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Meiriháttar góð
sumarvinna!

Rauði krossinn leitar að góðu fólki á 
aldrinum 20-30 ára til að starfa með félaginu 
í sumar. Um er að ræða vinnu hálfan daginn 
sem felur í sér söfnun MANNVINA - sem eru
styrktarfélagar Rauða krossins. 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannúðar-
málum, hafa góða framkomu, vera jákvæður 
og geta unnið sjálfstætt. Þekking og reynsla af 
störfum Rauða krossins er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á helga@redcross.is.
Nánari upplýsingar í síma 5704000.

Framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir stöðu framkvæmdastjóra lausa til
umsóknar frá og með 1. september 2013 til næstu fjögurra ára

Framkvæmdastjóri

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur Vinsamlega athugið að
fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ Starfsráðningum ehf.

Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is
stra@stra.is

hefur yfirumsjón með starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands
og ber ábyrgð gagnvart stjórn. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur og er
talsmaður stofnunarinnar innanlands og utan, m.a. gagnvart rekstraraðilum.
Hann sinnir stefnumótun og áætlanagerð, og öðru því er fellur undir verksvið
framkvæmdastjóra. Stjórn ræður framkvæmdastjóra til fjögurra ára í senn í
samræmi við lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982.

er ein stærsta menningarstofnun landsins með um
100 manna starfslið. Hljómsveitin heldur úti fjölbreytilegri tónleikadagskrá,
hljóðritar til innlendrar og erlendrar útgáfu, fer í tónleikaferðir innanlands og utan,
auk þess sem hún stendur fyrir viðamiklu fræðslustarfi fyrir börn og fullorðna.
Starfsstöð Sinfóníuhljómsveitarinnar er í tónlistarhúsinu Hörpu.

Krafist er háskólamenntunar, sem nýtist í starfi auk
yfirgripsmikillar kunnáttu og reynslu á sviði reksturs og stjórnunar. Góðrar íslensku-
og enskukunnáttu er krafist bæði í ræðu og riti, jafnframt er almenn þekking á tónlist
og íslensku tónlistarlífi mikilvæg. Áhersla er lögð á færni í mannlegum samskiptum,
skipulagshæfni, frumkvæði og fylgni til framkvæmda.

er til og með 21. apríl nk.

veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er
frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið starfsferilskrár til ásamt viðeigandi
prófgögnum.

www.sinfonia.is

www.stra.is

www.sinfonia.is

www.stra.is

Starfssvið:
• Tæknileg þróun í SharePoint umhverfi Marel

• Almenn ráðgjöf og þjónusta við SharePoint  
notendur um allan heim

• Hönnun, forritun og verkefnastýring stærri sem  
smærri verkefna

• Forritun í Microsoft .NET og CSS

• Samþætting SharePoint við önnur kerfi (SAP  
og Dynamics AX)

• Önnur tilfallandi verkefni s.s. aðgangsstýringar  

og aðstoð við notendur 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði  

eða sambærilegt

• Minnst 3 ára reynsla af forritun

• Góð þekking í Microsoft umhverfi nauðsynleg

• Þekking á vefforritun (HTML/XML/XSL/XSLT,  
JavaScript, jQuery) er æskileg

• Frumkvæði, þjónustulipurð og hæfni í mannlegum 
samskiptum

• Sjálfstæð, ábyrg og skipulögð vinnubrögð

• Hæfni til þess að starfa í alþjóðlegu umhverfi

SharePoint forritari

www.marel.com

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki  
í fararbroddi í þróun og framleiðslu tækja, 
hugbúnaðar og lausna fyrir matvælaiðnað. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 4000 manns  
í fimm heimsálfum, þar af um 500 á Íslandi.

Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skil-
virka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, 
mötuneyti, barnaherbergi, framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

Við leitum að öflugum og hæfileikaríkum forritara til að slást í hóp lausnamiðaðra SharePoint sérfræðinga 
innan upplýsingatæknideildar Marel. Í boði eru fjölbreytileg verkefni á alþjóðlegum vinnustað þar sem góð 
starfsaðstaða, starfsandi og sjálfstæð vinnubrögð eru í hávegum höfð. Viðkomandi þarf að geta ferðast 
erlendis vegna starfsins.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, www.marel.com/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Loftur St. Loftsson, forstöðumaður upplýsingatæknideildar, loftur.loftsson@marel.com. 
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Upplýsingatækni - mikil tækifæri
Vantar á skrá hugbúnaðarsérfræðinga, gagnagrunnssérfræðinga, Linux og Unix sérfræðinga,     
Microsoft sérfræðinga o.fl. Margvísleg tækifæri í boði í ólíkum atvinnugreinum. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Sjá á www.intellecta.is
Síðumúla 5      108 Reykjavík      sími 511 1225       www.intellecta.is 

 

Grunnskólinn á Hellu auglýsir !
Kennarar

  
Okkur vantar áhugasaman kennara til starfa  

á næsta skólaári.  
Meðal kennslugreina eru íþróttir og íslenska  

á unglingastigi.
Æskilegt er að umsækjandi sé tilbúinn til þess að starfa 

með börnum og unglingum að íþrótta og félagsmálum utan 
hefðbundins skólatíma.

Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu skólans 
http://grhella.is/ 

Vinsamlegast hafið samband við undirritaða
og fáið frekari upplýsingar.

Sigurgeir Guðmundsson skólastjóri  
í síma 488 7021 / 894 8422

Steinar Tómasson aðstoðarskólastjóri  
í síma 4887022 / 845 5893

Sérvörusvið Haga óskar eftir að ráða

Fjárhags- og launafulltrúa
Starfshlutfall 100% 

Helstu verkefni:
o Bókun í fjárhagsbókhald og útreikningur launa
o Afstemmingar og uppgjörsvinna
o Skýrslugerð
o Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
o Háskólapróf í viðskiptafræði, Löggildur Aðalbókari og  
 eða mikil reynsla af bókhaldsstörfum
o Reynsla af bókhaldsstörfum, launavinnslu 
 og uppgjörsvinnu.
o Reynsla af Navision
o Mjög góð þekking á Excel
o Frumkvæði í starfi og öguð vinnubrögð
o Góðir samskiptahæfileikar og sveigjanleiki

Sérvörusvið Haga er staðsett í Smáralind.  Þar starfa 
10 manns, birgðabókarar, fjárhagsbókarar og aðrir sér-
fræðingar sem sinna störfum fyrir Sérvörufyrirtæki Haga.  
Sérvörufyrirtæki Haga eru:  Debenhams, Útilíf, Sólhöfn 
(Topshop, Dorthy Perkins, Evans,Karen Millen,Warehouse, 
Day), Noron(Zara).Samtals reka þessi fyrirtæki 16 sérvöru- 
og tískuvöruverslanir.

Áhugasamir sendi umsóknir og ferilskrá á solveig@hbu.is 

Umsóknarfrestur er til og með 15.04.13

Viltu taka þátt í að þróa  
öflugar fjármálalausnir?

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 15. apríl nk. 
Allar nánari upplýsingar um starfið veitir Guðjón Steingrímsson, framkvæmdastjóri Hugbúnaðarþróunar, 
gudjon.steingrimsson@rb.is, sími 569 8877.  Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur í prófunum í hugbúnaðargerð

Sérfræðingurinn verður þátttakandi í endurskoðun og uppbyggingu verkferla við hugbúnaðarprófanir 

hjá RB. Hann tekur þátt í að móta framtíðarstefnu prófanamála í samræmi við heildarstefnu RB og  

verður virkur þátttakandi í framkvæmd prófanna.

RB er sífellt að leita leiða til að bæta gæði sinnar þjónustu  

og eru prófanir á hugbúnaði einn af mikilvægustu  

þáttunum í þeirri viðleitni.

Hæfniskröfur

>> Háskólanám í tölvunarfræði eða sambærilegri menntun 

>> Í það minnsta 2 – 3 ára reynsla af prófunum

>> Reynsla frá Agile vinnuumhverfinu er mikilvæg

>> Þekking á umhverfi viðskiptabanka er kostur

>> Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum

Við bjóðum góða vinnu-

aðstöðu, tækifæri til 

endurmenntunar og 

starfsþróunar, frábæra 

samstarfsfélaga og um- 

hverfi þar sem fagmennska, 

frumkvæði og traust eru 

undirstaða allra verka.

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

www.hagvangur.is
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ÁHUGAVERÐ 
FRAMTÍÐARSTÖRF
Á AKUREYRI
Húsasmiðjan/Blómaval Akureyri vill ráða öfluga starfsmenn 

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:

Deildarstjóri heimilistækja 

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Starfsmann í búsáhalda-,  blóma- og gjafavörudeild 
Um er að ræða hlutastarf með vinnutíma frá kl. 12-18 virka daga. 

Ábyrgðarsvið

Hæfniskröfur

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steinar Eiríksson, rekstrarstjóri verslunarinnar
steinari@husa.is  , sími 660-3092

Umsóknir berist fyrir 15. apríl n.k. til  
Guðrúnar Kristinsdóttur í  gudrunk@husa.is 
Öllum umsóknum verður svarað.

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

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
 » Einstaklingshæfð hjúkrun, ráðgjöf og stuðningur til einstaklinga sem  

eru á líknandi meðferð og aðstandenda þeirra.

Hæfnikröfur
 » Íslenskt hjúkrunarleyfi
 » Góð samskiptahæfni
 » Faglegur metnaður
 » Gilt ökuleyfi
 » Sjálfstæði í störfum
 » Reynsla af hjúkrun einstaklinga með krabbamein eða reynsla af  

hjúkrun í heimahúsum er æskileg

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013. 
 » Starfshlutfall er 60-80% og veitist starfið frá 1. maí 2013 eða eftir 

samkomulagi.
 » Upplýsingar veita hjúkrunarfræðingarnir Helgi Benediktsson, 

helgiben@landspitali.is og Ásdís Ingvarsdóttir, asdising@landspitali.is, 
sími 543 5360.

Hjúkrunarfræðingur  
í Heimahlynningu

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa í Heimahlynningu Landspítala. Unnið 
er á vöktum alla daga frá kl. 8-16 eða kl. 13-21 og síðan eru bakvaktir 
frá kl. 21-8.
Heimahlynning, sem er með aðsetur í húsi líknardeildar í Kópavogi, 
starfar í tengslum við líknarráðgjafateymi og veitir sjúklingum á líknandi 
meðferð sérhæfða þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að vera 
sem lengst heima.

Helstu verkefni og ábyrgð
 » Stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri deildarinnar og hefur frumkvæði 

að umbótum.
 » Fylgist með þróun kjarasamninga og öðrum nýjungum og breytingum 

sem áhrif hafa á laun og launavinnslu.
 » Miðlar upplýsingum um launavinnslu og launatengd mál til stjórnenda 

spítalans, stéttarfélaga, lífeyrissjóða og stofnana í samráði við næsta 
yfirmann.

 » Tekur þátt í stjórnun og stefnumótun fjármálasviðs og samhæfir 
starfsemi og starfshætti deildarinnar með hliðsjón af stefnu LSH.

