrænt á heimasíðu Landspítala www.landspitali.is þar sem fram 
koma nánari upplýsingar um starfið.
Upplýsingar veitir Eiríkur Jónsson yfirlæknir, netfang eirikjon@landspitali.is, 
sími: 543 1000
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast í tvíriti fyrir 
23. febrúar 2013 til skrifstofu skurðlækningasviðs 13A Landspítala Hringbraut.
Umsóknum fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, 
vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af greinum 
sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist á innsendum 
umsóknargögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun 
um ráðningu í starfið einnig á þeim.

Skurðlækningasvið Landspítala 
Sérfræðilæknir í  

þvagfæraskurðlækningum 
Laust er til umsóknar starf sérfræðilæknis í þvagfæraskurðlækningum. 
Starfshlutfall er 60% og veitist starfið frá 1. september 2013 eða eftir 
nánara samkomulagi.

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
Sérnámið er alhliða þjálfun í almennum lyflækningum. Námslæknar starfa á 
öllum deildum lyflækningasviðs. Sérstök áhersla verður lögð á starf á dag- og 
göngudeildum. Námslæknar eru einnig hvattir til að sinna vísindarannsóknum 
á námstíma. 

Hæfnikröfur
 » Almennt íslenskt lækningaleyfi
 » Vilji til þátttöku í áframhaldandi uppbyggingu sérnáms í almennum 

lyflækningum
 » Jákvætt viðmót og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 16.02.2013
Upplýsingar veita Már Kristjánsson yfirlæknir, netfang markrist@landspitali.is, 
sími: 824-5607 og Hrafnkell Stefánsson læknir, netfang hrafnks@landspitali.is, 
sími: 825-3574 
Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og 
lækningaleyfi. 
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í 
starfið á þeim og innsendum gögnum.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Má 
Kristjánssyni, yfirlækni og framhaldsmenntunarstjóra lyflækningasviðs, LSH 
C9 Fossvogi.

Deildarlæknar í starfsnámi  
í lyflækningum 

Störf deildarlækna í starfsnámi í almennum lyflækningum á lyflækninga-
sviði Landspítala eru laus til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitast 
störfin frá 1. mars 2013 eða eftir samkomulagi. Undanfarin ár hefur 
verið unnið að uppbyggingu framhaldsnáms í almennum lyflækningum 
á Landspítala. Unnt er að ljúka allt að 3 árum sem nýtast vel til veitingu 
sérfræðileyfis í almennum lyflækningum.
Margvíslegar breytingar eru á döfinni í skipulagi lyflækningasviðs á 
næstunni. Meðal annars verður opnuð bráðalyflækningadeild í byrjun 
apríl n.k. þar sem áhersla verður á greiningu og meðferð bráðveikra.
Að skipulagningu framhaldsnámsins koma framhaldsmenntunarstjóri, 
sérfræðingur í almennum lyflækningum og skrifstofustjóri framhalds-
menntunar lyflækninga, auk framhaldsmenntunarnefndar sviðsins. 
Miðað er við að ráðningartími sé a.m.k. eitt ár og/ eða allt að þremur 
árum, eða eftir samkomulagi.
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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 ennfremur sinna viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem 
að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi, þ.m.t. greiðslukerfi í landinu 
og við útlönd.

Laus störf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika

Helstu verkefni: 
 reining á stöðu fyrirtækja og áhrif þeirra á banka-
kerfið, þ.m.t. útlán, vanskil, skuldsetning og aðrir þeir 
mælikvarðar sem sýna stöðu fyrirtækja hverju sinni. 

 átttaka í líkanasmíði, með áherslu á fyrirtæki.
 róun og útfærsla á álagsprófum fyrir fjármálakerfið.
 Skrif í rit bankans, sér í lagi jármálastöðugleika.
 ilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á ábyrgðar-
sviðum fjármálastöðugleika.

Hæfniskröfur:
  skilið er a.m.k. meistarapróf í hagfræði, verkfræði,  
tölfræði eða öðrum sambærilegum greinum.

 ekking á fjármálafræðum
 ott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
 ott vald á mæltu og rituðu máli.
 óðir samskiptahæfileikar og vilji til hópvinnu. 

Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálastöðugleika,  
sigridur.benediktsdottir@sedlabanki.is.  

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing á sviði fjármálastöðugleika. Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfs-
stöð í Reykjavík.

itt meginhlutverka Seðlabanka Íslands er að stuðla að stöðugu, öruggu og virku fjármálakerfi.  jármálastöðugleikasvið 
fylgist með þróun fjármálakerfisins bæði hér á landi og erlendis, styrk þess og skilvirkni og áhrifum efnahagslegra þátta á 
kerfið í heild sinni. jármálastöðugleikasvið rannsakar og greinir reglulega áhættur sem raskað gætu stöðugleika íslenska 
fjármálakerfisins, með það að markmiði að koma auga á veikleika sem gætu leitt til alvarlegra áfalla. 

Sérfræðingur í bakvinnslu á fjárhagssviði

Sótt skal um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunnudaginn 17. febrúar næstkom-
andi. Umsóknir gilda í sex mánuði. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Helstu verkefni: 
 byrgð á vöktun og daglegum rekstri stórgreiðslu-
kerfis. 

 fgreiðsla peningafærslna. 
 rágangur verðbréfaviðskipta og R  samninga.
 Umsýsla og eftirlit með verðbréfalánum og öðrum 
lánum. 

 rágangur vegna útboða.
 átttaka í innleiðingu á heildstæðu viðskipta-
kerfi. 

 átttaka í mótun nýrra verkefna á sviðinu.
 Skýrslugerð og upplýsingavinnsla.

Hæfniskröfur:
  iðeigandi háskólamenntun og eða próf í verðbréfavið-
skiptum sbr. . gr. laga 1 1 00 .

 ekking á innlendum og erlendum uppgjörskerfum 
skilyrði.

 ekking á S , greiðslu- og verðbréfaskeytum skilyrði.
 ekking á og og ibra oan æskileg.
 Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg.
 æfni til að starfa sjálfstætt eða í hópi.
 gætt vald á íslensku og ensku, bæði á töluðu og rituðu 
máli.

 jög gott vald á el og ýmisskonar greiningarvinnu.
 rumkvæði, nákvæmni og metnaður í starfi.

Upplýsingar um starfið veitir Salome R. Birgisdóttir, forstöðumaður bakvinnslu, salome.r.birgisdottir@sedlabanki.is. 

