
Verkefnastjóri
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða til afleysingar 
verkefnastjóra á skrifstofu æskúlýðsmála sem hefur 
yfirumsjón með tómstundamiðstöðvum ÍTH sem staðsettar 
eru í grunnskólum Hafnarfjarðar. Starfið tekur til starfsemi 
félagsmiðstöðva og frístundaheimila sem heyrir undir 
skrifstofu æskulýðsmála í Hafnarfirði ásamt að sinna öðrum 
verkefnum sem skrifstofu ÍTH er falið að sinna.
 
Helstu verkefni: 
• Skipulagning, framkvæmd og umsjón með verkefnum og 

viðburðum tengdum frístundastarfi 
• Fagleg forysta 
• Samskipti við samstarfsaðila og forráðamenn 
 
Menntunar og hæfniskröfur: 
• Umsækjandi þarf að hafa lokið háskólamenntun í Tóm-

stunda- og félagsmálafræði eða sambærilegri  menntun. 
• Reynsla af störfum á vettvangi frítíma 
• Mikil hæfni í mannlegum samskiptum 

 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
 
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningum Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Möguleiki er á sveigjanlegum vinnutíma á ársgrundvelli. 
 
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um þessi 
störf. 

Nánari upplýsingar veita Linda H. Leifsdóttir  
lindah@hafnarfjordur.is  og Geir Bjarnason starfandi 
æskulýðsfulltrúi geir@hafnarfjordur.is  eða hafa samband 
við skrifstofu æskulýðsmála í síma 585-5500. 
 
Umsóknarfrestur er til og með 31. maí. næstkomandi. 

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar 
merktar „Verkefnastjóri frístundastarfs“ eða með rafrænum 
hætti á ith@hafnarfjordu.is 

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

Verkfræðistofan Vista er reyklaus og 
fjölskylduvænn vinnustaður

Við leitum að sjálfstæðum og úrræðagóðum 
starfsmanni til að fást við hönnun og smíði 
mæli- og stjórnkerfa, og viðhald og umsjón eldri kerfa.

Hæfniskröfur:
Verk- eða tæknifræði á rafmagnssviði
Reynsla sem nýtast mun í starfi
Góð enskukunnátta
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 2. júní.
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrám á 
netfangið vista@vista.is 
Fyrirspurnir um starfið skal senda til vista@vista.is

RAFMAGNS-
VERK- EÐA TÆKNIFRÆÐINGURUmsjónarkennari á miðstigi.

Grunnskóli Grindavíkur auglýsir eftir kennara til 
starfa á næsta skólaári. Um er að ræða umsjón 

og kennslu á miðstigi.

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla Grin-
davíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa þannig umhverfi að öllum líði vel og  
allir læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi 
sínu.  Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjan-
leika og víðsýni þar sem tekið er tillit til mismunandi þarfa, 
áhuga og getu nemenda.  Allur aðbúnaður og umhverfi 
skólans er til fyrirmyndar. Sjá nánar á heimasíðu skólans  
http://www.grindavik.is/grunnskolinn .

Grindavíkurbær er um 2.900 íbúa samfélag í næsta ná-
grenni höfuðborgarsvæðisins. Í Grindavík er lögð áhersla 
á fjölskylduvænt umhverfi, íþróttastarf og heilsueflingu í 
skóla og leikskóla. Starfsmenn Grindavíkurbæjar eru um 
170, en bærinn býður upp á alla helstu opinbera þjónustu. 
Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi 
gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru jafn-
ræði, jákvæðni, þekking, framsækni og traust. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um starfið. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. 
Umsóknir  skulu berast Grunnskóla Grindavíkur Ásabraut 
2, 240 Grindavík eða sendist á netfangið halldorakm@
grindavik.is  í síðasta lagi 5. júní næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Halldóra K. Magnúsdóttir 
skólastjóri í síma 420-1150.

Sinfóníuhljómsveit Íslands auglýsir stöður
tónleikastjóra og tónlistarstjóra lausar til
umsóknar frá og með 1. september 2013

ber ábyrgð á skipulagningu tónleikahalds hljómsveitarinnar
og framkvæmd tónleika.

Hann hefur yfirumsjón
með sviðsmálum og öðrum praktískum málum vegna tónleikahalds á sviði og í sal.
Tónleikastjóri hefur yfirumsjón með skipulagningu og framkvæmd tónleikaferða.
Hann vinnur náið með tónlistarstjóra og listrænum stjórnanda að mótun
tónleikadagskrár. Tónleikastjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Krafist er háskólamenntunar, sem nýtist í starfi og
æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu og þekkingu á starfsemi
sinfóníuhljómsveita. Reynsla af stjórnunarstörfum og/eða verkefnastjórnun er
nauðsynleg. Krafist er góðrar íslensku- og enskukunnáttu og þekking á tónlist og
íslensku tónlistarlífi er jafnframt mikilvæg. Áhersla er lögð á frumkvæði,
skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

eggur drög að dagskrá komandi starfsára Sinfóníu-
hljómsveitarinnar og gerir tillögur um hljómsveitarstjóra og aðra listamenn, sem
koma fram með hljómsveitinni. Hann annast samskipti við umboðsskrifstofur, bókar
listamenn og gerir drög að verkefnavali. Tónlistarstjóri starfar náið með listrænum
stjórnanda við að framfylgja listrænni stefnu Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hann
kemur að ritun fræðsluefnis og öðrum textaskrifum, styður við fræðslustarf
hljómsveitarinnar ásamt því að taka þátt í kynningarstarfi með ýmsum hætti.
Tónlistarstjóri heyrir beint undir framkvæmdastjóra.

Skilyrði er að umsækjendur hafi yfirgripsmikla
þekkingu á sígildri tónlist, nútímatónlist og tónlistarsögu. Góð þekking á íslensku
tónlistarfólki og tónskáldum er nauðsynleg, en þekking á alþjóðlegum
tónlistarmarkaði er kostur. Nauðsynlegt er að umsækendur hafi mjög góð tök á
rituðu og töluðu íslensku máli og góða tungumálakunnáttu almennt, einkum
ensku. Krafist er háskólaprófs í tónlist og/eða á fræðasviðum tónlistar. Áhersla er
lögð á frumkvæði, skipulagshæfni og fylgni til framkvæmda.

er til og með 10. júní nk.

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

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.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

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

Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is

stra@stra.is

Sinfóníuhljómsveit Íslands

l

Tónleikastjóri

Tónlistarstjóri

Hann sér um samninga við umboðsskrifstofur og annast
samningagerð við listamenn og þá sem koma að tónleikum.

Tónleikastjóri

Tónlistarstjóri l

www.sinfonia.is

www.stra.is

www.sinfonia.is

www.stra.is

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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



Tvö hlutastörf við kirkjuvörslu
Langholtskirkja óskar eftir tveimur starfsmönnum til kirkjuvörslu frá 1. ágúst 2013

Laun eru samkvæmt kjarasamningum VR. 
Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og skulu sendar á 
langholtskirkja@langholtskirkja.is merktar starfsumsókn.  
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní. 
Umsækjendur þurfa að veita heimild til að aflað sé sakarvottorðs.  
Upplýsingar um störfin veitir Björg Dan Róbertsdóttir í síma 6603720.
Öllum umsóknum verður svarað.

Kirkjuvörður/húsvörður 70% staða
Helstu verkefni:
Húsvarsla vegna viðburða í kirkju og safnaðarheimili
Dagleg þrif og létt viðhald
Kaup á rekstrarvörum
Aðstoð við helgihald

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegum störfum er æskileg
Frumkvæði og sjálfstæði í  vinnubrögðum
Samviskusemi og hæfni í mannlegum samskiptum

Kirkjuvörður/ritari 50% staða
Helstu verkefni:
Almenn skrifstofustörf
Bókanir og innheimta vegna útleigu á kirkju og safnaðarheimili
Eftirlit vegna skráninga og innheimtu kórskóla
Aðstoð við helgihald

Hæfniskröfur:
Menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg
Góð almenn tölvukunnátta
Samviskusemi og hæfni í mannlegum samskiptum

Bókun og tollskýrslugerð

Óskum eftir að ráða stafsmann í sumar-
afleysingar í bókhalds- og tolladeild.

Starfsmaður þarf að hafa reynslu af 
bókhaldi, tollskýrslugerð og notkun á 
Microsoft Excel.

Unnið er í AXAPTA kerfi og öll reynsla af 
notkun þess kerfis er því kostur.

Áhugasamir vinsamlegast sendið 
tölvupóst með upplýsingum um reynslu 
og fyrri störf til bsh@hekla.is.

  

+ Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is 
 eigi síðar en 2. júní 2013.

KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR

VERKEFNASTJÓRI  STARFSMANNAMÁLA – ICELANDAIR HOTELS

STARFSSVIÐ:
Aðstoð við val og ráðningar nýrra starfsmanna
Aðstoð við þjálfunar- og fræðslumál
Upplýsingagjöf um starfsmannamál
Aðstoð og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn Icelandair Hotels
Móta og útfæra mælikvarða, markmið og eftirfylgni í starfsmannamálum

 í samvinnu við starfsmannastjóra
Kemur að gerð ráðningasamninga og starfslýsinga
Umsjón með frammistöðumati
Önnur verkefni sem upp koma samkvæmt nánari fyrirmælum yfirmanns

HÆFNISKRÖFUR:
Háskólamenntun í starfsmannamálum er æskileg
Reynsla og þekking af starfsmannamálum er nauðsynleg
Reynsla af upplýsingakerfum er nauðsynleg
Færni og lipurð í mannlegum samskiptum
Mjög góð enskukunnátta

Nánari upplýsingar veita:
Kristín Björnsdóttir I stina@icelandair.is
Svali Björgvinsson I svali@icelandair.is 
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir I magnea@icehotels.is

Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra á starfsmannasviði sem annast m.a. starfsmannamál hjá Icelandair Hotels og verkefni á starfsmannasviði hjá Icelandair.

Icelandair Hotels er stærsta fyrirtæki á sviði hótelrekstrar á Íslandi og rekur hótel undir vörumerkjunum Hilton, Icelandair Hotels og Hótel Edda. Einnig annast 
Icelandair Hotels rekstur á Vox Restaurant og veitingastaðnum SATT.  

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í líflegu starfsumhverfi, starfsmanni með framúrskarandi samskiptahæfileika og brennandi áhuga á 
að ná góðum árangri. Lögð er áhersla á vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.
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Krikaskóli er leik- og grunnskóli fyrir börn á aldrinum 1-9 ára 
og starfsemin tekur mið af skólastefnu Mosfellsbæjar um 
heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum.  
Skólaárið 2013-2014 verða börn á aldrinum 2ja-9 ára í 
skólanum. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér skóla-
stefnu skólans á heimasíðu hans áður en þeir sækja um starf.

Skilyrði fyrir ráðningu í Krikaskóla er að viðkomandi hafi 
ánægju af börnum í öllum sínum fjölbreytileika, hafi ríka 
samskiptahæfni í hröðu og lifandi umhverfi skólastarfsins og 
eigi auðvelt með að taka ábyrgð á sjálfum sér.

Auglýst eru laus eftirfarandi störf:

Leikskólakennarar:

Óskað er eftir leikskólakennurum til starfa frá hausti 2013 
með 2ja til 5 ára börnum.  Um lifandi og skemmtilegt starf er 
að ræða sem þróast ört hjá okkur í Krikaskóla.  Viðkomandi 
þarf að vera tilbúin að taka þátt í miklu samstarfi við aðra 
kennara um fjölbreytta menntun barna.  Um 100% framtíðar-
starf er að ræða. 

Grunnskólakennari:

Óskað er eftir grunnskólakennara til starfa í Krikaskóla.  
Grunnskólakennarar í Krikaskóla starfa saman í teymi og 
gert er sérstakt samkomulag við hvern og einn með heimild 
í kjarasamningi. Um 100% starf er að ræða. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Íþróttakennari:

Óskað er eftir íþróttakennara til starfa í Krikaskóla. 
Viðkomandi þarf einnig að sjá um sundkennslu. 
Íþróttakennari Krikaskóla tekur þátt í starfi með fjölbreyttum 
aldri barna og kemur einnig að öðrum störfum með börnum.  
Samkomulag er gert við íþróttakennara með heimild 
í kjarasamningi.  Um 100% starf er að ræða. 
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Myndlistarkennari:

Starfið felur í sér myndlistarkennslu fyrir börn á aldrinum 
5 til 9 ára.  Um 40% starf er að ræða.  Þróun á starfinu er í 
samstarfi við umsjónarkennara, skólastjóra og sviðstjóra.  
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara

Tónlistarkennari:

Starfið felur í sér tónlistarkennslu fyrir börn á aldrinum 5 til 9 
ára.  Um 20% starf er að ræða.  Þróun á starfinu er í samstarfi 
við umsjónarkennara, skólastjóra og sviðstjóra.  
Skilyrði fyrir ráðningu er leyfisbréf grunnskólakennara.

Annað starfsfólk:

Auglýst er eftir starfsfólki til starfa í Krikaskóla. Um er að 
ræða ýmis störf með börnum á aldrinum 2ja – 9 ára.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.  
Við hvetjum karla jafnt sem konur að sækja um störfin.

Umsóknarfrestur er til og með 5. júní 2013.

Áhugasömum er bent á að kynna sér heimasíðu skólans 
www.krikaskoli.is og senda má inn fyrirspurn og/eða umsókn 
um starf á netfangið krikaskoli@krikaskoli.is

Allar nánari upplýsingar veitir skólastjóri Krikaskóla, 
Þrúður Hjelm (thrudur@krikaskoli.is eða Ágústa Óladóttir 
sviðstjóri Krikaskóla (agusta@krikaskoli.is) í síma 578-3400.

Lausar stöður 

í Krikaskóla, 

Mosfellsbæ
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Cisco sérfræðingur - netkjarnauppbygging

Nánari upplýsingar um starfið veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 3. júní nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.   
Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál.  Umsókn um starfið þarf að fylgja starfsferilskrá.

MPLS
BGP

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Einstakt tækifæri í boði fyrir réttan einstakling.

Hársnyrtir óskast

Óska eftir að leigja út stóla í hluta- 
eða 100% stöðu á hárgreiðslustofu í Hafnarfirði. 

Áhugasamir sendi línu á netfangið liljabraga1701@gmail.com

Hjúkrunarheimili
Árskógum 2, 109 Reykjavík

Starf með yngri einstaklingum  
með langvinna sjúkdóma.

Skógarbær leitar að einstaklingi til að sjá um dægradvöl og félagsskap fyrir 
þennan hóp. Unnið er eftir hugmyndafræði „Strenght Based Perspective” 
en samkvæmt henni er gert ráð fyrir því að sérhver einstaklingur sé 
einstakur og hann búi yfir eiginleikum sem gerir honum kleift að lifa 
jákvæðu lífi þrátt fyrir fötlun og sjúkdóma. Áhersla er lögð á félagsleg 
tengsl einstaklingsins og samskipti hans við umhverfi sitt.  

Um er að ræða tímabundið verkefni frá júní til september 2013. 

Starfshlutfall er samkomulag.  

Verkefnið er styrkt er  af Lionsklúbbnum Frey í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Jónbjörg Sigurjónsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 
5102101 / 8985207. Netfang: jonbjorg@skogar.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Sálfræðingur

Staða sálfræðings við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar er laus 
til umsóknar. Mikilvægt er að viðkomandi geti byrjað 1.ágúst 
2013. Um er að ræða framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Löggiltur sálfræðingur
• Frumkvæði og samstarfshæfni
• Góðir skipulagshæfileikar
• Viðkomandi hafi áhuga á skólastarfi og reynslu af sál-

fræðistörfum í leik- og grunnskóla
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi við 

aðra sérfræðinga
• Þekking og reynsla af PMT-FORELDRAFÆRNI mikilvæg

Allar upplýsingar um starfið veitir 
Eiríkur Þorvarðarson, yfirsálfræðingur 
í s. 585 5800 netfang eirikurth@hafnarfjordur.is  

Umsóknarfrestur er til 3. júní  2013.

Laun og kjör fara eftir samningum stéttarfélags sálfræðinga 
við launanefnd sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt 
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði 

www.unak.is

NANSEN
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Í NORÐURSLÓÐAFRÆÐUM
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Menntunar- og hæfniskröfur:
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 s ens a  n s a s n a anna se  a a  e n  n s a.

 Re ns a a  e a e  s a  e   a  n  sa s  sa a s  e s.

 Re ns a a  anns nas a  a an  e n  n s a.

 a a  a e  anns na e   s a es  n   a  a a   
 anns nas a.

 Sa s a n   a s e  n .

tar  fe st einku  : 
   anns n  enns   n n s e a  s ann  A e

 n n  sa s a   enn  e n  enns   anns na  s   n   
 s a a  s ann  A e    en s   Un e s   e A

 a  a a na es a  e n  n s a  a n   n sa a n  a   
  Ís an   e en s   a a an   a enn    e n a    
 n s a .

La na  e a  sa   n an   ess a  s ens a s s a.
F e a  s n a   s na  s na e   nna  s a a . s   e

s ans  A e  . na . s a ss
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Leikfélag Akureyraar aaauaa glýssssir eftir að ráða 
starfsmann í bóókkkkkkhhhahhh ld ooooog mmmiðasölu. 

Um er að ræða fámennaannnnnn vinnustaaað oggg gg skippptist starfið 
þannig að um starf bókkaara og símssssvs örun er að ræða 
fyrri part dags og viðveeeerrurr  í miðasöllu seiin ini par itinn.

Starfssvið
• Umsjón með bókhaldi féllagssininininins
• Móttaka og skráning reikkninga,aa, f færsla í bókhalaalaldididi oo oggg 

afstemmingar
• Þriggja mánaða uppgjör í samvinnu viiviððð ð frfrfrfrf amkvæmdar-

stjóra
• Útskrift reikninga, tekjubókhald og innheimta
• Virðisaukaskattsuppgjör
• Viðvera og símsvörun í miðasölu
• Unnið er með DK bókhaldskerfið 

Hæfniskröfur
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Kunnátta í excel er nauðsynleg
• Sjálfstæði, ögun og skipulag í vinnubrögðum
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Leikhúsáhugi

Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2013. 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda um-
sóknir á netfangið eirikur@leikfelag.is Umsókn um starfið 
þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf þann 6. ágúst næstkomandi. Nánari upplýsingar 
veitir Eiríkur H. Hauksson, framkvæmdarstjóri Leikfélags 
Akureyrar. 