 » Gegnir þjónustuhlutverki og ber ábyrgð á að skilgreina umfang þjónustu 
deildarinnar í samráði við næsta yfirmann.

Hæfnikröfur
 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði viðskipta eða rekstrar.
 » Reynsla af launavinnslu og þekking á helstu kjarasamningum starfsfólks 

á LSH.
 » Frumkvæði í starfi og farsæl reynsla af samskiptum við stjórnendur og 

starfsmenn er skilyrði.
 » Mjög góð tölvukunnátta.
 » Mjög góð færni í íslensku tal- og ritmáli, auk færni í ensku og/eða einu 

Norðurlandamáli.

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.

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013. 
 » Starfið veitist 1. maí 2013 eða eftir samkomulagi, til 5 ára.
 » Upplýsingar veita María Heimisdóttir, framkvæmdastjóri, netfang 

mariahei@landspitali.is, sími 543 1251 og Halldóra Lisbeth Jónsdóttir, 
mannauðsráðgjafi, netfang halldlj@landspitali.is, sími 543 1207.

 » Umsóknum fylgi náms- og starfsferilskrá.

Deildarstjóri launadeildar
Laust er til umsóknar starf deildarstjóra launadeildar á Landspítala. 
Deildarstjórinn heyrir beint undir framkvæmdastjóra fjármálasviðs LSH. 
Launadeildin sinnir launavinnslu fyrir u.þ.b. 4.700 starfsmenn LSH 
og tengdum verkefnum s.s. viðhaldi starfsmannaskráa, umsýslu 
gagna um ávinnslu og úttekt leyfa, útgáfu starfsvottorða og vörslu 
starfsmannaskjalasafns. Deildin er leiðandi í notkun launahluta ORRA 
(Oracle eBS, fjárhags- og mannauðskerfis ríkisins) og viðveruhluta 
Vinnustundar.

Umsóknarfrestur er til og með 14. apríl nk.

Umsækjendur eru hvattir til að senda vandaða 
ferilskrá með umsókn sinni. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og 
persónulegar upplýsingar. 

Umsóknir skulu sendast á umsóknir@mila.is.
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Starfslýsing
Störfin felast í stjórn og eftirliti á þeim fjarskipta-
kerfum sem Míla á og rekur fyrir viðskiptavini. Um er 
að ræða vaktavinnu hjá Kerfisrekstri Mílu þar sem 
unnið er á þrískiptum vöktum allt árið um kring.

Menntunar- og hæfniskröfur

·  Rafeindavirkjun, tæknifræði eða sambærileg  
     menntun

·  Þekking og reynsla af fjarskiptum er æskileg

·  Samskiptalipurð og aðlögunarhæfni 

·  Hæfni til að vinna sjálfstætt og með öðrum

·  Skipuleg og öguð vinnubrögð

·  Góð tölvukunnátta og grunnþekking á IP

·  Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í rituðu
     og töluðu máli

Míla ehf.    Stórhöfða 22   Sími 585 6000    www.mila.is 
Lífæð samskipta

Vilt þú ganga til liðs við öflugt 
teymi tæknimanna hjá Mílu?

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á 
Íslandi. Míla sér fjarskipta- og afþreyingarfyrirtækjum 
fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og kopar-
strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn.
Míla er lífæð samskipta. 

Gildi Mílu eru virðing, forysta og traust.

Save the Children á Íslandi
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SÉRFRÆÐINGUR Í MARKAÐSMÁLUM
Við leitum að drífandi einstaklingi með reynslu af markaðsmálum. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga 
á markaðsstarfi og geta hrifið fólk með sér. Helstu verkefni eru þátttaka í stefnumótun á sviði markaðs- og 
kynningarmála, mótun og framkvæmd markaðsaðgerða og viðburða. Greining á markaðstækifærum, 
samskipti við auglýsingastofu, miðla og samstarfsaðila ásamt almennum markaðsstörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón Andrésson, forstöðumaður markaðs- og kynningarmála, 
í síma 440 2022, sand@sjova.is.

SÉRFRÆÐINGUR Í BÓTASKYLDU ÖKUTÆKJATJÓNA
Við leitum að öflugum einstaklingi í hóp sérfræðinga í ökutækjatjónum. Í starfinu felst skráning tjóna, 
ákvörðun um bótaskyldu ásamt gagna- og upplýsingaöflun. Viðkomandi þarf að hafa góða þjónustulund 
og geta veitt viðskiptavinum faglega og góða þjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Ingi Þorsteinsson, forstöðumaður ökutækjatjóna, 
í síma 440 2075, gudmundur.thorsteinsson@sjova.is.

 

SÉRFRÆÐINGUR Í VÖRUHÚSI GAGNA 
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með góða þekkingu og reynslu á stýringu stórra gagnasafna. 
Helstu verkefni eru umsjón með áframhaldandi innleiðingu og þróun vöruhúss gagna, gerð fyrirspurna fyrir 
skýrslugerð ásamt framsetningu og túlkun gagna. Starfið felur einnig í sér verkefnastjórn og þarfagreiningu 
verkefna í samstarfi við önnur svið félagsins.

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Guðjónsdóttir, forstöðumaður áhættustýringar, 
í síma 440 2126, steinunn.gudjonsdottir@sjova.is.

Umsóknafrestur er til 15. apríl 2013. 
Umsóknir skulu fyllast út á sjova.is merktar: 

„Sérfræðingur – markaðsmál“
„Sérfræðingur – ökutækjatjón“
„Sérfræðingur – vöruhús gagna“

Viltu vinna að spennandi og krefjandi 
verkefnum í skemmtilegu umhverfi?

·  Háskólamenntun sem nýtist í starfi
·  Reynsla af markaðsstörfum skilyrði
·  Mjög góð íslenskukunnátta og færni 
   í rituðu máli skilyrði

·  Skipulögð og öguð vinnubrögð
·  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
·  Færni í samskiptum og framkvæmdagleði
·  Brennandi áhugi á markaðsmálum

·  Menntun sem nýtist í starfi
·  Góð tölvukunnátta og ritfærni er skilyrði
·  Góð þekking á umferðarlögum og áhugi 
   á ökutækjum

·  Reynsla af þjónustustörfum og hæfni í mannlegum samskiptum 
·  Sjálfstæð vinnubrögð, nákvæmni og frumkvæði í starfi
·  Þekking á vátryggingum er kostur

·  Háskólapróf á sviði raunvísinda, t.d. verkfræði, stærðfræði eða tölvunarfræði
·  Þekking og reynsla af vinnu með SQL og uppbyggingu venslaðra gagnagrunna er skilyrði
·  Færni í framsetningu gagna í myndum og máli
·  Sjálfstæði, nákvæmni og frumkvæði í starfi
·  Skipulögð og fagleg vinnubrögð

Spennandi
vinnuumhverfi

Fjölbreytt verkefniGóður starfsandi
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VIÐGERÐARMAÐUR 
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að ráða 
bifvélavirkja eða vanan viðgerðarmann 
til starfa á verkstæði fyrirtækisins sem 
starfrækt er að Vesturvör 34.

er rótgróið en framsækið fyrirtæki 
í íslenskri ferðaþjónustu. Fyrirtækið var 
stofnað árið 1968 og hefur allar götur 
síðan verið í fararbroddi þeirra sem 
skipu leggja ferðir fyrir innlenda sem 
erlenda ferðamenn. 
Hjá Reykjavik Excursions - Kynnisferðum 
starfar samhentur hópur fólks sem 
leggur  metnað sinn í að nýta þekkingu 
og reynslu sína í þágu viðskiptavina.

REYKJAVIK EXCURSIONS - 
KYNNISFERÐIR

BÍLSTJÓRAR  
ÓSKAST
Kynnisferðir óska eftir að 
ráða vana bílstjóra til starfa 
sumarið 2013.  
Unnið er á vöktum. 

- Meirapróf (ökuréttindafl. D)
- Stundvísi
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Rík þjónustulund 
- Enskukunnátta
- Hreint sakavottorð

HÆFNISKRÖFUR:

Umsókn með mynd skal senda 
til Kynnisferða, Vesturvör 34, 200 
Kópavogi eða á netfangið: job@re.is 
 
Umsóknarfrestur er til 19. apríl 2013. 
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að 
sækja um. Haft verður samband við alla 
sem sækja um eftir að umsóknarfrestur 
rennur út.

Ríkisskattstjóri rekur öflugt tæknisvið þar sem sinnt er fjölbreytilegum 
verkefnum sem tryggja skulu hnökralaus rafræn samskipti viðskiptamanna  
og skattyfirvalda í samræmi við upplýsingastefnu ríkisskattstjóra.

Nú er tækifæri til að bætast í þann hóp sem sinnir vélbúnaðarmálum og innri 
þjónustu þeim tengdri á tæknisviði, en vélbúnaðardeildin sér um rekstur á 
tölvu- og netkerfum skattyfirvalda.

Starfið fellst aðallega í notendaaðstoð og uppsetningu og viðhaldi  á vél- og 
hugbúnaði starfsmanna skattkerfisins. Meðal annarra verkefna má nefna vinnu 
við öryggismál og afritatöku.

Hæfnikröfur

Annað

Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013.

Innri þjónusta - vélbúnaður

Upplýsingar um embættið má finna á vefsíðu þess rsk.is

Lausar stöður við 
leikskólann Hlíð

Leikskólakennari, þroskaþjálfi eða annað 
starfsfólk óskast við leikskólann Hlíð 

Mosfellsbæ sem fyrst. 
Um er að ræða stuðning við barn svo og almennt starf  
á deildum.

Leikskólakennaramenntun eða reynsla af uppeldisstörfum 
með ungum börnum æskileg.

Hlíð er 100 barna leikskóli staðsettur í miðbæ Mosfellsbæjar í 
fallegu umhverfi og stutt í fjölbreytta náttúru. Upplýsingar um 
störfin veitir Jóhanna S.Hermannsdóttir leikskólastjóri í síma 
861 2957 og Ása Jakobsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma  
566 7375.

Umsóknum skal skila á netfangið hlid@mos.is ásamt 
upplýsingum um menntun og reynslu fyrir 18. apríl.
Kjör eru skv.samningi Mosfellsbæjar við Félag 
leikskólakennara eða Starfsmannafélag Mosfellsbæjar.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin.

Sérfræðingur í lyflækningum 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja (HSS) óskar 

eftir að ráða sérfræðing í almennum 
lyflækningum  
Hæfniskröfur Sérfræðileyfi á Íslandi í almennum lyflækningum.  Æskilegt er að umsækjandi hafi einnig sérfræðileyfi í undirsérgrein og talsverða reynslu af störfum við almennar lyflækningar.  Áhersla er lögð á hæfileika á sviði samskipta, samvinnu og sjálfstæðra vinnubragða. 