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfæðing til starfa á fjárhagssvið bankans. Um er að ræða 100% starfshlutfall með 
starfstöð í Reykjavík

járhagur hefur umsjón með fjárhagsupplýsingum bankans og dótturfélaga hans. Sviðið sér um umsýslu erlendra og inn-
lendra lána ríkissjóðs og Seðlabankans. á hefur sviðið umsjón með S -kerfi bankans ásamt innlendum og erlendum 
greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki. Einnig sér sviðið um vörslu verðbréfa og uppgjör verðbréfaviðskipta. 
Starfsemi sviðsins skiptist í tvær einingar, reikningshald og bakvinnslu.

Aðalstarfssvið Meidell AS er fiskeldi.  
Fyrir utan framleiðslu á laxi veitum við einnig 
öðrum fiskeldisfyrirtækjum ýmsa þjónustu 
ásamt því að framleiða og þjónusta báta í 
gegnum dótturfyrirtæki okkar. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru í Onarheim á 
Tysnesi, á Vesturströnd Noregs.

Meidell AS óskar
eftir startskrafti.
Við leitum að fólki sem:
• hefur reynslu af sjómennsku, vélstjórnun eða hefur  
   sambærilega verkreynslu,eða reynslu af bátasmíði,
   trefjaplastsvinnslu eða húsgagnasmíði.
• hefur reynslu af fiskeldi, bátum eða vélbúnaði.
• kann norrænt mál og ensku.
• hefur áhuga á að læra norsku.
• hefur ökuskírteini.

Við munum:
• bjóða upp á krefjandi verkefni í góðu umhverfi.
• bjóða upp á fast starf innan fiskeldis; annað hvort sem 
starfsmaður á bát eða sem starfsmaður í framleiðslu, við 
smíðar og viðgerðir af bátum.

• útvega húsnæði.
• krefjast að fólk fari á norskunámskeið.

Byggðin Onarheim telur u.þ.b. 600 manns og er staðsett
á suðurhluta Tysnes eyjarinnar. Héðan er eins og
hálftíma keyrsla til Bergen (ísl. Björgvin), sem er næst
stærsta borg Noregs, og liggur hún norðan við Tysnes.
Að iðnaðareyjunnar Stord, sem er suðvestur af Tysnesi,
er einungis rúmlega 30 mínútna ferðalag.

Í Onaheim er leikskóli, barnaskóli og frístundaskóli.
Umgjörð bæjarins samanstendur af bæði fjallendi og
sjónum í firðinum. Hér er starfrækt tónlistarfélag og
íþróttafélag og einnig er til staðar boltavöllur, ýmsar
gönguleiðir og laus bátapláss við höfnina ásamt
gjafmildum fiskimiðum í firðinum. Þetta gefur þeim sem
hér búa möguleika á virku félagslífi, hreyfingu og útiveru.

Við höfum laus störf á staðnum og Onarheimbúar taka á
móti nýjum íbúum opnum örmum.  Við hvetjum því
fjölskyldur með börn á leikskóla og/eða á barnaskólaaldri
til að sækja um starf hjá okkur.

Nánari upplýsingar varðandi auglýsinguna fást hjá Randi
Rykkje í síma +47 53 43 01 05.
Vinsamlega sendið starfsumsókn ásamt ferilskrá og
viðeigandi viðhengjum á Ensku á tölvupósti til:
island@fjordbruk.no

Umsóknarfrestur:
Sem fyrst og ekki seinna en 24. Febrúar 2013.

Meidell AS

N-5694 Onarheim
www.alsaker.no

Vegna aukinna umsvifa auglýsir ferðaskrifstofan 
Ferðakompaníið ehf fjórar fastar stöður í bókunar- og 
úrvinnsludeild til umsóknar. Öll störfin eru laus strax 
og er æskilegt að umsækjandi/umsækjendur geti hafið 
störf sem fyrst.  Störfin felast fyrst og fremst í úrvinnslu 
og utanumhaldi einstaklingsbókanna.

Við leitum að lífsglöðum og  þjónustuliprum einstak-
lingum gæddum skipulags- og samvinnuhæfileikum.  
Gott er ef að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða 
öðrum námskeiðum/gráðum tengdum ferðamálum, 
ásamt reynslu í ferðaþjónustu.  Enskukunnátta er 
skilyrði, en einnig er kostur ef umsækjendur búa yfir 
góðri kunnáttu í frönsku og/eða hollensku. Einnig er 
gundvallar  tölvukunnáttu nauðsynleg.

Eingöngu er tekið við skriflegum umsóknum með 
nákvæmri  ferilskrá. Með allar umsóknir verður farið 
sem trúnaðarmál.

Umsókn sendist til: Ferðakompaníið ehf –  
Fiskislóð 18-20 – 101 Reykjavík og/eða á netfang 
 info@ferdakompaniid.com

www.destination-islande.com 
www.iceland.like.a.local.com
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Breiðhöfði 10 | 110 Reykjavík | Sími: 414 8700 |  www.ev.is |  ev@ev.is

STEYPUSTJÓRI 
ÓSKAST 
Í VERKSMIÐJU

ERUM AÐ LEITA AÐ TRAUSTUM OG GÓÐUM STARFSMANNI TIL AÐ STÝRA STEYPUSTÖÐVUM 
EININGAVERKSMIÐJUNNAR.

Umsækjandi þarf að hafa góða þekkingu á starfinu og hafa starfað í einingaverksmiðju áður. 
Umsóknir og meðmæli óskast sent á ev@ev.isEinnig er hægt að fá upplýsingar í síma 414-8700 og á staðnum.

Einingaverksmiðjan sérhæfir sig 
í framleiðslu forsteyptra eininga 
til byggingaframkvæmda. 
Fyrirtækið er í forystu á 
sínu sviði og tækjabúnaður 

og sérhæfð þekking gerir 
fyrirtækinu kleift að afgreiða 
bæði stór og smá bygginga-
verkefni fljótt og örugglega.