Starfsmaður í innkaupadeild 
50% starfshlutfall

Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og þjó-
nustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til iðnaðar.
  
Við óskum eftir jákvæðum og talnaglöggum einstaklingi til 
starfa í innkaupadeild Iðnvéla,  sem bætist í samstilltan hóp  
starfsmanna fyrirtækisins.  
Um er að ræða 50% starfshlutfall. 

Í starfinu felst m.a. erlendar pantanir, samskipti við erlenda 
birgja, verðútreikningar og töluleg úrvinnsla.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum  
samskiptum og er reyklaus.

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af skrifstofustörfum, helst tengdum innkaupum 

og verðútreikningum
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími er eftir samkomulagi.

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma

Save the Children á Íslandi

Um starfið
Upplýsingamiðlun og samskipti við hagsmunaaðila eru mikilvægur þáttur í starfsemi Strætó bs. 
Fyrirtækið hefur markað þá stefnu að verða til fyrirmyndar um upplýsingagjöf til almennings  
og allra hagsmunaaðila.

Strætó leitar að reyndum sérfræðingi í starf upplýsingafulltrúa til að móta og leiða verkefni fyrir-
tækisins á sviði samskipta og samfélagsmála.

Um starfið
Upplýsingatækni gegnir æ mikilvægara og veigameira hlutverki í þjónustu Strætó. Stefna fyrir-
tækisins miðar að því að allar upplýsingar til farþega og greiðsla fargjalda verði með rafrænum 
hætti í náinni framtíð.

Strætó bs. leitar að verkefnastjóra sem vill vinna fjölbreytilegt, krefjandi og spennandi starfi við 
að móta og innleiða með okkur nýjungar á sviði rafrænnar miðlunar og upplýsingatækni almennt.

Starfssvið:
Meginverkefni felast í mótun og miðlun 
stefnumótandi upplýsinga, almannatengslum 
og stýringu viðbragðsáætlana (e. crisis 
management) og upplýsingamiðlun og sam-
skiptum við hagsmunaaðila á grundvelli sam-
félagslegra ábyrgðar

Upplýsingafulltrúi tekur virkan þátt í stjórnun 
og stefnumótun Strætó bs. Starfið heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra. Starfið krefst 
erlendra samskipta. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla á sviði upplýsingamiðlunar er mjög 

æskileg
• Færni til að tjá sig í mæltu og rituðu máli 

(gott vald á íslensku og ensku)
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
• Hæfni í mannlegum samskiptum  

og þjónustulund 

Starfssvið:
Meginverkefni felast annars vegar í rekstri, 
þróun og stefnumótun rafrænnar miðlunar 
og greiðslulausna og hins vegar í yfirumsjón 
annarra upplýsingakerfa og stýringu á útvistun 
þeirra til fagaðila á því sviði. 

Verkefnastjóri tekur virkan þátt í stjórnun 
og stefnumótun Strætó bs. Starfið heyrir 
beint undir framkvæmdastjóra. Starfið krefst 
erlendra samskipta.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 

t.d. verkfræði, tölvunarfræði eða önnur 
sambærileg menntun

• Menntun, þekking og/eða reynsla í 
verkefnastjórnun og stýringu flókinna 
verkefna

• Þekking, reynsla og innsæi í hagnýtri notkun 
rafrænna miðla og miðlun

• Yfirgripsmikil þekking á upplýsingatækni og 
rekstri upplýsingakerfa

• Leiðtogahæfni, jákvæðni og þjónustulund 
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingafulltrúi Strætó Bs.

Verkefnastjóri rafrænnar 
miðlunar og upplýsingatækni

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 7. júní. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launa-
kjör eru ákveðin í samræmi við viðeigandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðfinna Ingjaldsdóttir, starfsmannastjóri. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilskrár, kynningar-
bréf og staðfesting á námi.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skilað á netfangið gudfinna@straeto.is. Umsóknarfrestur 
er til og með föstudeginum 7. júní. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launa-
kjör eru ákveðin í samræmi við viðeigandi kjarasamninga. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðfinna Ingjaldsdóttir, starfsmannastjóri. Umsóknum eiga að fylgja starfsferilskrár, kynningar-
bréf og staðfesting á námi.

Er þetta 
þín leið?
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Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða móttökuritara í fullt starf.

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti, 
hefur ríka þjónustulund, getur unnið sjálfstætt og er sveigjanlegur. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. júní nk.

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

Starfssvið
• Að veita almennar leiðbeiningar til þeirra er leita til dómstólsins
• Símsvörun og afgreiðsla erinda 
• Móttaka dómsmálagjalda og skráning þeirra í bókhaldskerfi
• Skráning dómsmála í málaskrá og birting dagskrár
• Móttaka og flokkun pósts, skönnun og skráning í málalykil
• Almenn skrifstofustörf og önnur verkefni sem undir afgreiðslu 
   heyra hverju sinni

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði
• Grunnþekking á bókhaldi
• Góð íslensku- og almenn tölvukunnátta 
• Enska
• Nákvæm vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund

Móttökuritari

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Héraðsdómur Reykjavíkur óskar eftir að ráða dómritara í fullt starf.

Leitað er að duglegum og samviskusömum einstaklingi sem getur unnið sjálfstætt, er sveigjanlegur 
og á auðvelt með mannleg samskipti.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 8. júní nk.

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

Starfssvið
• Undirbúningur þinghalda í þingbók
• Skráning og frágangur málsskjala
• Bókanir og hljóðupptökur í dómsölum
• Sinna ritarastörfum fyrir dómara
• Almenn skrifstofustörf

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf er skilyrði
• Háskólapróf er æskilegt
• Mjög góð íslensku- og tölvukunnátta (ritvinnsla)
• Nákvæm vinnubrögð, skipulagshæfileikar
• Góð samskiptahæfni, sveigjanleiki og þjónustulund

Dómritari

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. september nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
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Landssamband íslenskra útvegsmanna óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að 
öflugum einstaklingi til krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarfa þar sem reynir á samskiptahæfni, 
frumkvæði og skipulögð vinnubrögð. 

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

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is 

Byrjunartími er samkomulag. 

Farið verður með allar fyrirspurnir 
og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 3. júní nk.

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

Starfssvið
• Dagleg stjórnun skrifstofu
• Fylgir eftir stefnu og ákvörðunum stjórnar og 
   samþykktum aðalfundar
• Ber ábyrgð á starfsemi LÍÚ gagnvart stjórn
• Stuðlar að góðum tengslum við félög sambandsins 
   um allt land, styður og samhæfir starf þeirra
• Samningagerð 
• Stjórnar og ber ábyrgð á starfsemi félagsins á 
   erlendum vettvangi

Hæfniskröfur
 • Háskólamenntun
• Reynsla af stjórnunarstörfum
• Þekking á sjávarútvegi æskileg 
• Reynsla af erlendri samvinnu
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar 
• Miklir frumkvæðis- og skipulagshæfileikar
• Góð færni í að tjá sig í ræðu og riti   
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. enska 
   og eitt Norðurlandamál

Framkvæmdastjóri LÍÚ

Landssamband íslenskra útvegsmanna á aðild að Samtökum atvinnulífsins. Aðild að útvegsmannafélagi 
og LÍÚ felur jafnframt í sér beina aðild að Samtökum atvinnulífsins með þeim réttindum og skyldum sem 
kveðið er á um í samþykktum þess. Sjá nánar á www.liu.is. 

Bókun ehf., sem er ungt og vaxandi hugbúnaðarfyrirtæki sem þjónustar ferðaiðnaðinn, 
óskar eftir að ráða söluráðgjafa til starfa.

Upplýsingar veita:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Vaka Ágústsdóttir
vaka@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 2. júní nk.

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

Starfssvið
• Samskipti við aðila í ferðageiranum, hótel, bílaleigur, 
   afþreyingafyrirtæki o.fl.
• Skipulagning og umsjón funda
• Kynning á hugbúnaðarlausn og þjónustu fyrirtækisins
• Öflun nýrra viðskiptasambanda

 Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi
• Árangursrík reynsla af sölustörfum
• Reynsla af störfum innan ferða- eða hugbúnaðarfyrirtækja kostur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta

Söluráðgjafi

Bókun er hugbúnaðarlausn fyrir ferðaþjónustugeirann sem stuðlar að hagræðingu, aukinni sölu og betri þjónustu 
við viðskiptavini. Kerfið hentar jafnt birgjum (s.s. gististöðum, ferðaskipuleggjendum, bílaleigum), ferðaskrifstofum, 
bókunarþjónustum og upplýsingamiðstöðvum. Nánari upplýsingar um Bókun má nálgast á www.bokun.is

Við óskum eftir að ráða verkefnastjóra sem getur skipulagt og leitt byggingarverkefni í Osló og 
nágrenni. Við leggjum áherslu á góða leiðtogahæfileika og mikla faglega kunnáttu.

Upplýsingar veita:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is

Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. júní nk.