Frekari upplýsingar um starfið Starfið skiptist milli vinnu á sjúkradeild og móttöku sjúklinga á göngudeild. Um er ræða  framtíðarstarf og æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf 1. september 2013.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.   Senda skal umsóknir, sem greina frá menntun og starfsreynslu, til Steingerðar Gunnarsdóttur, yfirlæknis, Skólavegi 6, 230 Reykjanesbæ eða með tölvupósti á netfangið steingerdur@hss.is. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, auk bakvakta. 
Umsóknarfrestur er til 28.apríl 2013  

Nánari upplýsingar veita Steingerður A. Gunnarsdóttir, yfirlæknir sjúkrahússvið sími 422-0500  eða með tölvupósti á netfangið steingerdur@hss.is  og Sigurður Þór Sigurðarson, framkvæmdastjóri lækninga, sími 422-0500 eða með tölvupósti á netfangið sigurdur@hss.is. 

6. apríl 2013  LAUGARDAGUR6



Verkefnastjóri breytingaumsókna
Starfið tilheyrir deildinni Life Cycle Management sem er á  

skráningarsviði. Hlutverk deildarinnar  er að sjá um almennt viðhald  
á markaðsleyfum lyfja bæði fyrir viðskiptavini Actavis og eigið  

vörumerki hvort sem er innan eða utan Evrópusambandsins. Verkefnastjóri  
er í miklum samskiptum við erlenda viðskiptavini, lyfjayfirvöld og aðrar  
deildir/dótturfyrirtæki Actavis.

Helstu verkefni:

      Skipulagning/mat breytingaumsókna er varða hinar ýmsu breytingar  
        sem gerðar eru á lyfjum sem fyrirtækið þróar og framleiðir 
      ppfærsla skráningargagna í samræmi við breytingaumsóknir 
      ndirb ningur og innsending skráningarumsókna í nafni Actavis og viðskiptavina innan  

       og utan Evrópusambandsins 
      Almennt viðhald á markaðsleyfum í samræmi við evrópsku lyfjalöggjöfina 
      pplýsinga  og ráðgjöf er varðar breytingaumsóknir

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun í lyfjafræði eða aðra raunvísindamenntun 
      sem er nákvæmur, agaður og sjálfstæður í vinnubrögðum 
      með mjög góða enskukunnáttu 
      með góða almenna tölvukunnáttu

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir,  
jsteingrimsdottir@actavis.is

 

     Hjá Actavis bjóðum við upp á:

Actavis  eykjavíkurvegi   Hafnarfirði s   f    
@ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

msóknir óskast fylltar t á www.actavis.is,  
undir Störf í boði fyrir . apríl nk. 
Einungis er tekið á móti umsóknum á heimasíðu Actavis.            

Internal Auditor
The position belongs to the Corporate Internal Audit unit within 

Actavis. The department´s main function is to perform internal audits, evaluate 
business process controls and provide recommendations to improve the effectiveness 

and efficiency of operations and business systems. This Internal Auditor position will be 
situated in Iceland, but report to managers situated in the S. The Internal Auditor works 

closely with the other Actavis divisions, such as Finance and Operations, and will perform on site 
audits which may require travelling.

Main responsibilities:

      lanning and performing financial and  
        operational audits 
      Application of financial analysis and risk  

        assessing audit procedures 
      Identifying and delivering audit results 

      Maintenance of internal controls surrounding  
        key business processes to ensure 
        compliance  
        with regulatory requirements 
      articipation in meetings and team projects 

All applications and supporting documents need  
to be in English. The application deadline is  
April 14th and further information is  
provided by Jenny Sif Steingrimsdottir,  

jsteingrimsdottir@actavis.is. 

 
 

Mannauðsráðgjafi   
Starfsmannasvið Actavis á Íslandi leitar að kraftmiklum einstaklingi 

til að sinna launagreiningum og mannauðsráðgjöf til skilgreindra 
eininga Actavis á Íslandi. m er að ræða tímabundna ráðningu í eitt ár.  

sviðinu starfa níu starfsmenn sem sinna fjölbreyttum verkefnum fyrir einingar 
Actavis á Íslandi. 

Helstu verkefni:

      flun upplýsinga um launamál á markaði 
      reining á innri og ytri launagögnum 

      áðgjöf varðandi kjaramál og viðveru 
      miss konar skýrslugerð tengd málaflokknum 
      Stefnumótandi ráðgjöf til stjórnenda 
      áðgjöf til stjórnenda varðandi mannauðsmál

Við leitum að einstaklingi

      með háskólamenntun á sviði viðskipta  eða mannauðsmála 
      með þekkingu á íslenskri vinnulöggjöf og íslensku kjaraumhverfi 

      með reynslu af rvinnslu tölulegra upplýsinga 
      sem er talnaglöggur og hefur mjög góða kunnáttu í E cel 

      með mjög góða íslensku  og enskukunnáttu 
      með a.m.k. 5 ára reynslu í mannauðsmálum 

      sem býr yfir mikilli samstarfs  og skipulagshæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Erla Hrönn Diðriksdóttir,  
edidriksdottir@actavis.is 

We are looking for an individual

      with a university degree at an advanced  
       level in accounting and/or finance 
      with at least  years e perience of auditing,  

        preferably with an international 
       accounting and consulting firm 
      who is willing and able to travel to company 

       sites as needs arise 
      with professional certifications such  

       as Chartered Accountant (CA) or Certified  
       Internal Auditor (CIA) (preferred)

 

Hjallastefnan auglýsir til umsóknar 
stöður leik- og grunnskólakennara í 
skólum sínum fyrir haustið 2013. 
Hægt er að sækja um starf á vef Hjallastefnunnar,  
www.hjalli.is undir heimsíðu viðkomandi skóla.  
Fyrirspurnir og frekari upplýsingar fást með því að senda 
tölvupóst á netfangið starf@hjalli.is eða með því að hafa 
samband við skólastjóra þess skóla þar sem sótt er um. 

Hjallastefnan rekur leik- og 
grunnskóla í Reykjavík, Garðabæ, 
Hafnarfirði, Reykjanesbæ,  
Vestmannaeyjum, Akureyri, 
Tálknafirði og í Borgarbyggð.

Vilt þú auka tekjur þínar?
Viltu starfa sjálfstætt, ráða þínum eigin vinnutíma?
Erum að leita eftir heiðalegu, ábyggilegu, framsæknu 
og duglegu fólki til að starfa með.
Miklir framtíðarmöguleikar hérlendis og erlendis.
Alþjóðlegt fyrirtæki, eitt stærsta og farsælasta fyrirtæki 
á sínu sviði í heiminum í dag, starfar í yfir 150 löndum.
Árangurstengdar tekjur auk mögulegra bónusa.
Tekjumöguleikar
70.000 - 300.000 kr. á mán.
300.000 - 600.000 kr. á mán. 

Áhugasamir hafið samband: 
820-4122 eða moguleiki@gmail.com

Atvinnutækifæri/atvinnurekstur
Vertu þinn eiginn yfirmaður

Ertu duglegur sölumaður? Þá erum við kannski með tækifæri 
fyrir þig til að byggja upp atvinnurekstur sem þú stýrir sjálf/ur.
(Engin vörusala) Stofnkostnaður er ekki mikill miðað við það 
sem hægt er að fá til baka.
Áhugasamir sendið fyrirspurnir á shs@hive.is ásamt nafni og síma

Öllum fyrirspurnum svarað

Au pair í Danmörku
Fjölskylda á stór-Kaupmannahafnarsvæðinu óskar eftir au 
pair sem fyrst til verða hluti af fjölskyldunni og hugsa um 
tvær stúlkur 1 og 4½ árs í a.m.k. 1 ár skv. Au pair prógramm-
inu. Frekari upplýsingar fást hjá Pernille s:+45 61700373 eða 
familien.flarup@gmail.com. 



Fjarðabyggðarhafnir
Laus eru til umsóknar tvö stöðugildi vélstjóra hjá 
Fjarðabyggðarhöfnum. Starf vélstjóra felst í vélstjórn 
dráttarbáts Fjarðabyggðarhafna, auk annarra hafnar-
starfa og krefst vélstjórnarréttinda fyrir 1500 kw vél.

Um lifandi starf er að ræða sem byggir á samskiptum 
við fólk og fyrirtæki. Nánari lýsingu á starfinu og hæfni-
skröfum er að finna á vef Fjarðabyggðar  
www.fjardabyggd.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum  
Launanefndar sveitarfélaga og Fjarðabyggðar.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af réttin-
daskírteinum berist skrifstofu Fjarðabyggðar ekki síðar 
en þriðjudaginn 23. apríl 2013 merkt ”Vélstjóri”.

Upplýsingar um starfið veitir Steinþór Pétursson, fram-
kvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna í síma 470 9000 eða 
á steinthor.petursson@fjardabyggd.is.

Störfin hæfa jafnt konum sem körlum og eru konur 
hvattar til að sækja um.

Staða skipulags- og byggingarfulltrúa           
Hvalfjarðarsveitar er  laus til umsóknar

Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga til að samþætta og leiða þróttmikið starf.

Starfslýsing - Megin viðfangsefni
Skipulags- og byggingafulltrúi annast framkvæmd bygg-
ingareftirlits í sveitarfélaginu skv.ákvæðum skipulags- og 
mannvirkjalaga og samþykktum sveitarstjórnar hverju sinni. 
Stafssvið hans er á sviði; skipulags- og byggingamála og 
umhverfismála. Hann hefur yfirumsjón með eignasjóði og 
verklegum framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins.

Starfssvið:
• Helstu faglegu málaflokkar og verkefni sem skipulags- og   
 byggingafulltrúi ber ábyrgð á eru:
• Skipulags- og byggingarmál, framkvæmdir sveitarfélagsins,  
 framkvæmdaeftirlit og framkvæmdaleyfi, ritun eignaskipta  
 samninga.
• Umsjón með veitukerfum, eftirlit með viðhaldi fasteigna   
 eignasjóðs, umferðarmál og samgöngur, viðhaldi gatna og  
 holræsa, húsafriðun og brunamál.
• Umhverfismál, fráveitumál, hreinlætismál, skráningu og við 
 haldi vegna Fasteignaskrár Íslands og landupplýsingakerfis.
• Undirbúningur funda umhverfis- skipulags og náttúruvernd- 
 arnefndar og ber ábyrgð á eftirfylgni og frágangi mála sem  
 þar eru til umfjöllunar.

Menntunar-og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á svið skipulags- og byggingarmála sbr. 
 8 gr. Mannvirkjalaga nr. 160/2010 og 7. Gr. skipulagslaga 
 nr. 123/2010
• Góð þekking á skipulags- bygginga og umhverfismálum 
• Reynsla af störfum í stjórnsýslunni kostur.
• Reynsla af stjórnun, rekstri og þróunarstarfi 
• Reynsla í áætlanagerð; ss fjárhags- verk- og kostnaðar  
 áætlunum   skilyrði 
• Metnaður, hugmyndaauðgi, skipulagshæfni og leiðtoga  
 hæfileikar.
• Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og  
 samskiptahæfileikar.

Launakjör eru samkvæmt samningum stéttarfélaga við 
sveitarfélögin. Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl  nk. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Hvalfjarðarsveitar www.hvalfjardarsveit.is. 