Please send your CV and mo va on 
le er to:  
 
Guðmundur Þorri Jóhannesson 
gummi@remake.is 

   

   www.kopavogur.is  

KÓPAVOGSBÆR

Spennandi störf 
Námsráðgjafi óskast í Salaskóla
Skólaliði í gangavörslu/ræstingar í Lindaskóla
Þroskaþjálfi/leikskólakennari í stuðning í  

 Grænatún
Leikskólakennari í leikskólann Dal
Aðstoðarmaður í eldhús í leikskólann Sólhvörf
Liðveitandi óskast fyrir ungan mann
Persónulegur ráðgjafi, tilsjón og liðveitandi

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

Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Hafnarvörður
SKAGASTRANDARHÖFN AUGLÝSIR STARF  
HAFNARVARÐAR LAUST TIL UMSÓKNAR

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

Hæfniskröfur:
Almenn tölvukunnátta, skipstjórnarréttindi æskileg, löggilding 
sem vigtunarmaður er kostur.
Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitar-
félaga og Kjalar.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Sveitarfélagsins 
Skagastrandar og hægt að sækja þau á vef sveitarfélagsins 
www.skagastrond.is
Umsóknarfrestur er til og með 8. febrúar 2013.

Nánari upplýsingar veitir:
Magnús B. Jónsson
Sími: 455 2700.
Netfang: magnus@skagastrond.is

SÖLUFULLTRÚAR 
ÓSKAST TIL STARFA

 

Faxafeni 18 - 108 Reykjavík - Sími 5 300 800

STARFIÐ
Unnið er að skemmtilegum og krefjandi söluverk-
efnum í gegnum síma. 

HÆFNISKRÖFUR
Umsækjendur þurfa að vera 22 ára eða eldri, jákvæðir, 
vandvirkir og hafa gaman af því að tala í síma.
Reynsla af sölustörfum er æskileg en ekki nauðsynleg.

Í BOÐI ER
Sveigjanlegur vinnutími og fjölbreytt verkefni sem 
þarf að vinna fyrir félagasamtök og fyrirtæki. 
Góðir tekjumöguleikar.

Umsóknir ásamt  ferilskrá sendist á 
netfangið markadsrad@simnet.is 

fyrir 10. febrúar.   
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Rennismiður
KM stál ehf  óskar að ráða rennismið eða mann vanan 
renni og fræsivinnu upplýsingar gefur Karl Jóhann í síma 
692 2680 eða  kalli@kmstal.is ÍSAM óskar eftir að ráða vörumerkjastjóra 

til starfa á matvörusviði fyrirtækisins 

ÍSAM er eitt stærsta og öflugasta 
markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM 
á og rekur vörumerkin Mylluna, 
Ora, Frón og Kexsmiðjuna, auk þess 
sem fyrirtækið hefur umboð fyrir 
fjölda heimsþekktra vörumerkja.

Upplýsingar um starfið veitir Helga B. Helgadóttir, 
starfsmannastjóri í síma 522 2700. 
Umsóknir skulu sendar á tölvupóstfangið helga@isam.is 
eða bréfleiðis til ÍSAM, Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík merkt 
starfsmannastjóra fyrir 13. febrúar 2013.

Stutt lýsing á starfi vörumerkjastjóra:

þróa nýjar markaðsherferðir.

söluáætlana deildarinnar.

framlegðarútreikningar.

markaðsgreiningar og kannanir.

kynningarefnis og auglýsinga.

og viðskiptavina á vörumerkjunum.

Hæfniskröfur:

markaðsfræði eða sambærilegu, eða mikil 
starfsreynsla!

söluhæfileikar.

eða smásölumarkaði.

riti er skilyrði.

ýmsum útreikningum.

framsetningu, útlit og uppsetningu efnis.

Vörumerkjastjóri

Upplýsingar

helga@isam.is522 2700

HS Orka hf   Brekkustíg 36   260 Reykjanesbæ
Sími 4225200   www.hs.is   hs@hs.is

Skjalastjóra og aðstoðarmaður forstjóra/framkv.stjórnar á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjanesbæ

Helstu þættir starfsins:

á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjanesbæ

Helstu þættir starfsins:

Helstu verkefni:

HS Orka hf rekur 2 orkuver, í Svartengi og á Reykjanesi.
Fyrirtækið hóf innleiðingu á skjalastjórnun 2010 og vinnur nú að innleiðingu á ISO 9001 staðlinum. Í framhaldi er 
áætlað að innleiða ISO 14001 og OHSAS 18001.
Hægt er að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins og einnig fást umsóknareyðublöð á skrifstofu.
Frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri.
Umsóknarfrestur er til og með 14. febrúar 2013.

Helstu kröfur:

Helstu kröfur:

Helstu kröfur: 

� � � � �

� �
�������� � � �
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Rammasamningur “Matvara: Tilbúnir réttir,  
 fundar- og veislumatur”,  
 EES útboð nr. 12970.

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

Innkaupadeild

ÚTBOÐ
FJÖLBRAUTASKÓLINN VIÐ ÁRMÚLA,

LÓÐARFRÁGANGUR
ÚTBOÐ NR. 15395

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og menningar-
málaráðuneytisins, Framkvæmda- og  eignasvið Reykja-
víkurborgar og Fasteigna ríkissjóðs óskar eftir tilboðum 
í lóðarfrágang við Fjölbrautaskólann í Ármúla, fyllingar, 
hellulagnir, snjóbræðslu, malbikun, búnað og lýsingu.

Helstu magntölur eru:
 |------------------+----------|
 | Fyllingar | 1.150 m³ |
 |------------------+----------|
 | Snjóbræðsla | 3.500 m |
 |------------------+----------|
 | Hellulagnir | .250 m² |
 |------------------+----------|
 | Malbikun | 4.130 m² |
 |------------------+----------|
Vettvangsskoðun verður haldin á verkstað 7. febrúar nk. 
kl.15.00 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 30. júní 2013.

Útboðsgögn  verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá Ríkiskaup-
um, Borgartúni 7C,  105 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 
5. febrúar 2013. Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 
þriðjudaginn 19. febrúar 2013 kl.14:00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska. 

ÚTBOÐ
Tunguvegur í Mosfellsbæ

Hönnun
Um er að ræða fullnaðarhönnun á Tunguvegi 

frá Skólabraut að Vogatungu. Það er um 1.700m 

vegakafli ásamt ræsi eða brú yfir Varmá með 

undirgöngum fyrir gangandi umferð og reiðleið, 

brú á Köldukvísl með reiðleið undir brú, hring-

torg á mótum Tunguvegar, Skeiðholts og Skóla-

brautar og undirgöngum fyrir gangandi umferð 

undir Skeiðholt ofan við hringtorgið. Hanna skal 

lýsingu með vegi og undir brúm og í undirgöng-

um. 