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

Helstu verkefni
• Stýra verkefnum frá fyrstu stigum til verkloka
• Stýra vinnuhópum (t.d. vegna hönnunar, gerð útboðsgagna, o.fl.)
• Hafa umsjón með og bera ábyrgð á öllum samskiptum við 
   viðskiptavini / verkkaupa
• Umsjón og ábyrgð á framkvæmda-, fjárhags- og tímaáætlunum
• Uppsetning og frágangur tilboða í verkefni
• Ábyrgð á gæðum og framþróun verkefna

Hæfniskröfur
• Byggingaverk- eða tæknifræðingur
• Fagleg kunnátta og reynsla af sambærilegum verkefnum
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar
• Norsku-, dönsku- eða sænskukunnátta, skrifleg og munnleg
• Þekking á norskum byggingalögum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta

Verkefnastjóri

Oslo ByggeAdministrasjon (OBA)  var stofnað árið 1996 en í dag starfa fimm starfsmenn hjá 
fyrirtækinu. OBA er með starfsstöðvar í Osló og veitir alhliða þjónustu innan verkefnastjórnunar 
við byggingaframkvæmdir. Viðskiptavinir okkar eru opinberir og einkaaðilar í Osló og nágrenni, 
bæði verktakar og verkkaupar.

www.hagvangur.is
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Leikskólinn Aðalþing vill ráða fleiri leikskólakennara til starfa með haustinu
Þingforseti
óskast til starfa á þing yngstu barnanna í Aðalþingi. Stöðunni svipar til stöðu deildarstjóra í kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en kjörin eru að mati Félags leikskólakennara töluvert 
betri. Núna starfa a.m.k. þrír leikskólakennarar á öllum þingum (deildum) í Aðalþingi, því mun væntanlegur þingforseti vinna með stórum hópi kennara og hafa verulegan faglegan stuðning. 

Leitað er að einstaklingi með starfsréttindi leikskólakennara, farsæla reynslu af stjórnun og framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og eða uppeldis- og kennslumála. Jafnframt er gerð krafa um 
færni í vinsamlegum samskiptum og að viðkomandi hafi áhuga á að vinna í leikskóla sem vill starfa í anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga á að læra meira með okkur.

Staðan er laus frá 1. ágúst eða samkvæmt samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 15. júní en nánari upplýsingar gefur Hörður skólastjóri í síma eða á hordur@adalthing.is

Leikskólakennarar með umsjón þróunarverkefna
óskast til starfa við leikskólann Aðalþing. Stöðu leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna svipar til stöðu verkefnastjóra í  kjarasamningi leikskólakennara við sveitarfélögin en staðan er þó 
ekki tímabundin.

Leitað er að einstaklingum með starfsréttindi leikskólakennara. Jafnframt er gerð krafa um færni í vinsamlegum samskiptum og að umsækjendur hafi áhuga á að vinna í leikskóla sem vill starfa í 
anda Reggio Emilia og hafi brennandi áhuga á að læra meira með okkur.

Stöður leikskólakennara með umsjón þróunarverkefna eru lausar samkvæmt samkomulagi við umsækjendur. Umsóknarfrestur er til 15. júní en nánari upplýsingar gefur Hörður skólastjóri í síma 
eða á hordur@adalthing.is.

Leikskólinn Aðalþing er austast í Kópavogi, í sex mínútna akstursfjarlægð frá Hafnarfirði og í göngufæri við efstu hluta Breiðholts. 
Veffang skólans er www.adalthing.is og símanúmerið er 515 0930

Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar veita Helgi Kr. Sigmundsson framkvæmdastjóri lækninga,
í síma 450 4500 eða netfanginu helgi@hvest.is og
Þröstur Óskarsson, forstjóri, í síma 450 4500 eða netfanginu throstur@hvest.is.

Yfirlæknir lyflæknissviðs
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar eftir að ráða sérfræðing í lyflækningum í stöðu 
yfirlæknis. Leitað er eftir lækni með fjölþætta reynslu í almennum lyflækningum
og bráðalækningum.

Um er að ræða 100% stöðu frá 1.8.2013, eða eftir nánara samkomulagi. 
Starfið felur í sér bakvaktir. Laun samkvæmt kjarasamningi og stofnanasamningi.

Umsóknarfrestur er til 18. júní 2013.

Vinsamlegast sendið umsóknir til 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða
bt. Þrastar Óskarssonar, 
Torfnesi, 400 Ísafirði.

Umsóknareyðublað er að finna á vefnum
www.hvest.is undir viðkomandi starfs-
auglýsingu eða í afgreiðslu á Torfnesi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðning hefur verið ákveðin.

Rauðarárstíg 27 - 105 Reykjavík - Sími: 5458980 -Netfang: iceida@iceida.is

Starfsþjálfun – þrjár stöður
Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir eftir ungu háskólafólki sem hefur áhuga á 4 mánaða starfsþjálfun í tengslum við 
verkefni á sviði þróunarsamvinnu í þremur samstarfslöndum stofnunarinnar.  Starfstími á vettvangi er frá 16. ágúst til 
15. desember, með möguleika á framlengingu í allt að einn mánuð á heimaskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur skulu hafa lokið grunnnámi í háskóla (BA, BSc eða sambærilegri gráðu) og ekki vera eldri en 33 ára. Mjög góð 
enskukunnátta er skilyrði, þar á meðal geta til að skrifa góðan texta, góð tölvukunnátta og undirstöðuþekking í aðferðafræði. 
Gerð er krafa um sjálfstæð vinnubrögð, ábyrgð, áreiðanleika og lipurð í mannlegum samskiptum. Þekking á þróunarmálum, 
þróunarstarfi og afrískri menningu er ákjósanleg.

Verkefni starfsnema í Malaví:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við tölfræðilegan samanburð á grunnskólum.

Verkefni starfsnema í Mósambík:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning menntaverkefna. Kunnátta í portúgölsku eða spænsku 
er nauðsynleg.

Verkefni starfsnema í Úganda:
Tilfallandi verkefni á skrifstofu eða fyrir þróunarverkefni stofnunarinnar. Meðal helstu verkefna er upplýsingaöflun í tengslum 
við áætlanagerð, greining og úrvinnsla gagna og aðstoð við undirbúning og skipulag. 

Umsóknir skulu hafa borist skrifstofu Þróunarsamvinnustofnunar Íslands fyrir 6. júní nk.

Ertu tungumála-áhugamanneskja/fjölskylda?
Hey! Ég heiti Tarjei (Þorgeir á íslensku), og mig langar til að 
búa á eyjunni í sumar. Ég get unnið (t. d. starfað sem au pair) 
fyrir mat og skjóli og dálítið af vasapeningum. Ég hef líka áhuga 
á því að læra tungumálið betur. Ef þú ert áhugamanneskja um 
tungumál vildi ég gjarnan heyra frá þér. Þú getur kennt mér 
íslensku eða ensku, og ég get kennt þér norsku.  
Vinsamlegast sendu mér tölvupóst á tarjeif90@gmail.com.  
Ég vonast til að heyra frá þér.

Veislan veitingaeldhús á Seltjarnarnesi
óskar eftir að ráða:

• Matreiðslumann sem fyrst í framtíðarstarf. 
 Dagvinna og helgarvinna önnur hvor helgi eða jafnvel
 þriðja hver.

• Sölufulltrúi /Skrifstofustarf.
 100% starf dagvinna frá 9-17. Óskast sem fyrst. 
 Framtíðarstarf

Matreiðslumaður og sölufulltrúi  
óskast sem fyrst

Fáið endilega upplýsingar
hjá okkur í síma 5612031

Eða sendið póst á arny@veislan.is
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Spendýrafræðingur

Náttúrufræðistofnun Íslands auglýsir eftir spendýra- 
fræðingi til starfa við stofnunina í Garðabæ. 

Starfið felur í sér: 
• Rannsóknir og vöktun á íslenskum spendýrum, með 

sérstakri áherslu á ref, en einnig vinnu við önnur land-
spendýr og seli.

• Áætlanagerð í samvinnu við samstarfsaðila.  
• Úrvinnsla gagna, greinaskrif og skýrslugerð.
• Vinna við ráðgjöf og álitsgerðir.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Meistara- eða doktorspróf í dýrafræði.
• Reynsla af rannsóknum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku. 
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Guðmundur Guðmundsson (gg@ni.is). 

Umsókn ásamt ítarlegri starfsferilsskrá, sendist á netfangið 
mariafb@ni.is eða á heimilisfang Náttúrufræðistofnunar 
Íslands, Urriðaholtsstræti 6-8, 210 Garðabæ. 

Umsóknarfrestur er til 9. júní 2013.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga 
opinberra starfsmanna við fjármálaráðuneytið. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin. Við ráðningar í störf hjá Náttúrufræðistofnun 
Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
LAUGAVEGI 114     
150 REYKJAVÍK     

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. júní 2013.

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda starfsmannaþjónustu Sjúkratrygginga Íslands, rafrænt á 
starf@sjukra.is eða í pósti á Laugavegi 114-116, 150 Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ráðið hefur verið í starfið. Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um. Umsókn gildir í 6 mánuði frá 
lokum umsóknarfrests. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg K. Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri Tryggingasviðs, 
í síma 515 0000. Upplýsingar um stofnunina má finna á vefsíðu hennar sjukra.is.