Þar er fyllt út almenn atvinnuumsókn, umsókn þarf að fylgja 
greinargott yfirlit yfir nám og störf, meðmæli, upplýsingar um 
frumkvæði, rökstuðningur umsækjanda og annað það er málið 
varðar. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, sími 
4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is Sveitarstjóri

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir tímabundið laust  starf yfirhjúkrunarfræðings við Heilsugæsluna Garðabæ frá  
1. maí 2013. Starfshlutfall er 100%.  
Heilsugæslan Garðabæ veitir íbúum Garðabæjar almenna læknis- og hjúkrunarþjónustu. 
Yfirhjúkrunarfræðingur er yfirmaður hjúkrunar á heilsugæslustöð og stuðlar að uppbyggingu og þróun hjúkrunar.  
Hann skipuleggur og stjórnar allri hjúkrunarþjónustu heilsugæslustöðvarinnar og tekur þátt í klínísku starfi. Hann, ásamt 
yfirlækni, ber ábyrgð á að heilsugæslustöðin starfi samkvæmt stefnu Heilsugæslunnar og stjórnar daglegum rekstri.  
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri hjúkrunar.

Menntunar- og hæfnikröfur
• Íslenskt hjúkrunarleyfi og a.m.k. 5 ára starfsreynsla  
 við hjúkrun.
• Framhaldsmenntun í hjúkrun er æskileg.
• Fjölþætt reynsla í heilsugæsluhjúkrun er æskileg. 
• Reynsla af stjórnun er skilyrði.

Færni og aðrir eiginleikar 
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt.
• Áhugi og færni til að leiða hóp fagaðila. 
• Framúrskarandi samskiptahæfni er skilyrði.
• Framsækinn og dugmikill leiðtogi. 
• Öguð vinnubrögð.

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efna-
hagsráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og kynningarbréf þar 
sem fram kemur rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 
Jafnframt skal leggja fram afrit af prófskírteinum og hjúkrunar-
leyfi, ritgerðum, þróunarverkefnum og vísindastörfum sem 
umsækjandi hefur unnið, tekið þátt í að vinna eða birt.  
Mat á hæfni umsækjenda byggist á innsendum gögnum og 
viðtölum við umsækjendur.

Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast  
Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu  
höfuðborgarsvæðisins,  Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Sótt er um starfið rafrænt á; www.heilsugaeslan.is, undir „laus 
störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. 

Umsóknarfrestur er til og með 20.04.2013.
Nánari upplýsingar veitir: Þórunn Ólafsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar sími: 585-1300,  
netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is

Tímabundið starf yfirhjúkrunarfræðings, 
Heilsugæslan Garðabæ

Þú frábæri fagmaður

Við erum með laust  
pláss í stólaleigu fyrir 
hársnyrti

Nýtt snyrtistofuherbergi  
er laust fyrir snyrtifræðing  
eða Naglafræðing

Áhugasamir vinsamlega  
hafið samband  
harrett@harrett.is

An excellent opportunity has arisen with the British 
Embassy for a suitably qualified individual to join our 
team for a period of 9 months covering the maternity 
leave of our Executive Assistant.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/org-
anisations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment 
for full information regarding the role.  

Interested parties should send a CV and covering letter 
to info@britishembassy.is, the closing date for appli -
cations is Sunday 14 April 2013.  Please note, we are 
unable to confirm receipt of applications, only those 
candidates who are successful in the initial sift will be 
contacted and invited to attend an interview.

Job Opportunity – 
Executive Assistant 

(Maternity Cover)

Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Matreiðslumann
Aðstoðarfólk í eldhús

Þjón

Við leitum að áhugasömum og metnaðarfullum 
starfskröftum, reynsla er kostur. Áhugasamir vinsamlegast 

sendið umsókn með ferilskrá á info-reykjavik@rub23.is 

Matreiðslumaður/kokkur
Matreiðslumaður óskast í 4-5 mánaða verkefni á veitingahús á 
Laugarvatni. Spennandi verkefni þar sem þróun matseðils og 
andi veitingahússins er mikið á höndum viðkomandi. Veitinga-
staðurinn mun koma til með að  nýta sér mikið til hráefni úr 
nágrenninu og beint frá bónda. Mjög vel búið eldhús.
Frekari upplýsingar í síma 696 9699 eða á netfanginu  
halla@goldencirclecenter.is

Menntunar- og hæfnikröfur:

Frumkvæði, þekkingu og samheldni.

www.samskip.is

Umsóknarfrestur er til 19. apríl 2013.

Kranastjóri



Sölufulltrúi
Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu  

óskar eftir sölufulltrúa í fullt starf. 

Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir verk 
sem fyrirtækið gefur út. 

Fyrirtækið gefur jafnframt út fjöldann allan af 
ýmis konar ritum, sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Reynsla af sölu og kynningarmálum æskileg en 
ekki skilyrði. Föst laun plús bónusar. 

Umsóknir skulu sendar á netfangið  
umsokn@sagaz.is fyrir 12. apríl nk.

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti auglýsir starf aðstoðar-
skólameistara til næstu fimm ára frá með 1. ágúst 2013

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og 
vinnur með honum við daglega stjórn og rekstur skólans 
sbr. 8. grein laga um framhaldsskóla nr. 92/2008.
Aðstoðarskólameistari skal hafa starfsheitið framhalds-
skólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslu-
reynslu á framhaldsskólastigi, sbr. lög nr. 87/2008. Leitað er 
eftir einstaklingi með mikla samskiptahæfni.
Laun aðstoðarskólameistara fara eftir kjarasamningi KÍ og 
stofnanasamningi Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Ekki þarf 
að sækja um á sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn 
þarf að greina frá menntun (og staðfesta með afriti af 
prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi 
telur að máli skipti.
Umsóknir sendist til Guðrúnar Hrefnu Guðmundsdóttur 
skólameistara, Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Austur-
bergi 5, 111 Reykjavík, fyrir 15. apríl 2013.
Upplýsingar gefur skólameistari (sími 570 5600 og  
899 2123). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti var stofnaður árið 1975. 
Skólinn hefur frá upphafi verið í fararbroddi skóla er vinna 
að virkri tengingu bóknáms, listnáms og verknáms.  
Á heimasíðu skólans, www.fb.is, er að finna ýmsar  
upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

Aðstoðarskóla-
meistari 

Laust er til umsóknar embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnunar
og umbóta í fjármála- og efnahagsráðuneytinu

Um er að ræða nýtt embætti

Skrifstofa stjórnunar og umbóta

Um er að ræða fullt starf.

Umsækjendur skulu hafa

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun

Embættið hentar jafnt konum sem körlum.

sem verður til með breytingum á skipulagi ráðuneytisins sem taka gildi 3. apríl nk.

annast umbætur og nýsköpun í ríkisrekstri, svo sem er varðar stefnumótun,
árangursstjórnun, notkun upplýsingatækni í ríkisrekstri, opinber innkaup og skipulag stofnanakerfis ríkisins.
Jafnframt annast skrifstofan fjárstýringu, dreifingu fjárheimilda, rekstrar- og greiðsluáætlanir og reikningsskil ríkisins.
Þá falla mannauðsmál ríkisins undir ábyrgðarsvið skrifstofunnar, þ.m.t. stefnumótun í mannauðsmálum, lög um
réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna, launamál og kjarasamningar, mannaflaspár, greiningar og tölfræði um laun og
starfsmenn ríkisins. Auk þess ber skrifstofan ábyrgð á eignamálum ríkisins og framkvæmd eigendastefnu, m.a. forsvar
ríkisins í félögum, ábyrgð á fasteignum ríkisins, þjóðlendum, opinberum framkvæmdum og samningagerð vegna
auðlindanota og rentu.

Um embættið gilda lög nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands og lög nr. 70/1996, um réttindi
og skyldur ríkisstarfsmanna. Um laun og önnur starfskjör fer eftir ákvörðun kjararáðs sbr. lög nr. 47/2006. Skipað
verður í embættið til fimm ára frá 1. maí 2013.

lokið háskólamenntun sem nýtist í starfi skrifstofustjóra. Jafnframt er gerð krafa um
haldgóða þekkingu á íslenskri stjórnsýslu og reynslu af stjórnun og rekstri. Æskilegt er að viðkomandi búi yfir
þekkingu á sem flestum verkefnum skrifstofunnar. Starfs- og stjórnunarreynsla í ráðuneyti, ríkisstofnun eða
sveitarfélagi er metin sérstaklega. Gerð er krafa um lipurð í samskiptum, leiðtogahæfni og enskukunnáttu.

og fyrri störf sendist fjármála- og efnahagsráðuneyti. Nánari
upplýsingar veita Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri, ogAngantýr Einarsson, skrifstofustjóri, en jafnframt er vísað
á heimasíðu ráðuneytisins fjr.is.

Umsóknarfrestur er til 14. apríl 2013. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um skipun í stöðuna.

FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐUNEYTIÐ

Íslandsbanki leitar að dugmiklum einstaklingi í 
starf vefstjóra. Við leggjum metnað okkar í að gera 
vefi sem uppfylla þarfir viðskiptavina og aðstoða 
notendur við að leysa sín verkefni. Þarfir þeirra 
drífa okkur áfram.

Vefstjóri vinnur náið með deildarstjóra vefþróunar, 
forriturum, vefhönnuði, tæknimönnum og öðrum 
sérfræðingum á sviði vefmála bæði innan og utan 
bankans. Við vinnum sem eitt teymi og höfum  
skýr markmið.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. 
Tengiliður á mannauðssviði er Ásta Skúladóttir, sími 440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is. 
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk.  
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Frekari upplýsingar veitir: 
Droplaug M. Jónsdóttir, droplaug.jonsdottir@islandsbanki.is, sími 844 4616.    

Við leitum  
að vefstjóra

Hefur þú...

- Brennandi áhuga á vefmálum

- Góða færni í framsetningu efnis fyrir vefi

- Þekkingu á notendaviðmóti og virkni    
  vefumhverfis

- Reynslu af vefstjórn og verkefnastjórn

- Reynslu af notkun vefumsjónarkerfa

- Reynslu og skilning á notkun samfélagsmiðla

- Getu til að lesa úr vefmælingum og    
   þekkja til markaðssetningar á netinu

- Góða kunnáttu í íslensku og ensku

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi

- Reynslu af myndvinnslu og html forritun



SKÓLASTJÓRI      
Flóahreppur óskar eftir að ráða skólastjóra við grunn-
skóla Flóahrepps, Flóaskóla frá og með 1. ágúst 2013.  

Í Flóaskóla eru nemendur í 1.-10. bekk og veturinn 2012-
2013 eru nemendur rúmlega 90 talsins. Samkennsla er 
nokkur og áhersla lögð á að hver og einn einstaklingur 
fái að njóta sín á eigin forsendum. List- og verkgreinar og 
önnur skapandi vinna er stór hluti af skólastarfinu. 
Gott samstarf er við leikskólann Krakkaborg og Tónlistar-
skóla Árnesinga og áhersla er lögð á gott samband og 
samstarf milli skóla og heimila. 