Hanna skal göngustíg með Tunguvegi norður fyrir 

Köldukvísl og reiðveg fyrir norðan Köldukvísl og 

tengja við aðliggjandi stíga. Einnig skal ráðgjafi 

hanna rofvarnir með Köldukvísl ofan Tunguvegar 

þar sem jakaburður gengur niður ána.

Verkið felur í sér hönnun á öllum mannvirkjum 

með nauðsynlegri deilihönnun fyrir útboð fram-

kvæmda þar með vinnu arkitekta og landslags-

arkitekta. 

Helstu magntölur:
• Lengd Tunguvegar 1.700m

• Undirgöng undir Skeiðholt 1 stk.

• Ræsi eða brú yfir Varmá 1 stk.

• Brú yfir Köldukvísl 1 stk.

• Göngustígar 850m

• Reiðstígar 900m

Hönnun skal vera lokið eigi síðar en 8. júlí 2013.

Útboðsgögn á geisladiski verða afhent í  

Mosfellsbæ, , frá og með mánudegi 4. febrúar 

2013. 

Tilboðum skal skila á sama stað eigi síðar en 

þriðjudaginn 19. febrúar 2013 kl. 14.00.

Umhverfissvið Mosfellsbæjar

ÚTBOÐ
VERKTAKAR OG IÐNAÐARMENN ATH! 

GÖGNIN ERU KOMINN Á NETIÐ 
15310   ÞJÓNUSTA IÐNAÐARMANNA OG 

VERKTAKA, VIÐHALDSVERK 
Um er að ræða þjónustu iðnaðarmanna og verktaka við 
viðhald, endurnýjun og viðbætur á fasteignum ríkisins. 
Óskað er eftir þjónustuaðilum í öllum landshlutum 

Iðnreinarnar sem um ræðir eru eftirfarandi,  
auk aðalverktöku: 
• Blikksmíði 
• Dúklagningu 
• Málun 
• Málmiðnaði (aðra en blikksmíði) 
• Múrverki 
• Pípulagningu 
• Rafiðnaði 
• Skrúðgarðyrkju 
• Trésmiði 

Ríkiskaup vekja sérstaka athygli iðnaðarmanna og verktaka 
á mikilvægi þátttöku þeirra fyrir ríkisstofnanir. 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum á vef  
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, 

Skilafrestur og opnun  tilboða er 06. mars 2013. kl. 14:00.

Hafnsögumaður
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa hafnsögumann frá 
og með 15. maí 2013.   Starfið felst aðallega í leiðsögu skipa 
á svæði  Faxaflóahafna sf., skipsstjórn dráttarbáta,  móttöku 
skipa og öðrum tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi skipstjórnarréttindi – CB (2. stigs skipstjórnarnám)
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi, 
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.  Unnið er á 12 
klst vöktum allt árið.

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir 19. febrúar n.k.  
Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá er óskað 
eftir að umsókn fylgi sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525 8900.

Styrkir
til samgönguleiða

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt 
í vegáætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja 
tilteknar samgönguleiðir sem ekki falla undir 
skilgreiningar vega samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um 
styrki til samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein 
og 4. gr. reglna nr. 1155/2011 um þetta efni. Umsókn 
um styrk skal senda til starfsstöðvar Vegagerðarinnar 
(Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) á því 
svæði þar sem viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 
Umsóknum skal skilað eigi síðar en 1. apríl 2013.

Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar 
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareeyðublaði. 

Ríkiskaup annast almenna sölu á fasteignum, jörðum og 
lóðum fyrir ráðuneyti og stofnanir ásamt því að sjá um sölu á 
lausamunum s.s. bifreiðum, tækjum og skrifstofubúnaði.

Nánari upplýsingar er að finna á heimssíðu Ríkiskaupa á 
slóðinni http://www.rikiskaup.is/til-solu/ eða í síma 530 1400.
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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. Útsýnis nýtur úr risi. Húsið er 
nýlega klætt að utan með bárujárni. Afgirt og gróin 
lóð.  

Nánari uppl. veittar á skrifstofu.

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
Mikið endurnýjað einbýlishús

Skipti möguleg á íbúð á höfuðborgarsvæðinu.

VEIST ÞÚ UM AÐGENGILEGAN ÁFANGASTAÐ?

Ferðamálastofa kallar eftir umsóknum vegna sjöundu evrópsku EDEN- samkeppninnar um gæðaáfanga staði 
í Evrópu, European Destinations of Excellence. Yfirskrift þessa árs er „Aðgengilegir áfangastaðir“.

Áhersla verður fyrst og fremst lögð á góða innviði og gæðaþjónustu fyrir fólk með skerta færni en sjálfbærnisjónarmið ráða einnig miklu í vali 

á gæðaáfangastað. 

Mikilvægt er að þau verkefni/staðir sem sótt er um fyrir séu þegar í uppbyggingu og að umsækjendur hafi sýnt frumkvæði á þessu sviði a.m.k. 

síðustu þrjú árin. 

Einnig skulu verkefnin miða að því að auka aðgengi fyrir alla innan áfangastaðarins um leið og hugsunin er að vernda, draga fram og kynna 

félagsleg, menningarleg, umhverfisleg og söguleg sérkenni þess svæðis sem um ræðir. 

Verkefnin skulu einnig hafa það að markmiði að minnka árstíðarsveiflu í ferðaþjónustu og dreifa ferðamönnum á nýja áfangastaði.

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2013. 

Allar nánari upplýsingar má finna á www.ferdamalastofa.is 

ERT ÞÚ MEÐ AÐGENGILEGAN ÁFANGASTAÐ?

HVER VERÐUR 
GÆÐAÁFANGASTAÐUR 
ÍSLANDS 2013?

VEIST ÞÚ UM GÓÐAN STAÐ?

ER ALLT TIL STAÐAR Á STAÐNUM ÞÍNUM?  

SKARAR ÞINN STAÐUR FRAM ÚR?

Þór odd ur S. Skapta son lögg. fast eigna sali

GARÐA TORGI 7
210 GARÐA BÆ

Sími 545 0800
gar da torg@gar da torg.is

 www.gar da torg.is

ATVINNUTÆKIFÆRI Í 
FERÐAMANNAIÐNAÐINUM

Til sölu mjög gott gistiheimili í eigin húsnæði við 
Suðureyri. Vaxandi velta og lofar sumarið mjög góðu. 
Gistirými fyrir 35 manns. 