Helstu verkefni:

 sjúkratryggingarnar 

 og sjúklingatryggingar 

 samskipti við lækna LSH og erlendra sjúkrahúsa í  
 tengslum við þær  

 afgreiðslu mála sem snerta læknisfræðileg atriði

 heilsufræði

Helstu verkefni tryggingalæknis:

 sjúklingatryggingar

 afgreiðslu mála sem snerta læknisfræðileg atriði

 heilsufræði

Hæfniskröfur:

 læknisfræðinnar koma til greina  

 starfa sjálfstætt sem og í hópi 

Yfirtryggingalæknir 
og tryggingalæknir

www.sjukra.is 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi störf á Tryggingasviði þar sem einkum 
er fjallað um réttindi einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. Störfin lúta aðallega að 
sjúkratryggingum, slysatryggingum og sjúklingatryggingu.

Sjúkratryggingar Íslands óska eftir að ráða yfirlækni í 100% starf á 
Tryggingasvið stofnunarinnar. Einnig óskar stofnunin eftir að ráða lækni 
í hlutastarf, í allt að 90% stöðugildi.

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er tæp-
lega 500 manna sveitar-
félag.  Í Vík er öll almenn 
þjónusta og frábær 
aðstaða til  íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið.  

Við Víkurskóla, Vík í Mýrdal sem er sameinaður grunn- 
leik- og tónskóli eru eftirtaldar stöður lausar til umsóknar.
Leikskólakennari.
• Laus er til umsóknar 100% staða leikskólakennara við leikskóladeild Víkurskóla.

Leiðbeinandi á leikskóla
• Laus er til umsóknar 100% staða leiðbeinanda við leikskóladeild Víkurskóla.

Laun skv. Kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 7. júní n.k.

Umsóknir skal senda á: Víkurskóli, Mánabraut 3-5 870, Vík, B.t. Skólastjóra.
Nánari upplýsingar veitir:
Anna Björnsdóttir skólastjóri S. 487 1242 eða 865 0307 anna@vik.is eða
Ragnhildur Einarsdóttir ragnhildur@vik.is 

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík

Veitingastaðurinn Rub23 Reykjavík óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi stöður:

Matreiðslumenn

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

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

Ármúla 19 
Sími 575-8500

FASTEIGNASALA - SÖLUMAÐUR

Við erum að leita að öflugum sölumanni sem getur hafið 
störf sem fyrst. Löggilding er kostur en ekki skilyrði. 

Allar nánari upplýsingar veitir Pálmi Almarsson 
á skrifstofu okkar í Ármúla 19.

Atlas Endurhæfing ehf, Engjavegi 6, Íþróttamiðstöðinni 

í  Laugardalnum óskar eftir sjúkraþjálfara til starfa.  Atlas 

sérhæfir sig í greiningu, meðhöndlun og endurhæfingu á 

íþróttatengdum stoðkerfisvandamálum.  Frekari upplýsingar 

veitir Róbert Magnússon: robert@atlasendurhaefing.is  

Matreiðslumaður óskast til 
starfa sem fyrst .

Einnig óskum við eftir vönum aðstoðarmönnum  
í eldhús.

Upplýsingar í gegnum job@101hotel.is 
eða í síma 824 1860
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www.tskoli.is

verknáms og atvinnulífs?
Tækniskólinn auglýsir eftir öflugri manneskju í fullt starf tengils 
við atvinnulífið. Um er að ræða nýtt starf við skólann.

Ert þú hlekkurinn á milli 

Við leitum að ferskri manneskju með góða reynslu úr atvinnulífinu, góða hæfileika í 
mannlegum samskiptum og góða almenna menntun sem nýtist í starfi.

Verksvið tengils við atvinnulífið er að stuðla að góðum tengslum milli fyrirtækja og skóla. 
Einnig er verksvið tengils að aðstoða nemendur við að fá starfsþjálfun og vinna með 
fyrirtækjum að skipulagi starfsþjálfunar nemendanna.

Tenglinum er einnig ætlað að virkja betur fagráð skólans og koma að skipulagningu þeirra.

Vinsamlegast sendið umsóknir með mynd og ferilskrá á jbs@tskoli.is fyrir 30. maí nk.  
Nánari upplýsingar veitir Jón B. Stefánsson í síma 894 2269.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 
auglýsir eftirfarandi starf  

laust til umsóknar:
Kjararáðgjafa í 40% starf

Um er að ræða tímabundið starf til 12 mánaða.  
Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
starfsmanns.  

Starfssvið:
Almenn ráðgjöf til félagsmanna um réttindi og kjör. 
Um er að ræða ráðgjöf til einstaklinga og/eða hópa. 
Utanumhald um trúnaðarmannakerfi Fíh.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfi.
• Hjúkrunarfræðimenntun  ákjósanleg.
• Framhaldsnám í stjórnun æskilegt.
• Reynsla af starfi trúnaðarmanns æskileg.
• Reynsla af vaktavinnu æskileg.
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í rituðu máli.
• Góð tölvukunnátta.
• Þekking og kunnátta í framsetningu efnis á myndrænu   
 formi.

• Haldgóð þekking á kjarasamningum. 
• Frumkvæði og hæfni til sjálfstæðra vinnubragða.
• Sveigjanleiki og góðir samskiptahæfileikar.

Upplýsingar um starfið veitir: Cecilie B.H. Björgvinsdóttir, 
sviðstjóri kjara- og réttindamála (cissy@hjukrun.is)

Umsóknarfrestur er til og með 7. Júní 2013.
 
Umsóknir berist til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, 
Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

mþykktStarf byggingarfultrúa í  
Hvalfjarðarsveit  er laust  
til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Byggingarfulltrúi  sér um að lögum um mannvirki  
nr. 160/2010  og 7. Gr. skipulagslaga nr. 123/2010 öðrum 
lögum og reglugerðum varðandi byggingarmál í sveitar- 
félaginu sé framfylgt. Hann ber m.a. ábyrgð á skráningu 
mannvirkja, eftirliti með viðhaldi, staðfestingu eignaskipta- 
yfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun  
upplýsinga um mannvirki til íbúa.  

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á svið skipulags- og byggingarmála 

sbr. 8 gr. Mannvirkjalaga nr. 160/2010
 og 7. Gr. skipulagslaga nr. 123/2010
• Þekking á byggingarreglugerð og reynsla af stjórnun 

skilyrði. 
• Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, framsýni og skipulags- 

hæfni.
• Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu er 

æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og 

þjónustulund.
• Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.
• Góð almenn tölvukunnátta. Þekking á One System  

skráningarkerfi æskileg

Um er að ræða 60% starf. Launakjör eru samkvæmt 
samningum stéttarfélaga við sveitarfélögin. Umsóknar- 
frestur er til og með 8. júní  nk. Umsækjendur eru beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar
www.hvalfjardarsveit.is. Þar er fyllt út almenn atvinnu- 
umsókn, umsókn þarf að fylgja greinargott
yfirlit yfir nám og störf, meðmæli, upplýsingar um frum-
kvæði, rökstuðningur umsækjanda
og annað það er málið varðar. Öllum umsóknum verður 
svarað
Nánari upplýsingar: Laufey Jóhannsdóttir sveitarstjóri, 
sími 4338500 laufey@hvalfjardarsveit.is 

Sveitarstjóri

Staða rekstrarstjóra í frístundamiðstöðinni Kringlumýri

Skóla- og frístundasvið

Frístundamiðstöðin Kringlumýri stendur fyrir viðamiklu starfi með börnum og ungmennum frá Fossvogi að Sundum. Starfsemi 
Kringlumýrar skiptist í þrjár deildir og 17 starfseiningar.   
Hjá Kringlumýri starfa um 260 starfsmenn í mismunandi starfshlutföllum.
Helsta starfssvið rekstrarstjóra er umsjón með daglegum rekstri frístundamiðstöðvarinnar.
Markmið starfsins er að veita stjórnendum og starfsmönnum frístundamiðstöðvarinnar ráðgjöf, eftirlit og upplýsingar er varða 
rekstur, launa- og kjaramál.
Rekstrarstjóri er hluti af stjórnendateymi frístundamiðstöðva og skrifstofu tómstundamála og tekur þátt í stefnumótun starf-
seminnar.

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Umsækjendur eru beðnir um 
að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf.
Hreint sakavottorð í samræmi við lög, sem og reglur Reykjavíkurborgar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Haraldur Sigurðsson, forstöðumaður Kringlumýri – frístundamiðstöð Laugardals og 
Háaleitis, sími 411-5400.

Helstu verkefni og ábyrgð rekstrarstjóra:
• Áætlanagerð (tekjur, laun og annar kostnaður).
• Eignaskráning - tækjakaup og viðhald.
• Gjaldskrá - Uppgjör - Tekjuskil.
• Reikningagerð og samþykkt reikninga. 
• Rafræn Reykjavík (greiðslulistar, upplýsingagjöf og eftirlit   

með upplýsingum).
• Samskipti við bókhald (eftirlit, varsla bókhaldsgagna og 

samninga).
• Samskipti við launadeild - ábyrgð á launagögnum (s.s. 

ráðningarsamningum, breytingablöðum og vakta-
 útreikningum) og vistun þeirra.
• Rekstur húsnæðis og tækja (eignaskráning, útleiga, viðhald 

og þrif).

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði viðskipta- eða rekstrar.
• Reynsla af stjórnun og rekstri.
• Góð tölvukunnátta - færni í excel og word æskileg.
• Reynsla af bókhalds- og launakerfum æskileg.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Skipulögð og fagleg vinnubrögð.
• Hæfni í samskiptum.
• Frumkvæði i starfi.