Starfssvið
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi,  
 fjárhagsáætlunum og rekstri
• Fagleg forysta 
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks
• Stuðla að framþróun i skólastarfi
• Leiða samstarf starfsmanna, nemenda, heimila og  
 skólasamfélagsins í heild

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennaramenntun
• Menntun og/eða reynsla af stjórnun og rekstri skv.  
 12. gr. laga nr. 87/2008.
• Reynsla af kennslu á unglingastigi æskileg
• Forystu- og stjórnunarhæfni 
• Frumkvæði og styrkur í ákvarðanatöku
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum 
• Skipulagshæfni og góð yfirsýn

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi  Launa-
nefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknir þurfa að vera skriflegar og þeim þarf að fylgja 
starfsferilskrá. Umsóknarfrestur er til 19. apríl n.k. 

Umsóknir skulu sendar til:
Flóahreppur, Þingborg, 801 Selfoss, merkt: Skólastjóra-
starf. Einnig má senda umsóknir með tölvupósti á  
netfangið floahreppur@floahreppur.is
Upplýsingar um Flóahrepp og Flóaskóla má sjá á  
www.floahreppur. Frekari upplýsingar um starfið veitir 
Margrét Sigurðardóttir sveitarstjóri,  
floahreppur@floahreppur.is eða í síma 480-4370.

Sprechen Sie Deutsch?
Starf í ferðaþjónustu

AD Travel ehf óskar eftir þýskumælandi               
starfsmanni í starf við framleiðslu og úrvinnslu 

hópferða. 
Hæfniskröfur:

Talar og skrifar mjög góða þýsku• 

Góð tölvukunnátta• 

Hefur reynslu úr ferðageiranum (s.s. unnið sem • 

leiðsögumaður eða þekkir ísland vel)

Getur unnið mikið yfir sumartímann• 

Hefur gaman af því að skipuleggja• 

Um er að ræða fullt starf. Umsóknir og ferilskrá sendist á 
daniel@adtravel.is fyrir 15. apríl n.k.

AD Travel er ferðaskipuleggjandi 

sem sérhæfir sig í hópferðum fyrir 

erlenda ferðamenn. Við erum að 

leita að hressum og skipulögðum 

starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki 

þar sem unnið er náið með erlendum samstarfsaðilum að 

skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn. 

Kennarar óskast til starfa í  
Gerðaskóla í Sveitarfélaginu Garði

Kennari óskast til að kenna 2. bekk vegna barnsburðar-
leyfis umsjónarkennara.  Um er að ræða um það bil 100% 
starf tímabilið ágúst til nóvember á næsta skólaári.  Við 
óskum eftir kennara með kennslureynslu á yngsta stigi.  

Einnig óskum við eftir að ráða sérkennara til starfa.  
Mikilvægt er að hann hafi tilskilin réttindi til sérkennslu og 
réttindi til að leggja fyrir helstu skimanir og greiningarpróf.  
Um er að ræða 100% starf frá ágúst nk.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá, leyfisbréfi o.fl. skal senda 
til skólans með tölvupósti á netfangið:  
skarphedinn@gerdaskoli.is í síðasta lagi 26. apríl.  
Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar í síma 422-7020.

| ATVINNA | 6. apríl 2013  LAUGARDAGUR10
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Markaðsgreining og viðskiptaþróun
Mannvit hf. óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við greiningu 
markaða og viðskiptaþróun. Viðkomandi vinnur náið með 
yfirstjórn fyrirtækisins, framkvæmdastjórn og forstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur

Veghönnuður/umferðarverkfræðingur
Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

VILTU TAKAST Á VIÐ KREFJANDI VERKEFNI 
Í SKEMMTILEGU STARFSUMHVERFI?

Traust, víðsýni, þekking og gleði

Við bjóðum upp á:

Nánari upplýsingar:

Umsóknarfrestur er til 14 apríl.  
Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu Mannvits 
www.mannvit.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
sér fræðing í upplýsingatækni til að sinna 
m.a. þjónustu við, rekstur og þróun á sér-
hæfðum gagna- og gagna grunns tengdum 
kerfum Veðurstofunnar. Sérfræðingurinn 
mun starfa í upplýsingatæknihóp Veður-
stof unnar sem er hluti af Fjármála- og 
rekstrarsviði.

Hlutverk
Veðurstofan er ein helsta gagna söfnunar-
stofnun landsins. Hlutverk sérfræðingsins 
er tvíþætt. Annars vegar að hafa umsjón 
með rekstri og að skipuleggja gagna-
grunns kerfi Veðurstofunnar og hins vegar 
að taka þátt í þróun grunna og sérhæfðra 
kerfa tengdum þeim. 

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á 

sviði tölvunar- eða kerfisfræði

  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri 
tölvukerfa

  Frumkvæði, hæfni í mannlegum  
samskiptum og teymisvinnu

  Góð þekking á SQL og farsæl reynsla  
af notkun og þróun gagnagrunna

  Æskileg er þekking á rekstri og notkun 
gagnagrunna, s.s. DB2, SQLserver  
og PostgreSQL

  Æskileg er þekking á Microsoft 
hugbúnaði, s.s. Windows Server, IIS  
og SQL Server, en einnig Linux kerfum

  Æskileg er þekking á landfræðilegum 
upplýsingakerfum, s.s. ArcGIS, og 
landfræðilegum gagnagrunnum

  Þekking og reynsla í forritun, s.s. 
.NET,  ASP.NET, Visual Studio, Python, 
JavaScript er kostur

  Þekking á UML og Agile SCRUM  
er kostur

  Gott vald á íslensku og ensku

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða 
sérfræðing í kerfisstjórn til að sinna 
rekstri, viðhaldi og rekstrarþróun á 
sérhæfðum miðlægum kerfum Veður-
stofunnar. Viðkomandi mun starfa í upp-
lýsinga tæknihóp Veður stofunnar sem er 
hluti af Fjármála- og rekstrarsviði.

Hlutverk
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og 
óhefð bundin upplýsingatæknikerfi. 
Hlut verk viðkomandi er að hafa umsjón 
með, þjónusta, setja upp, prófa og reka 
þessi kerfi. Hann tekur þátt í kerfis -
hönnun og þróun og tekur við kerfum/
hug  búnaði sem koma þarf í rekstur og 
færir í rekstrarhæfan búning. Hann sér 
um samskipti við þjónustuaðila ef svo ber 
undir. Einnig er mögu leiki á að hann taki 
að sér og leiði kerfis þróunarverkefni. 

Menntun og hæfniskröfur
  Háskólamenntun eða farsæl reynsla á 

sviði tölvunar- eða kerfisfræði
   Farsæl reynsla af umsjón og rekstri 

tölvukerfa
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og teymisvinnu
  Hæfni til að ná yfirsýn yfir flókin 

verkefni fljótt og örugglega
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun  

sem miðar að því að ná háum uppitíma
  Góð þekking á Linux stýrikerfum og  

Windows þjónum
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum  

er kostur
  Þekking á kerfisskjölun, t.d. 4+1 

Architecture View Model eða UML  
er kostur

  Kunnátta í forritunarmálum, s.s. C/C++, 
Python, Java, Fortran, bash er kostur

  Gott vald á íslensku og ensku

www.vedur.is
522 6000

Sérfræðingur í 
gagnagrunnum

Sérfræðingur í 
kerfisstjórn

Nánari upplýsingar um starfið  
veita Vigfús Gíslason hópstjóri UT 
(vigfus@vedur.is, 522 6000) og 
Borgar Ævar Axelsson mannauðsstjóri 
(borgar@vedur.is, 522 6000).
 
Laun taka mið af kjarasamningum 
ríkisins og viðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur til og með 
24. apríl 2013

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um störfin á heimasíðu 
Veðurstofu Íslands undir 
www.vedur.is/um-vi/laus-storf eða á 
www.starfatorg.is

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, samvinna og framsækni. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.
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Lyfjamál og aukaafurðir dýra

Menntunar- og hæfniskröfur:

21. apríl 2013

Matvælastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing til að hafa umsjón með 
lyfjamálum og aukaafurðum dýra í 100% starf á aðalskrifstofu stofnunarinnar á 

elfossi. msækjendur urfa að geta ha ð störf sem fyrst.

Núðluskálin Skólavörðustíg 8 leitar að 
starfsmanni á vaktir

Reynsla úr eldhúsi kostur. Leitum að þjónustu-
lund uðum vinnusömum einstaklingi.  

Ferilskrá sendist á nudluskalin@gmail.com

FRAMTÍÐARSTARF 
TÍSKA 

Við leitum að jákvæðu og metnaðarfullu fólki í 
fullt starf, sem hefur áhuga á að vaxa í starfi og 
öðlast reynslu til að takast á við fjölbreytt og lífleg 
verslunarstörf til framtíðar.

Umsækjendur skulu vera 18 ára eða eldri, góðir 
í mannlegum samskiptum og hafa áhuga á 
sölustörfum.

Verslunin Zara selur dömu, herra og barnafatnað í 
Kringlunni og Smáralind.

Áhugasamir sendi póst ásamt ferilskrá á: 
elingud@zara.is eða skili umsóknum í verslanir.

Umsóknarfrestur er til 12. apríl.
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Verkefnastjóri 
innri samskipta og markaðsmála

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þóra Margrét 
Pálsdóttir, mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúru-
vísindasviðs, í síma 525 4644 og netfang thp@hi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2013

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

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir að ráða verkefnastjóra innri 
samskipta og markaðsmála. Verkefnastjórinn tilheyrir mannauðsteymi sviðsins. Hlutverk þess  
er að efla mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Meginmarkmið verkefnisstjóra innri 
samskipta og markaðsmála er að laða til sviðsins úrvals nemendur og starfsfólk.

Starfið er spennandi og fjölbreytt og reynir mjög á sköpunarkraft og færni í samskiptum. 
Verkefnastjórinn þarf því að vera hugmyndaríkur og hafa brennandi áhuga á innri 
samskiptum og markaðsmálum. Viðkomandi þarf jafnframt að bera gott skynbragð á útlit 
og inntak upplýsingamiðlunar og eiga gott með að vinna með samstarfsfólki að markmiðum 
starfseminnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi

Þekking á helstu verkfærum innri 
samskipta og markaðssetningar

Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum

Mikil ritfærni

Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Afbragðs samskiptahæfni og lipurð 
í mannlegum samskiptum

Frumkvæði í starfi og góðir 
samstarfshæfileikar

6. apríl 2013  LAUGARDAGUR12



Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri
Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  m.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Stærsti
skemmtistaður

í heimi!
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Fullkominn 
markaðsstjóri
óskast
Við leitum að manneskju sem getur orðið vinur okkar, hlegið að 

bröndurunum okkar á fundum, farið með okkur á kaffihús, 

hugsað út fyrir boxið, sagt okkur til syndanna eins og sannur 

vinur, stýrt markaðs- og vefdeildinni í fyrirtækinu sem við köllum 

stærsta skemmtistað í heimi og leitt okkur áfram til frekari sigra 

og ávinninga. Menntun og reynsla eru alveg nauðsynleg, 

ódrepandi áhugi á markaðsmálum og farsímageiranum, 

viðkomandi þarf að vera víðsýnn og hafa góða samskipta-

hæfileika, geta sett sig inn í tæknileg mál og gleymdum við 

nokkuð að segja að þessi manneskja þarf að vera fullkomin? 
 