Húsnæðið sem er 488 m² var allt endurnýjað fyrir fjórum 
árum, ásamt innbúi. Frábært tækifæri á góðu verði.  
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar s: 898-5254, 
steinar@gardatorg.is.

www.66guesthouse.is

Þór odd ur S. Skapta son lögg. fast eigna sali

GARÐA TORGI 7
210 GARÐA BÆ

Sími 545 0800
gar da torg@gar da torg.is

 www.gar da torg.is

ATVINNUTÆKIFÆRI Í 
FERÐAMANNAIÐNAÐINUM

Til sölu mjög gott gistiheimili í eignin 
húsnæði við Suðureyri.

Vaxandi velta og lofar sumarið mjög góðu. 
Gisturými fyrir 35 manns í 17. Herbergjum.
Skipti möguleg íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu.

Húsnæðið sem er 488 fm var allt endurnýjað fyrir ca
fjórum árum, ásamt innbúið. Frábært tækifæri á góðu 
verði.

Allar nánari upplýsingar veitir Steinar í síma 898-5254.

GISTIHEIMILI TIL SÖLU

Húsnæði óskast
Vantar helst hús (eða íbúð) til leigu á 
höfuðborgar svæðinu. Þarf að vera um 130 m2 
með 2-3 svefnherbergi og bílskúr.

Vinsamlegast sendið tilboð á shovel@visir.is
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THE SCANDINAVIA-JAPAN 
SASAKAWA FOUNDATION

AUGLÝSING UM STYRKI
Íslandsdeild Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation 
veitir á árinu 2013 nokkra styrki til að efla tengsl Íslands 
og Japans. Styrkirnir eru veittir til verkefna í samstarfi  
eða í tengslum við japanska aðila.  
Veittir eru m.a. ferðastyrkir, námsstyrkir og styrkir til 
skammtímadvalar í Japan. 

Allar upplýsingar um umsóknarferlið er að finna á 
heimasíðu Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, 
www.sjsf.se

Fyrir hönd fulltrúa Íslands í stjórn Scandinavia-Japan 
Sasakawa Foundation, tekur ritari Íslandsdeildar,  
Björg Jóhannesdóttir, við umsóknum og veitir allar frekari  
upplýsingar, bjorgmin@gmail.com, sími: 820-5292.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2013.

Framlag til  
menningarsamstarfs 

milli Noregs og  
Íslands

Norsk stjórnvöld leggja árlega til framlag til norsks- 
íslensks menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er 
að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs 
og Íslands. 

Umsækjendur skulu senda umsóknir til Norsk kulturråd, 
norsk-islandsk kultursamarbeid, Postboks 8052 Dep, 
N-0031 Oslo eða á netfangið post@kulturrad.no 

• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á norsku, dönsku  
 eða sænsku. 
• Umsóknarfrestur um styrki rennur út þann 1. mars nk.

Nánari upplýsingar er að finna á vef mennta- og  
menningarmálaráðuneytis: menntamálaráðuneyti.is

Auglýsing frá  
Menningarsjóði  

Íslands og Finnlands
Tilgangur sjóðsins er að efla menningartengsl Finnlands 
og Íslands.  Í því skyni veitir sjóðurinn árlega ferðastyrki 
og annan fjárstuðning. Styrkir verða öðru fremur veittir 
einstaklingum en stuðningur við samtök og stofnanir 
kemur einnig til greina.        

Styrkir til að sækja norrænar eða alþjóðlegar ráðstefnur 
koma að jafnaði ekki til greina. 

Umsóknarfrestur um styrki úr sjóðnum fyrir tímabilið 1. 
júní 2013  -  31. maí 2014 rennur út þann 28. febrúar 2013. 

Ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum verður tekin fyrir lok 
maí nk. Athygli er vakin á að nú er einungis hægt að 
sækja um rafrænt á www.hanaholmen.fi. 
• Æskilegt er að umsóknir séu ritaðar á sænsku, dönsku  
 eða norsku.   
• Fyrirspurnir má senda á:  fonderna@hanaholmen.fi.

Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands, 31. janúar 2013 

Auglýsing vegna úthlutunar byggða-
kvóta á fiskveiðiárinu 2012/2013 sbr. 
reglugerð um úthlutun byggðakvóta 

til fiskiskipa nr. 628, 13. júlí 2012

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðu byggðalagi sbr. auglýsingu  
nr. 86/2013 í Stjórnartíðindum:

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:
Breiðdalshrepp  (Breiðdalsvík)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublöðum sem 
er að finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), 
og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  
Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar 2013.

Fiskistofa, 1. febrúar 2013.

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla amk. eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á ferða-

mannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu 

á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar 

ferðamannastaða og ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri 

upphæð en 50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og 

trúverðugleika umsókna, mikilvægi verkefnis  

m.t.t. markmiða Framkvæmdasjóðsins og Ferða-

málaáætlunar 2011-2020, sjálfbærnisjónarmiða, 

nýnæmis ofl.

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða 

skipulag og hönnun, útlit og gæði mannvirkja og 

merkinga koma m.a. fram “Menningarstefnu í 

mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu „Góðir staðir“ 

og „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum 

og friðlöndum”. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða 

til annarra framkvæmda þá verður deiliskipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu eða undirbúningsrannsókna þá verður að 

fylgja skriflegt samþykki sveitarstjórnar og/eða 

skipulagsfulltrúa viðkomandi sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja 

um styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknareyðublöð er að finna á vef Ferðamálastofu 

www.ferdamalastofa.is á sérstakri umsóknasíðu. Þar 

eru jafnframt leiðbeiningar um hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til og með 1. mars 2013. 

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Rúnar Traustason 

umhverfisstjóri Ferðamálastofu í síma 535-5500 eða 

með vefpósti. sveinn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til 
uppbyggingar á ferðamannastöðum árið 2013.