Óskað er eftir því að með umsókn fylgi ferilskrá.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2013.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir 
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
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Tæknimaður.
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til 
iðnaðar.
  
Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum einstakling til  
starfa í þjónustudeild Iðnvéla,  sem bætist í samstilltan hóp 
starfsmanna fyrirtækisins.  

Í starfinu felst m.a. Uppsetning, þjónusta og bilanaleit í 
ýmsum vélum og vélbúnaði. Með áherslu  á CNC vélar og 
búnað.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum sam-
skiptum og er reyklaus.

Hæfniskröfur: 
• Sveinspróf  í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða vélvirkjun  

æskilegt en ekki nauðsynlegt.
• Góð tölvuþekking 
• Góð mannleg samskipti 
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími 8-17 alla virka daga.

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

Starfsmaður óskast  
á Vélaverkstæði í Garðabæ

Upplýsingar í  
S: 697-3390 Hinrik 

www.saft.is

KENNDU BARNINU ÞÍNU AÐ 
SKOÐA EFNI Á NETINU MEÐ 
GAGNRÝNUM HÆTTI

Starfsmaður í miðasölu þarf að geta unnið 
óreglulegan vinnutíma jafnt um kvöld sem 
og um helgar og er lausráðinn. Viðkomandi 
þyrfti að hefja störf 15. ágúst. Starfsmaður 
miðasölu starfar á fjármálasviði Hörpu og 
heyrir undir miðasölustjóra.

Starfssvið
  Sala miða í miðasölu Hörpu.
  Símsvörun og upplýsingagjöf.
  Önnur þau verkefni sem yfirmaður  
felur starfsmanni.

Hæfniskröfur
  Reynsla af vinnu við miðasölukerfi  
midi.is er kostur.

 Nákvæm og öguð vinnubrögð.
  Góð íslensku- og enskukunnátta.
  Hæfni í mannlegum sam skiptum, jákvæðni  
og góð þjónustulund.

  Stundvísi, reglusemi og snyrti mennska.

Ráðstefnutæknimaður þarf að geta unnið 
óreglulegan vinnutíma jafnt um kvöld 
sem og um helgar. Tæknimaður starfar á 
skipulags- og tæknisviði Hörpu og heyrir 
undir skipulags- og tæknistjóra.

Starfssvið
  Tæknileg þarfagreining ráðstefna,  
funda og annarra viðburða.

  Samskipti við viðskiptavini.
  Undirbúningur, frágangur og yfirseta 

    ráðstefna, funda og annarra viðburða.
  Önnur verkefni á skipulags-  
og tæknisviði.

Hæfniskröfur
  Yfirgripsmikil þekking á ráðstefnu- 
   tækni málum (mynd, hljóð, ljós og tölvur).

  Góð reynsla af tæknivinnu við ráðstefnur  
og viðburði.

  Framúrskarandi þjónustulund, hæfni  
í mannlegum  samskiptum og lausna- 
  miðuð hugsun.

Gjaldkeri starfar á fjármálasviði Hörpu 
og heyrir undir fjármálastjóra.

Starfssvið
 Almenn gjaldkerastörf.
 Innheimta.
  Önnur verkefni innan fjármálasviðs.

Hæfniskröfur
  Reynsla af gjaldkerastörfum.
  Reynsla af innheimtustörfum kostur.
 Kunnátta á Dynamics Nav kostur.
 Góð almenn tölvukunnátta.
 Nákvæm og öguð vinnubrögð.

Vilt þú starfa  
í einstöku umhverfi?

Starfsmaður í miðasölu Ráðstefnutæknimaður Gjaldkeri, 50% starfshlutfall

Umsóknarfrestur er til og með 10. júní nk. 
Umsókn ásamt starfsferilsskrá skal senda til 
aðstoðarmanns forstjóra Hörpu tónlistar- og 
ráðstefnuhúss, Austurbakka 2, 101 Reykjavík  
eða í tölvupósti til huldakristin@harpa.is.
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Til hvers að auglýsa ?

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

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

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

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

www.stra.is

SBA – Norðurleið leitar að 
bifvélavirkja og bílstjórum

Í boði er:
• Fagþekking og krefjandi verkefni
• Metnaðarfullt og gott vinnuumhverfi
• Næg vinna

Menntunar og hæfniskröfur:
• Áhugi og þekking á stórum bílum skilyrði
• Starfsreynsla af viðgerðum og viðhaldi
• Aukin ökuréttindi kostur
• Almenn tölvukunnátta er kostur
• Enskukunnátta er kostur
• Frumkvæði og skipulag 
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Viðkomandi þarf að geta starfað sjálfstætt.

Einnig leitum við eftir bílstjórum,   
jafnt konum sem körlum.

Umsóknum skal skila á skrifstofu SBA í Hjallahrauni 2 eða 
senda með tölvupósti á sba@sba.is fyrir 31. 5. næstkomandi. 

Sölumaður óskast
Fótspor ehf. óskar eftir að ráða sölumann til starfa.

Fótspor ehf. er útgáfufyrirtæki sem  
gefur út samtals níu blöð í dag.   

Hægt er að sjá nánari upplýsingar  
um fyrirtækið á www.fotspor.is

Hæfniskröfur:  Viðkomandi þarf að kunna góð  
skil á excel og reynsla af sölumennsku er æskileg.

Vinsamlegast sendið umsóknir á as@fotspor.is fyrir 1. júní 2013.
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STARFSMAÐUR ÓSKAST
Starf:        Fjórhjólaleiðsögumaður.  Um er að ræða
                  hlutastarf í sumar og jafnvel í vetur.

Skilyrði:  Góð enskukunnátta og mikil þjónustulund 
                  Þú þarft ekki að hafa ekið fjórhjóli áður.
                  Kostur að hafa meirapróf, en ekki skilyrði. 

Nánari uppplýsingar um okkur: www.safarihjol.is  

á quad@quad.is

- Lifi› heil

Við leitum  
að starfsfólki  
Ný og glæsileg verslun Lyfju á höfuðborgarsvæðinu

Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. 
hvetjum við karla jafnt sem konur til 
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Starfið felst m.a. í lyfjapökkun, aðstoð í receptur, m.a. við frágang og 
afgreiðslu lyfja, afgreiðslu á kassa, af hendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausa sölu lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk 
sölu og ráðgjafar til viðskiptavina við val á öðrum vörum í verslun. 
Vinnutíminn er kl. 11:00–18:00 alla virka daga og þriðja hvern laugardag.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is og 
er umsóknar frestur til 2. júní nk. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Ráðið verður í störfin sem fyrst. 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.lyfja.is 
og hjá starfsmannahaldi í síma 530 3800.

Við leitum að metnaðarfullum og skipulögðum starfs manni til að 
hafa umsjón með versluninni. Starfið felst m.a. í að hafa yfirumsjón 
með uppstillingu á vörum, fylgjast með sölutölum og stjórna pönt-
unum á vörum í samræmi við ákvarðanir fyrirtækisins, í samskiptum 
við birgja varðandi vörur í versluninni og yfirumsjón með að versl-
unin sé hrein og snyrtileg. Starfið felst einnig í ráðgjöf til viðskipta-
vina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn 
lyfseðli, afgreiðslu á lausa sölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun 
þeirra. Vinnutíminn er kl. 10:00–17:00 alla virka daga og þriðja hvern 
laugardag.

Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka þjón-
ustulund í sölu- og afgreiðslustarf. Starfið felst í ráðgjöf til við skipta-
vina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, 
afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra. 
Vinnutíminn er kl. 12:00–17:00/14:00–18:30 alla virka daga  
og þriðja hvern laugardag.

Lyfjatæknir

Umsjónarmaður 
verslunar

Sala- og  
afgreiðsla

Sölumaður – Tréiðnaður
Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu og 
þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum  til 
iðnaðar.
  
Við óskum eftir öflugum og drífandi sölumanni  í tréiðnaðar-
deild Iðnvéla sem bætist í samstilltan hóp  starfsmanna 
fyritækisins. 

Í starfinu felst m.a. sala og  ráðgjöf á rekstrarvörum tengd-
um tréiðnaði til viðskiptavina fyrirtækisins um allt land.

Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingi sem 
getur unnið sjálfstætt, hefur gaman af  mannlegum sam-
skiptum og er reyklaus

Hæfniskröfur: 
• Reynsla af sölumennsku 
• Góð þekking á tréiðnaði sem og rekstarvörum og  
 tæknibúnaði tengdum tréiðnaði
• Góð enskukunnátta 

Vinnutími er 8-17:00 alla virka daga

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is

Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

SÉRKENNARI 
Fjölskyldusvið Húnaþings vestra auglýsir lausa 
til umsóknar stöðu sérkennara í grunnskólum 

Húnaþings vestra. Um er að ræða 100% stöðugildi. 

Meginverkefni er mótun og umsjón námsvers ásamt allri skipulagn- 
ingu á sérkennslu í grunnskólunum þ.m.t ráðgjöf til kennara. 

Mikilvægt er að umsækjandi hafi menntun sem grunnskólakennari 
og hafi réttindi til starfa sem sérkennari og hafi einnig leyfi til að 

leggja fyrir helstu skimanir og greiningarpróf. Einnig er mikilvægt að 
umsækjandi hafi til að bera góða samskiptahæfni, ríkt frumkvæði og 

samstarfsvilja til þverfaglegs samstarfs. 