Hjá Nova starfa 110 starfsmenn. Við hlaupum hratt og leggjum 

gríðarlega áherslu á sterka liðsheild. Við leitum að stjórnanda 

sem vinnur með okkur og gengur í öll störf.
 

Hæfniskröfur

Menntun og reynsla á sviði markaðsmála.

Rekstrar- og stjórnunarreynsla.

Lífsgleði.

Sölu- og þjónusturáðgjafar í verslun

Fyrir þann sem elskar að koma fram, veita frábæra þjónustu og 

veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Hæfniskröfur

Jákvæðni, frumkvæði, kraftur og framúrskarandi þjónustulund. 

Allt þetta ásamt góðri tölvukunnáttu og lipurð í mannlegum 

samskiptum. Stúdentspróf eða sambærileg menntun. Góðir 

tekjumöguleikar því laun eru árangurstengd. Um framtíðarstörf 

er að ræða. Unnið er á vöktum.

 

Sölu- og þjónusturáðgjafar í þjónustuver

Fyrir þann sem elskar að tala í síma, veita frábæra þjónustu og 

veit ekkert skemmtilegra en að selja.

Nánari upplýsingar

Áhugasamir sæki um á www.radum.is fyrir 15. apríl.

Nánari upplýsingar veitir Nathalía Druzin Halldórsdóttir, 

Nathalia@radum.is, sími 519 6770.

Hönnuður í
markaðs- og
vefdeild
Við leitum að öflugum og fantagóðum grafískum hönnuði í 

markaðs- og vefdeild Nova. Hönnuður hjá Nova vinnur fjölbreytt 

auglýsinga- og kynningarefni, fréttabréf til viðskiptavina, efni í 

verslanir, tekur þátt í að þróa áfram útlit á nýjan vef fyrirtækisins 

o.fl. Viðkomandi vinnur einnig náið með öðrum starfsmönnum 

fyrirtækisins og auglýsingastofu. Þarf að geta sett sig inn í 

fjölbreytt verkefni á jákvæðum nótum og tekið þátt í að halda á 

lofti merki stærsta skemmtistaðs í heimi. 

Menntun og reynsla eru nauðsynleg ásamt 

ódrepandi áhuga á markaðsmálum og 

hönnun og ástríðu fyrir að gera góða 

hluti enn betri.
 

Hæfniskröfur

Menntun og reynsla á sviði hönnunar.

Reynsla í vefhönnun kostur.

Lífsgleði.

Sæktuum fyrir15. apríl

 skemMtu þér
 með oKkur
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Laust starf hjá Umhverfis- og skipulagssviði Borgarbyggðar;  

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Borgarbyggð óskar eftir að ráða skipulags- og byggingarfull-
trúa til starfa hjá sveitarfélaginu.
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í vaxandi sveitar-
félagi.  Launakjör skv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags.

Helstu verkefni:
Framkvæmd skipulags- og byggingarmála, mælingar, úttektir, 
skráning fasteigna, yfirferð uppdrátta og afgreiðsla umsókna, 
yfirferð skipulaga og eftirfylgni með málsmeðferð.
Samstarf við aðila sem m.a. sinna verkefnum á sviði skipulags- 
og byggingarmála.

Menntun og hæfnisskilyrði:
Leitað er eftir einstaklingi með menntun í samræmi við ákvæði 
7. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 þ.e. arkitekt, byggingar-
fræðingur, landslagsarkitekt, tæknifræðingur, verkfræðingur 
eða skipulagsfræðingur og í samræmi við 25. grein mannvirkja-
laga nr. 160/2010 þ.e. skal auk þess hafa löggildingu sem 
hönnuður.
Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og 
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi  
einstaklingur hafi iðnmenntun sem bakgrunn.
Leitað er eftir vel menntuðum og duglegum einstaklingi með 
góða samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jökull Helgason í síma 433-7100 
eða á netfangið jokull@borgarbyggd.is.  
Umsóknarfrestur er til 22. apríl 2013.  Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar í Ráðhús Borgarbyggðar, Borgarbraut 14, 310 Borgarnes.

Alhliða ferðaþjónusta í faðmi fjalla óskar 
eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður:

• Matreiðslumaður/kokkur
Þarf að vera snyrtilegur, skipulagður með góða tilfinningu fyrir 
þjóðlegri matargerð og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Leiðsögumaður/landvörður með leigubílaréttindi
Gott vald á ensku skilyrði ásamt því að hafa góða tilfinningu 
fyrir náttúrunni og þörfum fólks af ólíkum uppruna.  Þarf einnig 
að vera léttur í lund og áræðanlegur.
Leiðsöguréttindi æskileg en ekki nauðsynleg.
• Ráðskona
Þarf að vera fjölhæf, snyrtileg og glaðlynd umfram allt, ásamt 
því að geta bakað íslenskt bakkelsi s.s. brauð, kleinur, ástar-
punga og fleira góðgæti.

Ferðaþjónustan samanstendur af gistingu, dagsferðum, og veit-
ingasölu í fögru umhverfi, þar sem snoturt sauð- og geitfjárbú 
blómstrar í bland við ferðamanninn.

Áhugasamir sendi umsóknir á: fjalladyrd@fjalladyrd.is

Save the Children á Íslandi
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Umsóknarfrestur er til og með 20. apríl 2013.

Umsjón með ráðningum hefur Hugtak mannauðsráðgjöf.

Umsóknir skulu berast með tölvupósti til: radningar@hugtak.is. Frekari 
upplýsingar veitir Guðlaugur Örn í síma 571-5000 eða gudlaugur@hugtak.is.

Strætó bs. leitar 
að vagnstjórum í 
sumarafleysingar!

Helstu starfs- og ábyrgðarsvið eru:
Akstur eftir vakta- og vagnaferlum. 

Samskipti og þjónusta við farþega. 

Samskipti við samstarfsmenn. 

Miðlun upplýsinga. 

Vagnumsjón. 

Fagmannleg vinnubrögð samkvæmt 

 stefnu Strætó bs. 

Hæfniskröfur: 
Hreint sakavottorð er skilyrði. 

Góð íslenskukunnátta. 

Aukin ökuréttindi (t.d. Tákntölur 400-450 / 

Réttindaflokkur CE).

Mikil þolinmæði og rík þjónustulund. 

Hæfni í mannlegum samskiptum.

Um starfið
Í starfinu felst að aka strætisvögnum Strætó bs. samkvæmt leiðakerfi sem og aðstoða og leiðbeina 
farþegum við að komast leiðar sinnar um höfuðborgarsvæðið. Um er að ræða sumarafleysingar og 
er unnið samkvæmt vaktafyrirkomulagi. 

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hljóðmaður Þjóðleikhúsið Reykjavík 201304/027
Næturvörður Alþingi Reykjavík 201304/026
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Kirkjubæjarkl. 201304/025
Starfsmaður, sumar Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Vestmannaey. 201304/024
Starfsmaður Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Reyðarfjörður 201304/023
Sérfræðingur Matvælastofnun Selfoss 201304/022
Framhaldsskólakennarar í ensku Flensborgarskólinn Hafnarfjörður 201304/021
Verkefnastjóri Háskóli Ísl., verkfr.- og nátt.v.svið Reykjavík 201304/020
Prófessor og yfirlæknir Háskóli Íslands, Landspítali Reykjavík 201304/019
Lögfræðingur Neytendastofa Reykjavík 201304/018
Kennarar og námsráðgjafi Framhaldssk. í A-Skaftafellssýslu Höfn 201304/017
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri Reykjavík 201304/016
Deildarstjóri Landspítali, launadeild Reykjavík 201304/015
Forstjóri Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Reykjavík 201304/014
Forstjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Egilsstaðir 201304/013
Forstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201304/012
Sérfræðingur í lyflækningum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201304/011
Hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnun Suðurlands Þorlákshöfn 201304/010
Ljósmóðir Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201304/009
Sálfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Kópavogur 201304/008
Yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Garðabær 201304/007
Lögreglumenn Lögreglustjórinn á Blönduósi Blönduós 201304/006
Sérfræðingur Ríkislögreglustjórinn Reykjavík 201304/005
Kerfisstjóri Neytendastofa Reykjavík 201304/004
Bókari Íbúðalánasjóður Reykjavík 201304/003
Fulltrúi Ríkiskaup Reykjavík 201304/002
Störf við gæslu og upplýsingagjöf Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201304/001

Save Water, Drink Beer

SUMARSTÖRF!

English Pub í Reykjavík 
óskar eftir að ráða fólk í 
sumarvinnu á bar og í 
þjónustustörf í sumar. 

Umsækjendur eru beðnir um 
að senda umsókn og ferilskrá 

á simon@enskibarinn.is
fyrir 11. apríl. 
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 Lóðir í Eyjafjarðarsveit á tilboðsverði
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur samþykkt að fella niður gatnagerðargjald af lóðum við Bakkatröð í Hrafnagilshverfi.  
Þess í stað er óskað eftir tilboðum í byggingarrétt á lóðunum. 
Tilboðum í lóðirnar skal skilað til skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í seinasta lagi mánudaginn 22. apríl kl. 14 og verða þá opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar og vef sveitarfélagsins www.eyjafjardarsveit.is.

Áttu þér leyndan draum að búa í góðri sveit?  Eyjafjarðarsveit, já takk!
Eyjafjarðarsveit er rúmlega 1000 manna sveitarfélag sem nær yfir Eyjafjarðardali frá Akureyri og Svalbarðsstrandarhreppi og inn á 
hálendið. Helsti atvinnuvegur er landbúnaður en Eyjafjörður er eitt atvinnusvæði. Þéttbýli er í Reykárhverfi við bæinn Hrafnagil um 11 
km frá Akureyri og þar býr um fjórðungur íbúa sveitarfélagsins. Í hverfinu er góður grunnskóli, leikskóli og tónlistarskóli, íþróttamiðstöð, 
aðstaða fyrir aldraða, tónlistarhús og skrifstofa sveitarfélagsins.

Í Eyjafjarðarsveit er veðráttan góð og náttúran blómleg. Mannlíf dafnar í sveitinni og rekstur sveitarfélagsins er traustur.

Ég bý í sveit – verið velkomin!

Byggingahæfar lóðir

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu umhverfi. 
Starf tekjustjóra heyrir undir framkvæmdastjóra. 
Viðkomandi er ábyrgur fyrir verðlagningu fyrirtækisins 
á innlendum og erlendum mörkuðum og samskiptum 
við söluaðila í alþjóðlegu umhverfi. Starfið krefst 
mikillar skipulags- og greiningarhæfni sem og lipurð í 
mannlegum samskiptum og öguðum vinnubrögðum.

Hæfniskröfur
- Háskólapróf sem nýtist í starfi
- Sjálfstæð vinnubrögð
- Framúrskarandi greiningarhæfileikar
- Frábær kunnátta í Excel

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

Umsóknir berist á póstfangið gudmundur@sixt.is fyrir mánudaginn 
15. apríl. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Orri Sigurðsson.