ICELANDIC
TOURIST

STOFA

BOARD

Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Iceland | Sími/Tel +354 535 5500 | Fax +354 535 5501

Strandgata 29 | 600 Akureyri | Iceland  | Sími/Tel +354 535-5510 | Fax +354 535 5501
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| ATVINNA | 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær

OPIÐ
 H

ÚS

Opið hús sunnudag frá kl. 13:00 til 14:00
Glæsilegt 225,6 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr við Stórakrika 10 í Mosfellsbæ. Eignin er mjög vel 
skipulögð með fallegri innfelldri lýsingu og mikilli lofthæð, 
glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni. V. 62,9 m.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum á þessum vinsæla stað mið-
svæðis i Hafnarfirði. Húsið er 219,8 fm. Skipting eignar m.a.  
5 svefn herb. Björt og rúmgóð stofa og borðstofa, eldhús með fallegri 
innréttingu. Vandaðar innréttingar og gólfefni, þetta er sérlega fallegt 
hús, mikið endurnýjað, glæsileg lóð. Laust strax. V. 51,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Hlynur í s. 698-2603.  

Smyrlahraun 23 Hf.  
Opið hús í dag frá kl. 13-13.30

Laugavegur - Stakar skrifstofur

Til leigu stakar skrifstofur að Laugavegi 170-172, 
3.hæð, glæsileg skrifstofuaðstaða,  skrifstofur frá 
20 m2- 150 m2 með aðgengi að fundarrýmum.

Falleg 3 – 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð (efstu) við Laugaveg 81 í Reykjavik.  
Íbúðin er 115 fm, þar af 26,5 fm í risi. Stofa og borðstofa eru samliggjandi. 
Parket og flísar á öllu gólfum. Fallegir gluggar og loftlistar. Vönduð tæki 
og innréttingar. Svalir frá eldhúsi.  Íbúðin hefur verið 
mikið endurnýjuð síðustu ár, m.a rafmagn, pípulagnir, 
innréttingar og tæki. Verð 38,5 milljónir. 

SÖLUMAÐUR Á STAÐNUM.  Úlfar Davíðsson
Sölufulltrúi • 897-9030

Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali

LAUGAVEGUR 81
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG FRÁ KL 15:30–16:00 

Suðurlandsbraut 4a  - Skrifstofuhúsnæði

Til leigu vandað skrifstofuhúsnæði 375 m²  á 5. hæð,  
og 396 m² á 6. hæð (penthouse) að Suðurlandsbraut 4a 
í Reykjavík. Glæsilegt útsýni í átt að Esju. 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð: 58,6 millj.

206 fm endaraðhús
3 góð svefnherbergi
Bjart og vandað hús
Fallegur og lokaður garður

Ólafur Finnbogason, sölumaður  
s: 822 2307 tekur á móti gestum.

Maríubaugur 21 
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ 12:00-13:00

Opið hús laugardag 

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

sími: 695 9500 
hilmar@miklaborg.is

Verð: 57,6 millj.

Glæsilegt 191,5 fm einbýlishús 
við Drekavog í Reykjavík.  
Húsið hefur nýlega verið 
endurnýjað bæði að utan sem 
innan þ.e. raflagnir, pípulagnir, 
frárennsli, þak o.s.frv.  Húsið 
er vel staðsett í Vogahverfinu 
í Reykjavík.  Bílskúrinn er að 
hluta innréttaður sem íbúð.  
**LAUST STRAX**

Drekavogur 
 **LAUST STRAX**
 - Sölumaður sýnir eignina.

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali

sími: 897 4210 
halldor@miklaborg.is

Verð: xx,x millj.

Glæsilegt einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - Mikið útsýni

270 MosfellsbæÞrastarhöfði 33

OPIÐ HÚS Á MORGUN

frá kl. 14:00-16:00
sunnudag 3. febrúar

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Verð: 58,6 millj.

206 fm endaraðhús
3 góð svefnherbergi
Bjart og vandað hús
Fallegur og lokaður garður

Ólafur Finnbogason, sölumaður  
s: 822 2307 tekur á móti gestum.

Maríubaugur 21 
OPIÐ HÚS Í DAG LAUGARDAG FRÁ 12:00-13:00

Opið hús laugardag 

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

SÍMI 512 4900  – BOLHOLTI 4 – LANDMARK.IS

MAGNÚS EINARSSON - Löggiltur fasteignasali
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Hilux double cab d/c, 
sr. Árgerð 2007, ekinn 100 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.490.000. 
Rnr.220862. Toyota Kletthálsi s.570-
5220.

Notaðir bílar Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

PALLBÍLL !
VW Transporter D/Cab Pickup Diesel 
12/2005 módel 2006 ek 148 verð 
1490 þús með VSK !!! s. eftir lokun 
897-2908

DIESEL HIACE !
Toyota Hiace 4WD Langur diesel 
Turbo 11/2006 ek 129 þ.km verð 2190 
þús. s. e. lokun 864 8989.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

TOYOTA LAND CRUISER 120 VX 
10/2007, ekinn 86 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, ný dekk. Mjög fallegt 
eintak! Verð 6.290.000. Raðnr. 322965 
- Jeppinn fallegi er á staðnum!

AUDI A6 NEW QUATTRO 11/2005, 
ekinn 73 Þ.km, sjálfskiptur, leður, lúga 
ofl. Verð 4.290.000. Raðnr.322996 - 
Þjóðverjinn fagri er í salnum!

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Toyota Yaris Sol Árgerð 7/2012, ekinn 
22þ.km, ssk, bakkmyndavél o.fl.. Bíll 
eins og nýr sem er á staðnum! Verð 
2.580þ.kr. Raðnr 133092. Sjá nánar á 
www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 9 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.390.000. Rnr.140374.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.140283.

FORD Escape xls 4wd. Árgerð 2007, 
ekinn 46 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000. Rnr.140392. VERÐ NÚ 
kr: 2.090.000,-

CITROEN Berlingo sendibíll. Árgerð 
2007, ekinn 91 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 980.000. Rnr.140310.

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

DODGE CHARGER R/T DAYTONA 
Árgerð 2006, ekinn aðeins 49 Þ.km, 
5,7L, sjálfskiptur, leður ofl. Verð 
4.890.000. Raðnr.105137 - Komdu og 
sjáðu töffarann í salnum!

M.BENZ E 200 CGI COUPE BLUE-
EFFICIENCY Árgerð 2011, ekinn 18 
Þ.km, sjálfskiptur. Verð 9.890.000. 
Raðnr. 282196 Komdu og sjáðu þann 
rauða í salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2006, 
ekinn 105 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.Ein eigandi frá upphafi 
Rnr.113068.

FORD Escape limited 4wd. Árgerð 
2007, ekinn 55 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.980.Gullfallegur og 
vel með farinn bíll Rnr.113055.