Laun eru greidd skv. samningum KÍ og sveitarfélaganna. 
Frekari upplýsingar veitir skólastjóri Sigurður Þór Ágústsson í síma 

4552911 eða í tölvupósti siggi@hunathing.is 
Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf og umsagnar- 
aðila, ásamt leyfisbréfum berist Fjölskyldusviði Húnaþings vestra, 

Hvammstangabraut 5 530 Hvammstanga eða á netfangið  
eydis@hunathing.is. 

Umsóknarfrestur er til 2. júní 2013

 Hvammstangi í Húnaþingi vestra er stærsti þéttbýliskjarni 
sveitarfélagsins með um 600 íbúa en íbúar í Húnaþingi vesta eru 
um 1.200. Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 1 
og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. 
Í Húnaþingi vestra er til staðar öll almenn opinber þjónusta auk 
annarrar fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar til útivistar, íþrótta, 
afþreyingar og félagsstarfa eru fjölmargir og því er Húnaþing vestra 
góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Skólar í Húnaþingi vestra eru 
grænfánaskólar. Þeir eru staðsettir á Hvammstanga, Laugarbakka og 
Borðeyri. Framhaldsskóladeild frá FNV er staðsett á Hvammstanga. 
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Stórkaup birgðaverslun óskar eftir að ráða starfsmann.  
Starfið er fólgið í daglegum rekstri. Viðkomandi þarf vera  
þjónustulundaður, skipulagður og góður í mannlegum 
samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi vinni mjög vel  
undir álagi og hafi lágmarks tölvuþekkingu.

Umsóknum skal skilað til Stórkaups eða í tölvupósti á
starfsmannahald@hagkaup.is. Allar nánari upplýsingar  
veitir Arndís Arnarsdóttir starfsmannastjóri í síma 563 5000. 

Faxafen 8  •  Sími 567 9585  • www.storkaup.is  •  storkaup@storkaup.is

Hagkaup óskar eftir að ráða öryggisverði til starfa. 
Starfið felst í staðbundinni öryggisgæslu og almennu rýrnunareftirliti 
í verslunum Hagkaups. 

Umsóknum skal skilað í tölvupósti smlverslunarstjori@hagkaup.is fyrir 6. júní.

Hagkaup leggur mikinn metnað í öryggismál í verslunum sínum og fá 
öryggisverðir Hagkaups víðtæka þjálfun til að geta sinnt starfi sínu sem 
best. 

Við leitum að einstaklingum sem eru líkamlega hraustir, heiðarlegir, með 
hreint sakavottorð, metnaðargjarnir og útsjónasamir. Viðkomandi þarf að 
hafa fullt vald á íslensku máli, jafnt talmáli sem og rituðu máli.

Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina.

ÖRYGGISGÆSLA 
Í SMÁRALIND

Hagkaup er smásölufyrirtæki, sem býður 
íslenskum heimilum breitt úrval af vörum til 
daglegra þarfa, jafnt í matvöru, sem fatnaði, 
húsbúnaði og vörum til tómstundaiðkunar.

Hjá Hagkaup starfar samhentur hópur fólks, um 
850 manns í 500 stöðugildum.

Verkefnastjóri
Samtök fiskvinnslustöðva  leitar eftir að ráða verkefnastjóra 
til að vinna að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum 
er tengjast fiskvinnslu í landinu og vera félagsmönnum og 
stjórn til ráðgjafar á  fjölmörgum sviðum. Viðkomandi þarf 
að vera sjálfstæður, agaður og faglegur í vinnubrögðum og 
lipur í öllum mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi tæknimenntun og/eða aðra 
hagnýta menntun og starfsreynslu sem nýtist í  starfi s.s. 
þekkingu á sjávarútvegi, launakerfum í fiskvinnslu, starfs-
menntamálum fiskvinnslunnar, atvinnu - og  kjaramálum ,  
ásamt  reynslu af rekstri fyrirtækja o.fl.þ.h. Góð excel kunn-
átta er nauðsynleg og leikni í að setja tölulegar upplýsingar 
fram á myndrænan hátt.

Nánari upplýsingar veitir Arnar Sigurmundsson, form. SF í  
síma 822- 0351. 

Umsóknir um starfið sendist fyrir 29. maí nk. 
á netfangið arnar@sf.is

Við Stóru-Vogaskóla í Sveitarfélaginu 
Vogum, vantar kennara í smíði og 
umsjónarkennara á yngsta stigi.

Menntunarkröfur: kennsluréttindi.

Nánari upplýsingar veita:
Svava Bogadóttir, skólastjóri og Hálfdan Þorsteinsson 
aðstoðarskólastjóri í síma 440-6250. Einnig er hægt að 
senda fyrirspurnir og umsóknir á: skoli@vogar.is 
www.storuvogaskoli.is

Laun samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands 
Íslands og Launanefndar Sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 27. maí. 
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Húsnæði óskast fyrir  

erlenda skiptistúdenta

Húsnæði óskast fyrir erlenda skiptistúdenta við Háskóla 
Íslands frá 1. september næstkomandi til loka desember/maí.

Óskað er eftir herbergjum á gistiheimilum, íbúðum þar sem 
nokkrir geta deilt aðstöðu eða stúdíóíbúðum. 

Æskilegt er að hver íbúð/hús sé nægilega stórt fyrir minnst 
3 einstaklinga. Herbergin þurfa að vera búin rúmi, skrifborði, 
stól og fataskáp. Auk þess þarf að vera aðgangur að fullbúnu 
eldhúsi og baðherbergi. 

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Skrifstofu 
alþjóðasamskipta Háskóla Íslands fyrir 15. júní með tölvupósti 
á netfangið: laula@hi.is 

Aðalfundur Búmanna
Aðalfundur Búmanna hsf. verður haldinn á Grand Hóteli 

Reykjavík, Sigtúni 38, miðvikudaginn 12. júní kl. 17.00. 

Fundurinn verður í sal hótelsins er nefnist Hvammur.
Dagskrá samkvæmt samþykktum félagsins.

Ásmundur Friðriksson, alþingismaður flytur ávarp.

Stjórnin.

ÚTBOÐ
Ríkiskaup f.h. Isavia ohf. óskar eftir tilboðum í verkið: 

15451 - Gjögurflugvöllur 

Klæðing flugbrautar 2013

Verkið felst í að fjarlægja núverandi malarslitlag, leggja 
efra burðarlag og klæðingu á flugbraut, flughlað og  
snúningshausa við enda flugbrautar á flugvellinum  
að Gjögri. Einnig endurbætur og klæðing á flughlaði.
 
Helstu verkþættir og magntölur: 

Klæðing                5.000 m² 
Efra burðarlag     4.000 m³ 
Neðra burðarlag 1.500 m³ 

Lagningu klæðingar skal lokið fyrir 12. september 2013. 
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2013. 

Nánari upplýsingar er að finna í útboðsgögnum sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.ríkiskaup.is miðviku- 
daginn 29. maí nk. 

Tilboð verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess 
óska 11. júní 2013 kl 15:00 hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 
105 Reykjavík. 

SÖLUFULLTRÚI ÓSKAST

Fasteignasalan Miðborg ehf. óskar að ráða vanan sölufulltrúa, 
löggilding kostur en ekki skilyrði. 

Við leitum að traustum og heiðarlegum aðila með góða 
samskiptahæfni. 

Góð starfsaðstaða og árangurstengdar tekjur í boði. 

Áhugasamir sendi umsókn á karl@midborg.is  

fyrir 1. júní 2013.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins 
með glæsilegt forskot á keppinautana. 
Meðallestur Fréttablaðsins í 
aldurshópnum 25-54 ára er 73%  
á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra 
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið 
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga 
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

ÚTBOÐ Ofanleiti 2 
Endurnýjun og uppfærsla 

Reginn hf. auglýsir eftir tilboðum í endurgerð og breytingar 
á innra skipulagi Ofanleitis 2 í Reykjavík. Ofanleiti 2 er 
rúmlega 8.000 m2 skrifstofu- og skólabygging. Verkið felst í 
breytingu á innra skipulagi, innri endurnýjun og uppfærslu til 
að aðlaga hús þörfum nýs leigutaka (Verkís).

Verkefnið skiptist upp í tvo áfanga, stærri áfanginn og sá 
fyrri verður unninn í júní – september 2013.

Útboðsgögn er hægt að nálgast frá og með mánudeg-
inum 27. maí 2013 kl. 13:00 á skrifstofu Arkís Arkitekta
ehf., Höfðatúni 2, 105 Reykjavík, eða með því að senda
tölvuskeyti á Halldór Þ. Arnarson, halldor@ark.is og fá
gögn á rafrænu formi.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Arkís Arkitekta, Höfðatúni, 
eigi síðar en kl. 14:00 föstudaginn 7. júní 2013.

Vakin er athygli á vettvangsskoðun miðvikudaginn 
29. maí kl. 16:00.