Leitum að 
öflugum starfsmanni 

í tekjustýringu

Ferðbúinn ehf. leitar að kraftmiklum og  
metnaðarfullum einstaklingi í stöðu 

framkvæmdastjóra skátamiðstöðvarinnar 
Hraunbyrgis.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
- Rekstur ferðaþjónustu (tjaldsvæði og hostel).
- Gerð rekstraráætlana og umsjón með færslu bókhalds.
- Styrkjaumsóknir, uppgjör og eftirlit með fjármálum.
- Rekstur og viðhald húsnæðis.
- Ráðning og verkstjórn starfsmanna.
- Samskipti við opinbera og erlenda aðila vegna ýmissa   
 verkefna.

Hæfniskröfur:
- Almenn tölvukunnátta.
- Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli.
- Góðir stjórnunar- og samskiptahæfileikar.
- Vandvirkni, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
- Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð.
- Menntun eða reynsla sem nýtist í starfi.
- Reynsla af ferðaþjónustu og markaðsmálum mikill kostur.

Um er að ræða 80-100% starfshlutfall. Starfsumsókn skal 
berast á netfangið starf@hraunbuar.is og skal henni fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í 
starfi. Fyrirspurnir skulu berast á sama netfang. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2013.

Fjármálastjóri óskast
Skrifstofa stéttarfélaganna á Húsavík leitar eftir fjármálastjóra til starfa. Starfið felur í sér umsjón með 
bókhaldi, fjármálastjórn og almennri þjónustu við félagsmenn stéttarfélaganna sem telja um 2600 manns.  
Góð tölvu- og tungumálakunnátta og lipurð í mannlegum samskiptum er æskileg. 

Forstöðumaður skrifstofunnar, Aðalsteinn Á. Baldursson, veitir frekari upplýsingar um starfið í síma 464 6600 eða 864 6604. 

Starfsemi stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum er ein sú öflugasta á landsvísu.

Umsóknarfrestur um starfið er til 4. maí 2013 og skal umsóknum skilað á Skrifstofu stéttarfélaganna, 
Garðarsbraut 26, 640 Húsavík í lokuðu umslagi eða á netfangið kuti@framsyn.is

Framsýn- stéttarfélag
Starfsmannafélag Húsavíkur
Þingiðn, félag iðnaðarmanna í Þingeyjarsýslum

GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR
óskast til starfa
VEF HÖNNUÐUR
óskast til starfa
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ÓSKUM EFTIR upplýsingum um þig og SÝNISHORNUM Á PDF

ÓSKUM EFTIR upplýsingum UM SJÁLFAN þig og SÝNISHORNUM á http:www.....

ÓSKUM EFTIR freelance PRÓFARKALESARA
ÓSKUM EFTIR FREELANCE TEXTA-OG HUGMYNDASMIÐUM
ÓSKUM EFTIR FREELANCE HÖNNUÐUM Á SKRÁ
ÓSKUM EFTIR GÓÐU VEÐRI Í SUMAR o.fl. o.fl. skemmtilegt

ath - við viljum ekki fá að sjá hópverkefni úr skóla - ekki nema að þú hafir gert allt sjálfur :)
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is

sími: 511 1144
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ÚTBOÐ
vegna reksturs hárgreiðslu-
stofu í þjónustumiðstöðinni 

Eirhömrum  í Mosfellsbæ
Óskað er eftir tilboðum í leigu húsnæðis (aðstöðu) 

til reksturs hárgreiðslustofu í þjónustumiðstöð 

eldri borgara í Eirhömrum í Mosfellsbæ. 

Innifalið í leigu húsnæðis hárgreiðslustofunnar 

sem er 20,3 m² er eftirfarandi:

Tvær starfsstöðvar, aðstaða fyrir hárþurrkun og 

bið, hárskolunarstóll og skrifborðsaðstaða. Jafn-

framt fylgir hinu leigða húsnæði fastur búnaður, 

s.s. hárgreiðslustóll, rafmagn, hiti og ræsting á 

gólfum. Rekstraraðili sér sjálfur um síma, áhöld, 

efni og handklæði, ásamt þrifum á þeim.

Þjónustumiðstöðin er tengd 53 öryggisíbúðum 

og 30 hjúkrunaríbúðum. Þar er níu rýma dagdvöl, 

aðstaða félagsstarfs eldri borgara í bæjarfélag-

inu og skrifstofa Félags aldraðra í Mosfellsbæ og 

nágrenni. 

Í þjónustumiðstöðinni er miðstöð félagslegrar 

heimaþjónustu í Mosfellsbæ, fæðissala, þjónusta 

fótaaðgerðarfræðings og boðið upp á fjölbreytt 

félags- og tómstundastarf.

Gert er ráð fyrir því að íbúar hússins og þeir 

sem sækja þjónustu þangað njóti forgangs, s.s. 

að þjónusta hárgreiðslumeistara sé veitt á eftir-

miðdögum miðvikudaga til og með föstudaga 

og að morgni til eftir þörfum. Að öðru leyti er 

rekstrar aðila heimilt að skipuleggja rekstur  

stofunnar í samræmi við eigin óskir.

Krafa er gerð um að þeir sem annast þjónustuna 

hafi tilskilda menntun ásamt reynslu af þjónustu 

við eldra fólk og sýni því ríkulega þjónustulipurð 

og virðingu.

Tilboði óskast skilað á skrifstofu Mosfellsbæjar í 
síðasta lagi 12. apríl eða á netfangið 

mos@mos.is eða uvi@mos.is og innihaldi tilboðið 

þá fjárhæð sem bjóðandi er tilbúinn að greiða í 

leigu á mánuði. 

Nánari upplýsingar veitir Unnur V. Ingólfsdóttir, 

framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar 

í síma 525 6700, fyrirspurnir má einnig senda á 

netfangið uvi@mos.is 

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Úrbætur í umferðaöryggismálum  2013,  
 nr. 13012.

• Seljaskóli, endurgerð lóðar 3. áfangi, nr. 12973

• Sandskipti 2013. Hverfi 2 og 3, nr. 13007.

• Sandskipti 2013. Hverfi 4 og 5, nr. 13008.

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

Innkaupadeild

Sítus ehf. auglýsir eftir áhugasömum aðilum til að 
kaupa byggingarrétt á byggingarreit  nr. 1 við 
Austurhöfn í Reykjavík, sem staðsettur er milli 
Geirsgötu og Tryggvagötu, við hlið Tollhússins.  
Á reitnum er núna bílastæði. 

Á byggingarreitnum má byggja að hámarki 
9.350 m2  byggingu auk 400 m2 í kjallara.  
Á fyrstu til annarri hæð byggingarinnar er gert ráð 
fyrir verslunar- og þjónustustarfssemi en íbúðum 
á efri hæðum.  M.v. hefðbundnar íbúðahæðir 
getur húsið orðið sex hæðir þar sem það er hæst. 
Fimmta og sjötta hæð eru inndregnar, sú sjötta 
meira en fimmta, og jarðhæð að Tryggvagötu 
inndregin um 2 m. 

Gert er ráð fyrir inngarði í miðju byggingarinnar 
sem tilheyri íbúum þess og einnig er gert ráð fyrir 
að þakfletir hússins séu nýttir til útiveru.  Kvöð um 
innkeyrslu í bílakjallara er í byggingunni 
Tryggvagötumegin.  Samningur er fyrir hendi um 
forgang að stýriverktöku vegna bílakjallara.

Ekki eru gerðar aðrar kröfur til byggingar á lóðinni 
en að hún uppfylli skilmála sem settir eru fram af 
skipulagsyfirvöldum og í gildandi deiliskipulagi. 

Nánari upplýsingar um sölu lóðarinnar má 
nálgast með því að senda tölvupóst á netfangið 
vso@vso.is.

Lóð við Austurhöfn
Sala á byggingarreit nr. 1

Óskum eftir matreiðslunemum. 
Um er að ræða 100% starf og unnið er á vöktum.

Almennar hæfniskröfur

• Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi tali íslensku og ensku
• Snyrtilegur og stundvís.

Umsóknir skulu sendast á starf@grand.is

Grand Hótel Reykjavík / Sigtúni 38 / 105 Reykjavík / grand.is

MATREIÐSLUNEMAR

Viltu tryggja framtíð þína?
Ferðamannalandinu Íslandi vantar kokka og þjóna í stórum 

stil á næstu árum.

Viltu læra til þessarra starfa á vinsælum og góðum veitin-
gastað í hjarta Reykjavíkur við gömlu höfnina. Ef svo er þá 

vertu í sambandi við okkur og við tökum vel á móti þér.

Við biðjum um heiðarleika, dugnað, snyrtimennsku og 
reglusemi og þá eru þér allir vegir færir.

Upplýsingar veitir Brynjar á staðnum eða í síma 894 1057 
eða  í brynjar@hofnin.is 

Íslenski veitingastaðurinn 
við Reykjavíkurhöfn

Aðalsafnaðarfundur 
Lindasóknar 

verður haldinn í Lindakirkju,  
Kópavogi, sunnudaginn 14. apríl  

nk. kl. 18 eftir messu.

Venjuleg aðalfundarstörf.
Önnur mál

Sóknarnefnd Lindasóknar

Snyrtistofa til sölu
Lítil snyrtistofa í góðu leiguhúsnæði til sölu.

Nánari upplýsingar í síma: 867-9413

Umsóknir
um dvöl í íbúð fræðimanns
í Kaupmannahöfn 2013-2014

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum 
um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota 
tímabilið 28. ágúst 2013 til 26. ágúst 2014.

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð er 
að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk  
(Fræðimannsíbúð).

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 16. apríl nk.

Kommuneqarfik SERMERSOOQ Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2013

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga-
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf,  m.a. á sviði menn-
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en þriðjudaginn 30. apríl nk. og 
koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til af-
greiðslu. Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum sem 
nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is  

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s:411 4500. Stjórn sjóðsins mun 
afgreiða umsóknir í maí nk.

Reykjavík, 2. apríl 2013
Borgarritari
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Þingholt fasteignasala hefur fengið í einkasölu 
LÓNSÁ FERÐAÞJÓNUSTU við bæjarmörk Akureyrar

Um er að ræða 14 herbergja gistiheimili í tveimur húsum og 156 fm íbúðarhús sem stendur á 12,500 
fm eignarlóð. Íbúðin er mjög rúmgóð og björt. Allt umhverfi er gróið og fullfrágengið.  Góð bílastæði 
eru við gistiheimilið.  Möguleiki er á að byggja sumarhús og/eða vera með tjaldstæði á lóðinni. Það 
eru lagnir fyrir slíkt. Lónsá rennur við hlið hússins .
Skipulag gerir ráð fyrir frekari uppbyggingu ferðaþjónustu á lóðinni. Tilvalið tækifæri fyrir samhenta 
fjölskyldu að skapa sér framtíðar möguleika í ferðaþjónustu. Verð:  85 m. Möguleiki að taka fasteign 
uppí kaupverð.  Nánari uppl. gefur Sigþór Hákonarson í síma 825-0070 eða sh@vtm.is

Sigþór
gsm 825-0070 

sh@vtm.is

Jónas 
s. 512-3600 

jonas@tingholt.is

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI
Til sölu 642 fm sérhönnuð skrifstofuhæð á góðum stað.
10 ára leigusamningur við traust og öflugt fyrirtæki. 
Leigutekjur kr: 820 þús á mánuði / góðar ábyrgðir.
Húsnæði er allt í góðu ástandi og liggur ástandsskýrsla fyrir.