MMC Outlander comfort. Árgerð 2005, 
ekinn 184 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.Mikið endurnýjaður 
Rnr.310983.

NISSAN Patrol elegance 35” . Árgerð 
2000, ekinn aðeins 154 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.290. Rnr.311035.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

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

www.nyja.is

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

SUBARU Forester Lux 4x4. Árg 2/2010, 
ekinn 59 Þ.KM, bensín, sjálfsk, leður, 
lúga, krókur, vetrardekk, Flottur bíll, 
Ásett verð 3.990.000. Rnr.118094. 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

Renault Megane árg.‘03, ek. 106þ 
skoðaður‘14. Skipt um tímareim í 95 
þ. km. V.690þ. S: 8964081

JEEP Grand Cherokee Overland, 2004, 
e.170þ. Í toppstandi, vel viðhaldið. 
Verð 1,2m GÓÐUR STGR.AFSL. S.867-
0375

Til sölu daewoo nubira 99” bíll í góðu 
standi skoðaður V.180Þ. 14 S.849-
9838.

Hyundai Sonata árg. 2005, ekinn 
136þ.km. sjálfskiptur, ný sko. 14. og 
nýtt í bremsum. Bilun í ABS og verð 
miðast við það. Verð 890þús. 660 
6564.

Til sölu Renault Kangoo 2003. Ekinn 
191 þús. Vel með farinn. Ný tímareim 
og fl. Uppl. í síma 849 5948.

VW Polo árg. 2003 1200 5 gíra Ek. 124 
þús. Eyðir litlu, skoðun án aths. Verð. 
540 þús. S. 856-6668.

Ford Focus Station. Árgerð 2004, ek. 
100þkm. Skoðaður 2013. Verð 750þ. 
S.897-9703

Til sölu Ford Focus árgerð 2006, ekinn 
125 þús. Ný kominn úr yfirhalningu 
og því í topp standi. Afar hagkvæmur 
í rekstri og hagstæður bíll. Flott 
staðgreiðsluverð í boði, 1.150 þús kr. 
Nánari upplýsingar í 825 7241 eða 
824 9707.

suzuki swift 97” til sölu Ek.145Þkm ný 
skoðaður V.150Þ S.823 1988.

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

TOYOTA Land Cruiser 100 VX. Nýskr. 
03/03, ekinn 225 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 3.420.000  TIILLBOOÐÐS-
VERÐ 2.690.000.  Rnr.200966.

NISSAN Micra Visia. Nýskr. 06/11, 
ekinn 12 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000  TILLBOÐÐSVVEERÐÐ 
1.890.000. Rnr.280269.

RENAULT Megane Scenic. Nýskr. 
12/04, ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur, skipt um tímareim við 90Þ. 
KM, Verð 1.090.000  TIILBOOOÐSSVVERRÐRÐÐ 
750.000. 100% VISA/EURO lán 
möguleiki Rnr.280274.

CHEVROLET Spark LS. Nýskr. 07/10, 
ekinn 40 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000  TTILBOOÐSVVVERRÐ 
1.390.000. Rnr.280383.

HYUNDAI Santa Fe 4x4. Nýskr. 
11/05, ekinn 149 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.790.000  TTILBOÐOÐSVVVERRÐ 
1.390.000. Rnr.151052.

NISSAN X-Trail SE. Nýskr. 06/08, 
ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.390.000  TTILBOOÐSSVVERRÐ 
2.790.000. Rnr.270159.

NISSAN Patrol Luxury 35”. Nýskr. 
10/06, ekinn 123 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 3.880.000  TTILLBOOÐÐS-
VERÐ 3.280.000. Rnr.101397.

Toyota Land Cruiser 
120 VX, Árg. 2004, bensín  
Ekinn 157.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.390.000

Tilboð 5.790.000,-

Tilboð 2.990.000,-

Tilboð 1.790.000,-

Tilboð 1.990.000,-

MM Lancer Intense r
Árg. 2009, bensín
Ekinn 57.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.390.000

NÝLEGIR
GÆÐABÍLAR
Á GÓÐU VERÐI

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

Audi Q7 4,2
Árgerð 2007, bensín
Ekinn 77.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 6.390.000

Suzuki Grand Vitara 
Árgerð 2007, bensín  
Ekinn 86.000 km, beinsk.
Ásett verð: 2.190.000

Tilboð 2.690.000,-

VW Touareg R5 TDi
Árgerð 2004, dísel  
Ekinn 151.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.690.000

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



 Bílar til sölu

Nissan Murano árg.2007, ekinn 62þ.k. 
Bensín, sjálfskiptur, leður, álfelgur, 
dökkar rúður, einn eigandi. Selst á 
kr.3.050 þús. Uppl. í síma 856-6643

Subaru legacy 4x4 til sölu ný skoðaður, 
sumard. á felgum fylgja með. V.130Þ 
S. 777-9200.

Ford Focus og Nissan Leaf rafbílar 
með niðurgreiðslum frá bandarískum 
stjórnvöldum og tímabundinni 
niðurfellingu aðflutningsgjalda á 
Íslandi. 90% lægri reksturskostnaður! 
Þú stingur bílnum í samband eins og 
öðrum raftækjum. Rafbílar, Metanbílar, 
Metanbreytingar, Bensín og Díselbílar. 
Betra verð á nýjum og notuðum bílum 
frá öllum helstu framleiðendum. 
Islandus.is S. 5522000

DISCOVERY - DIESEL
Discovery árg.‘99 ek 240þús sjálfssk. 
sk. ‚14. Mikið yfirfarin, smurbók, 
krókur. Skipti möguleg. Tilboð Uppl. s. 
891 9847.

VW Golf árg. ‚00. Sjálfskiptur, 
sparneytinn og vel með farinn. Verð 
590 þús. S. 868 2195 eða 587 3412.

Nissan Altima 2.5 Sedan Árg. ‚05, ek. 
148þús, bensín, sjálfsk. Verð 990 þús. 
S. 777 6919.

DIESEL SPARIBAUKUR
Ford 06” Ek.183Þ. áhv.500Þ útborg. 
450Þ. Skipti á jeppa eða 5 manna 
sendibíl S. 696-7003.

Ford Fiesta ‚04. Ek. 72þ.km. Sjálfsk. 
Bíll í toppstandi. Verð 790þ. Uppl. 
869 2030.