Nánari upplýsingar:
Magnús Einarsson lögg.fasteignasali s: 897.8266  

magnus@landmark.is 
Sveinn Eyland lögg.fasteignasali s: 6900.820  

sveinn@landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur 
fasteignasali

Sími 897 8266

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Einbýlishús til leigu 
í Ásahverfinu í Garðabæ 

Til leigu er fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús í Ásahverfi 
í Garðabæ. Húsið er alls tæplega 200 fm. að stærð, skiptist í 
3 svefnherbergi, tómstunda-/gestaherbergi, stofu, eldhús, tvö 
salerni, þvottahús og bílskúr. Stór timburpallur og gróinn og 
fallegur garður er við húsið. 
Húsið er laust frá og með 1. maí og leigist til tveggja ára. 

Nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason  
í síma 895-3000 eða asmundur@hofdi.is 

Stórholt gistiheimili Akureyri

Húsið er 640 fm. með 18 herbergi. 2 heilsárshús 54 fm. á lóðinni. 
Góð bókunastaða. Eign í góðu ástandi. Afhending eftir sam-
komulagi. Upplýsingar veitir Vilhelm s: 461-2010 / 891-8363 

Til sölu rótgróið fjölskyldufyrirtæki

TIL LEIGU

Afar glæsilegt 400 fm. einbýlishús á frábærum úrsýnisstað  
við Auðnukór í Kópavogi.    Eignin leigist með öllum hús-
gögnum.  Áhugasamir sendi tölvupóst á th@landmark.is.  
Langtímaleiga. 

Um er að ræða glæsilegt 899,7 m2 atvinnuhúsnæði  
(eign merkt 01.01., matshluti 01, fastanúmer 200-0165) við 
Grandagarð 8, 101 Reykjavík, ásamt öllu sem fylgir og fylgja 
ber að engu undanskildu þ.m.t. tilheyrandi leigulóðarréttindi. 

Tilboð óskast.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í gegnum,  
netfangið: g8@skientia.is.

Til sölu
Grandagarður 8, jarðhæð, 101 Reykjavik

534 1020

Borgartún 25
Skrifstofur, 6. hæð, 710 fm
Skrifstofu / þjónustuhúsnæði, 
jarðhæð, allt að 665 fm
Uppl. um verð í síma

TIL LEIGU

Helgi Bjarnason
Viðskiptafræðingur, MBA
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1022 / 663 2411
helgi@jofur.is

Vönduð skrifstofuhæð, laus strax.  Móttaka, stór salur, nokkrar skrifstofur og fundarherbergi, samtals um 710 fm. 
Jarðhæðin, laus strax, en þarfnast lítilegs innréttingafrágangs. Eitt opið rými í dag, um 665 fm en hægt að skipta 
upp í tvö rými. Vsk bætist ofan á leigu. Bílastæði og geymslur í kjallara.

534 1020

Laugavegur 32
Verslunarhúsnæði
Stærð 72,5 fm
Verð 39.000.000

TIL SÖLU

Magnús Kristinsson
Verkfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1025 / 861 0511
magnus@jofur.is

Til sölu 72,5 fm. verslunarhúsnæði á góðum stað á Laugaveginum.  Verslun á jarðhæð.  Einn verslunarsalur, 
lítið herbergi og snyrting bakatil. Steinflísar á gólfi. Eignin er í útleigu fyrir 350.000 kr./mán. 
Leigusamningur uppsegjanlegur með sex mánaða fyrirvara.

Save the Children á Íslandi

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA





BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Sorento Luxury Dísel Árgerð 
6/2012, ekinn 31þ.km, ssk, leður, 
ný nagladekk. Flottur jeppi sem er 
á staðnum! Verð aðeins 6.680þ.
kr. Raðnr 154349. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

HOBBY 680. Árgerð 1994, fortjald, 
sjónvarpsloftnet. Verð 2.290.000. uppl 
í síma 695-7000 Rnr.206286.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

MERCEDES BENZ B 180 ngt (w233). 
Árgerð 2011, ekinn 11 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.090.000. 
Rnr.990314.

KIA Sorento ex classic 140hö. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.390.000. 
Rnr.990308.

AUDI Q7 quattro dísel. Árgerð 2007, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.190.000. Rnr.160128. VERÐ NÚ kr: 
6.490.000,-

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2012, ekinn 1 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.110837.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Honda CBR1000, Árg ‚07, ek 30þ.
km. Ásett 1.190þús Tilboðsverð 800þ 
stgr!!!! #121578

hjól.is
Sími: 577 4565

Erum með yfir 100 tæki á 
staðnum........Kíktu í heimsókn!!!

www.hjol.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

- DÍSEL -
TOYOTA Land cruiser 100 vx. Árg 
10/2001, 35” breyttur ekinn 298 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Einn með öllu! 
lítur rosalega vel út að innan sem 
utan. Verð 3.750þ Rnr.124968. Er á 
staðnum....

M.BENZ E320 . Árg 1998, ekinn 182 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur, Virkilega 
flott eintak - Sjón er sögu ríkari! Verð 
1.200þ Rnr.124438.

BMW 320D station. Árg 2004, ekinn 
91 Þ.KM á vél (191þ á body) dísel, 
sjálfskiptur. Verð 1.790þ Flottur bíll 
sem eyðir engu, með nógu plássi !! 
Rnr.123357.

MAZDA RX-8. Árg 2006, ekinn 86 
Þ.KM, bensín, 6 gírar.Umboðsbíll - 2 
eigendur frá upphafi TILBOÐSVERÐ 
1.990þ Rnr.200042.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

FORD EXPEDITION LIMITED 4X4 
árg. 2008 ek. 88 Þkm. 7 manna, 
umboðabíll, einn eigandi, krókur ofl. 
Verð nú 4990 þús

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LAND ROVER Range rover sport 
disel. Árgerð 2006, ekinn 114 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.900.000. 
Rnr.110994.

LAND ROVER Freelander 2 hse 
disel. Árgerð 2007, ekinn 91 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.590.000. 
Rnr.110836. Góð Kaup!

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

YAMAHA Xv1700. Árgerð 2007, 
ekinn 20 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.112557.

YAMAHA Rz6-sahg. Árgerð 2007, ekinn 
7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 980.000. 
Rnr.110928.

BMW F800gs. Árgerð 2012, ekinn 7 
Þ.KM, bensín, 6 gírar.töskurog fl Verð 
2.990.000. Rnr.113024.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

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

www.nyja.is

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL dísel. 
Árg 8/2005, ek 160 Þ.KM, dísel, 5 
gírar, Flottur bíll, Verð 1.990.000. 
Rnr.122517. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

M.BENZ GL 320 CDI 4MATIC 08/2007, 
ekinn 87 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. 
Bíllinn er fullhlaðinn aukahlutum 
sjón er sögu ríkari Verð 8.390.000. 
Rnr.135936 - Komdu og sjáðu!

JEEP GRAND CHEROKEE SRT 8 
03/2008, ekinn 58 Þ.km, 425 hö, 
sjálfskiptur, leður, dvd ofl. Verð 
5.480.000. Rnr.135937 - Jeppinn er í 
salnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

 Bílar til sölu

Til sölu Musso árg. 1998, bensín, 
sjálfsk., ek. 116 þús., einn eigandi. Stgr. 
350.000. S. 862 3223.

Flottur í veiðina/ferðalagið!! 
L-200 e:184 Þ. 33” vel með farinn. 
nýskoðaður.Tilboð 1.090.000. Skoða 
skipti s: 893 1863

FORD F350, King Ranch árg. 07, ekinn 
60þ km Pallhýsi: Travel Lite 800SBX 
Pakkaverð kr. 5.500.000.- Uppl í síma 
825 8423

Toytota Rav4, langur til sölu. ssk, ‚04, 
ek 105þ, dr.k. Verð 1.490.000, tilboð 
1.350.000. Uppl. S. 860 0341

TOYOTA RAV4 VX, skr. 2/08, ek 50þkm, 
sjsk. Webasto. V. 4.300.000,- Fyrirsp. á 
smaar@frettabladid.is

Til sölu Toyota Avensis, árg.‘00. 
Ásett 590 þús. Ekinn 200 þús. Nýleg 
tímareim. Nýsmurður. Nýskoðaður. 
Beinskiptur. Bensín. Hafið samband í 
695 5946

Til sölu Toyota Landcruiser 120 VX. 
Árg. 2008 Ekinn 65.000 km. Verð 
6.850.000 kr. Uppl. í síma 660 3296

Til sölu Runault Master sendibíll 
stuttur árg. ‚05 ek. 160 þ. mikið 
endurnýjaður. Ath skipti á ódýrari 
fólksbíl kemur til greina. Uppl. í s. 
659 4403.

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

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

LAND ROVER Discovery 3 SE. 
Nýskr. 12/07, ekinn 103 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 5.890.000. 
Rnr.151871.

KIA Carens EX. Nýskr. 01/08, 
ekinn 61 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur, 7 manna. VERÐ 1.950.000. 
Rnr.151869.

SAAB 9-5 ARC. Nýskr. 04/08, ekinn 
50 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TIL-
BOÐSVERÐ 2.290.000  VAR ÁÐUR 
Á 2.790.000 Rnr.141444.

MMC L200. Nýskr. 08/07, ekinn 
aðeins 68 Þ.KM, dísel, 5 gírar, 
hús, dráttarbeisli. VERÐ 2.290.000. 
Rnr.151845.

BMW 3 320i E90. Nýskr. 04/08, 
ekinn aðeins 35 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. VERÐ 3.290.000. 
Rnr.201214.

FORD Mondeo. Nýskr. 08/03, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
VERÐ 890.000. 100% VISA/EURO 
lán möguleiki. Rnr.201239.

TOYOTA Auris Sol dísel. Nýskr. 
12/07, ekinn aðeins 36 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. VERÐ 2.190.000. 
Rnr.201238.

ÚRVALS
GÆÐABÍLAR
HJÁ HEKLU
Opið í dag: 12-16

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero 3,2 GLS 
33”. Árgerð 2006, dísel
Ekinn 99.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.590.000,-
Tilboð:3.990.000,-

Toyota Land Cruiser 
100 VX. Árg. 2006, bensín
Ekinn 128.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.390.000,-
Tilboð: 3.990.000,-

Nissan Pathfinder 2500
SE. Árgerð 2008, dísel
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 4.490.000,-
Tilboð:3.890.000,-

Nissan X-Trail
Árgerð 2008, dísel
Ekinn 120.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.890.000,-
Tilboð:3.390.000,-

Toyota Land Cruiser
120 VX. Árg. 2004, bensín
Ekinn 157.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 3.390.000,-
Tilboð: 2.990.000,-