Toyota Land Cruiser GX árg. ‚00 ek. 
166þús 7m. sjálfsk. Diesel, auka dekk 
+ felgur, góður bíll. Verð 1780þús. 
Uppl. s. 897 3327.

Nissa Micra árg. ‚05. Ek. 140 þús. Sk. 
‚13. Sjálfskiptur, skipting ný uppgerð. 
Á góðum nagladekkjum, sumardekk 
fylgja. Tilboð 200 þús. S. 864 0101.

f-150 árg:2004 ek:199þús til sölu. 
Fallegur og góður bíll,er með 
útdraganlegum pall slider,er á nýjum 
33”m.thompson, ný tímakeðja og 
tímahjól. Tilboð óskast S:892 3248

Land Cruser gx 2004, dráttarkúla, 
bluetooth, allt nýtt í bremsum,gott 
lakk. Bíll í góðu standi. 3.590.000.kr. 
Ívar 898-2275.

LAND CRUISER 120
Árg. 2004, 33” Breyting þjófavörn og 
fjarstart. Sjálfsk Dísel. Ek 219 þús. 
Ásett V. 3,3. Tilboð 2,5. S. 650 5040

Nissan Terrano. Disel. Árgerð 2002. 
Ek. 173 þús. Fín nagla- og sumardekk. 
Uppl. í s. 899 3729.

Volvo S40 2,4 árg.‘08, ek. 91 þ. V. 2690 
þ. Sjálfsk, álfelgur og leðuráklæði S. 
698-4828

WV Bora 99” 1600 vél 5g bsk ný 
tímar. dekk og bremsur ofl. V.350Þ S. 
695-2153.

Toyota LC 120 GX 35” árg. 2007 
Ek. 106 þús. km. Diesel,sjálfskiptur. 
Fjarstart, dvd, bakkmyndav. ofl.
aukahlutir. Tilboð 5490þ. Ahv. 2500þ. 
S: 824-3924.

Toyota Hilux dc. Árg 2007. Ekinn 
134.000. Dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.100.000 s. 8921122

Til sölu Plymouth Voyager árg. 96. 
Ek. 214þ. Ný tímareim, nýjar bremsur 
og bremsurör. Dráttarkúla. Góð 
nagladrekk. Sumardekk fylgja. Sk. án 
athugasemda í Des. V. 200þús. Uppl. í 
s. 841 6755.

VW GOLF 1998 - DAS AUTO
Fallegur og góður bíll 3ja dyra, 
beinskiptur, keyrður 148.000, skoðaður 
til 2013. Silfraður og svartur að innan. 
Verð 520 þús. S: 899 8436.

 0-250 þús.

Til sölu Citroen xara. 1600, árg. ‚00. 5g, 
skoðaður ‚13. Ek. 168þ. Í góðu standi. 
Nýleg heilsársdekk. TILBOÐ 200þús. 
Uppl. í s. 863 6060/555 1445.

 250-499 þús.

BÍLL SEM ER BÚINN AÐ VERA Í 
EIGU SAMA EIGANDA LENGI. Subaru 
Legazy 95‘ beinsk.Mjög heilegur bíll, 
nýtt í bremsum, nýr rafgeymir, nýlega 
skoðaður ek 250þ. Verð 390 tilboð 
290. uppl í síma 891 6769

 500-999 þús.

VW Polo árg. 2000 silfur 3.d. v.st., b.sk. 
ek. 134 þ. km. Verðhugm. Kr. 430 þús. 
Uppl. gefur Guðmundur S. 893 5600

Suzuki Swift GL árg. 2007 eirsans 5 
d. v.st., b.sk. ek. 133 þ.km. Verðhugm. 
Kr. 950 þús. Uppl. gefur Guðmundur 
S. 893 5600

 2 milljónir +

Ford Escape limited 08árg. ek.102Þ. 
skoða skipti á ódýrari ásett V. 2890 
staðsettur á Ak. S. 693-9181.

 Bílar óskast

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

 Húsbílar

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. 
www.keyrsla.is S:820-3880

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. 
Heimsendingar, sendibílar, flutningar 
og flutningaþjónusta. S. 772 1450

 Vélsleðar

Til sölu Polaris Switchback 800 árg. 
2005 ekinn ca 3000 km. í flottu 
standi. ásett 650.000. fæst á 500.000. 
stgr. og sæmileg kerra í kaupbæti. 
uppl. 820 2492.

Til sölu Arctic Cat ZR 800 árg. 2001 
Belti 42. mm. V. 400 þús. S. 894 4562.

 Kerrur

Til sölu góð fjórhljólakerra. Passar 
fyrir tvö einsmanna fjórhjól eða eitt 
tveggjamanna. Verð 200 þús. Sími 
660-6360

 Fellihýsi

FELLIHÝSI ÓSKAST
Bara vel með farið og á sanngjörnu 
verði kemur til greina. Hudpleier@
gmail.com / 891 9890

 Lyftarar

KÖRFUBÍLALEIGA
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 
35 metrar. S. 893 3573.

 Bátar

SKÚTA TIL SÖLU
2 hlutir eru til sölu í þessari skútu 
sem staðsett er í Króatíu. Verð hlutar 
er 1200 þús. Upplýsingar í síma 821-
7305.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN

MINNI 
LOFTMÓTSTAÐA 
dregur úr eldsneytiskostnaði. 
Skíðabogar, farangursbox og 
skraut auka loftmótstöðuna.

bílafjármögnun

 
Skónaglar

Láttu ekki hálkuna koma  
þér að óvörum.  

Eigum til karbítnagla til að skrúfa 
undir skó. Sænsk gæðavara. Einnig 

skrúfaða ísnagla, í ýmsum lengdum, 
fyrir dráttavéla- og vinnuvéladekk, 

vélsleðabelti ofl. 

 
Antik dráttavélar 

Á að gera upp gamla traktorinn? 
Eigum til á lager og útvegum vara-
hluti í gömlu dráttavélarnar, einnig 

viðgerðarbækur, málningu ofl.  

 
Mjólkurtankar 

Eigum til notaða mjólkurtanka galv. 
800 ltr, 1500 ltr og 1810 ltr. Geta 

hentað í iðnaðarframleiðslu. 

 
Tæmingalokar 

Tæmingalokar fyrir heita potta.

 
Loftræstiviftur 

Loftræstiviftur frá Bruvik.  
Ýmsar útfærslur.

Jötunn Vélar ehf – 800 Selfossi 
Sími 4800400 – www.jotunn.is

til sölu
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