F A S T E I G N A F É L A G

Hagasmári  1,  201 Kópavogur Sími :  512 8900 reginn@reginn. is

HESTUR LÓÐ 7 KIÐJABERG  
OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG 25-26 MAÍ

Um er að ræða heilsárshús á lóð 7A í Hestlandi, Grímsnesi. 
Húsið er bjart með stórum gluggum og hannað með hliðsjón 
af staðsetningu þess sem býður upp á mikið víðsýni, sýn til 
Langjökuls í norðri, suður yfir Flóann allt til Stokkseyrar og 
gengt golfvelli Kiðjabergs til vesturs. Skipulag hússins er 
sniðið að þörfum eigendanna með tvær aðskyldar svefnálmur 
og sérstætt gestahús. Flatarmál aðalhúss er 106 fm. + 25 fm.  
gestahús/geymsla auk 25 fm. alrými á efrihæð hússins yfir 
eldhúsi og borðstofu. Tilv. 131368 

Fáið leiðarlýsingu hjá seljanda í síma 897-9350

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Opið hús á sunnud. 26. maí frá kl. 16:00 – 17:00 - bjalla 03-01

Opið hús á sunnud. 26. maí frá kl. 16:00 – 17:00 - efsta hæðin

Breiðavík 11    

Gvendargeisli 24  

Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm íbúð á efstu hæð í 3ja hæða 
fjölbýli við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin með fjórum svefn- 
herbergjum, þar sem fjórða herbergið er tekið af hluta stofunnar. 
Mjög rúmgóð þrjú herb. og mjög rúmgott eldhús.  Falleg íbúð á 
góðum stað í Víkurhverfi Grafarvogs. Verð 29 millj. 

Uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356.

Höfum tekið í sölu fallega 127 fm,  4ra herb. íbúð með stæði í 
bílageymslu á efstu hæð(aðeins ein íbúð á hæð) í góðu húsi við 
Gvendargeisla í Grafarholti, þrjú rúmgóð herbergi, fataherbergi 
innaf hjónaherbergi. Þvottarhús innan íbúðar. Útsýni af svölum, 
stutt í skóla og leiksskóla. Verð 32,9 millj.  

Upplýsingar veitir  

Bárður í s:896-5221

Íbúðir til leigu - Kjalarnesi.
Höfum til leigu 2ja og 3ja herb. íbúðir að Arnarholti Kjalarnesi.
Um er að ræða nýinnréttaðar íbúðir í langtímaleigu staðsettar 
á fallegum stað í útjaðri Reykjavíkur.
Vinsamlegast sendið okkur upplýsingar ef þið hafi áhuga á 
að skoða, arnarholt@fylkirehf.is - Fylkir ehf, sími: 822 5100.
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Mánastígur - Hf.   
Einbýli 

Einstök húseign og staðsetning. Höfum fengið í einkasölu 
glæsilegt og virðulega húseign á þremum hæðum með 
innbyggðum bílskúr samtals 330 fm. Tvímælalaust eitt allra 
fallegasta steinhús bæjarins. Einstök staðsetning í hrauninu. 
Jaðarlóð, í göngufæri við lækinn, miðbæinn, skóla og fleira. 
Myndir á netinu. Verðtilboð. 

Upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri  gsm. 893 2233.

 Erluás - Hf. 
Glæsilegt einbýli

Frábær staðsetning og útsýni. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli með innb. 
bílskúr samtals 286 fm. Húsið er glæsilega hannað af Sigríði 
Ólafsdóttur arkitekt. Útsýnisstofa. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Glæsilegur garður og verandir. Verð 85 millj. 

Frekari uppl. gefur Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233.
 

Sumarhús -  Vatnsendahlíð

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt glæsilegt heilsár-
shús í Vatnsendahlíð í Skorradal. Eignin er á 4.823 fermetra 
leigulandi með glæsilegri kjarri vaxinni lóð og frábæru útsýni 
yfir Skorradalsvatn, að Skessuhorni og víðar. Um er að ræða 
fullbúið sumarhús sem er skráð 83,7 fermetrar auk kjallara 
(geymsla) sem er ekki með fullri lofthæð.Eignin skiptist í 
forstofu, gang, þrjú herbergi, baðherbergi, stofu, borðstofu, 
eldhús og geymslu.  Glæsilegir sólpallar, frábær staðsetning 
Verð 29. millj.

Upplýsingar veitur Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 896 0058. 

Kríuás - m/ bílskúr. - Hf. 
Laus strax.

Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin er 3-4ra 
herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni er á frábærum 
útsýnisstað efst í Áslandinu. Eignin skiptist m.a.í stofu, Þvot-
tahús/geymslu, borðstofu, hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. 
Fallegar innréttingar og gólfefni, eignin er nýmáluð að innan. 
Tvennar svalir. Verð 29,9 millj. 

Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm. 896 0058.

- með þér alla leið -  

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali

sími: 897 4210 
halldor@miklaborg.is

Verð: 82,0 millj.

Glæsilegt einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - Mikið útsýni 

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

270 MosfellsbæÞrastarhöfði 33

OPIÐ HÚS Í DAG OG Á MORGUN

OPIÐ HÚS í dag laugard. 25.maí  
frá kl. 16:00 - 18:00
Og á morgun sunnud. 26.maí  
frá kl. 16:00 - 18:00

Byggingarverktakar - Athafnamenn
ÍBÚÐALÓÐIR!

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

Til sölu nokkrar byggingarlóðir í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. 
Um er að ræða 7 lóðir samtals, við Tangarbryggju og Nausta-
bryggju. Gert er ráð fyrir að byggja megi allt að 224 íbúðir. 
Lóðirnar eru tilbúnar en ekki er búið að teikna hús. Geta má 
að tvær lóðirnar eru á hafnarkantinum ( sjávarlóðir). Pakkinn 
selt í einu lagi. Engin gatnagerðargjöld fylgja.  
Verð 680 millj. 

Stefán Hrafn hdl. gefur upplýsingar 
í 895-2049 eða stefan@storborg.is

FALLEGT RAÐHÚS Í FOSSVOGI 
KJALARLAND 31 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. MAÍ
Á MILLI KL. 15 OG 15:30

Húsið er verulega vel skipulagt og er um 216 fm að stærð. 
Svefnherbergi geta verið 4 eða 5. Húsið hefur fengið gott 
viðhald og er mikið endurnýjað. Verð 62.900.000 kr.

Allar nánarið uppýsingar 
veitir Magnús fasteignasali 
í síma 897 8266 eða á 
magnus@landmark.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

  Verð:  26,9 millj.

Björt og falleg íbúð á efri hæð
84 fm, 3ja herbergja, suðursvalir
Rúmgóð stofa og svefnherbergi
Eignin er talsvert endurnýjuð
Fallegt umhverfi, eftirsóttur staður
Áhvílandi lán frá ILS geta fylgt

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Sunnudag 26. maí 16:00 - 17:00

Gunnarsbraut 34 

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 Tilboð. 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
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Engjateigur 7 
– til sölu eða leigu 

Glæsileg skrifstofubygging á góðum stað.

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Húsið er byggt árið 2003 úr vönduðum byggingarefnum 
og er í mjög góðu ástandi. Húsrýmið er mjög bjart með 
stórum gluggaflötum.

Byggingin, er afar vel staðsett í grennd við Laugardalinn 
og helstu umferðaræðar. Húsið gæti hentað vel sem 
höfuðstöðvar fyrirtækis eða stofnunar.

Eignin er laus til afnota nú þegar og til sýnis í samráði  
við starfsmenn Fasteignamarkaðarins.

Skrifstofubyggingin er 2.870 fm. að brúttó- 
flatarmáli, kjallari og þrjár hæðir auk 1.051 fm. 
bílakjallara. Fasteignin skiptist m.a. í móttöku, 
stór opin vinnurými, lokaðar skrifstofur, 
fundarsali, stóran  fyrirlestrarsal, góðar 
skjalageymslur með hillukerfi, eldhús, matsal o.fl.

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  – www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, lögg. fastsali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fastsali.

BREIÐABÓLSTAÐUR  
LAND ÁLFTANESI

Fasteignamiðstöðin Hlíðasmára 17 er með til sölu áhugavert 
land u.þ.b. 7 ha. Landið á réttindi að sjó.  
Nánari upplýsingar á skrifstofu Fm. Tilvísunarnr. 11-0133

Lóðir undir Leiguhúsnæði vantar !!

Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • Sími 534 8300 • stefan@storborg.is

Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir lóðum fyrir 
leiguíbúðir á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Ástæðan er skortur 
á lóðum fyrir slíkt húsnæði. Um er að ræða leigufélögin 
Framtak, Grafarholt og Leiguhúsnæði ehf.
Leitað er að minni og stærri lóðum þar sem hægt er að reisa 
fjölbýlishús með leiguíbúðum.

Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.

Stefán Hrafn Stefánsson hdl, s: 895-2049,  

stefan@storborg.is

Guðlaugur Guðlaugsson löggiltur fasteignasali

Efstaleiti - Keflavík
Gott nýlegt raðhús á góðum stað í Keflavík!
Um er að ræða 4ra herbergja 138fm steypt raðhús á einni hæð, þar 
af er sambyggður bílskúr 32fm. Falleg eign í nýlegu hverfi í 
Keflavík, nærri skólum og íþróttamannvirkjum bæjarins! 
Verð 28.500.000.-

Sími: 420-4000 - Netfang: studlaberg@studlaberg.is

Bæjarlind 4 Kópavogi • Sími 512 3600 • Fax 512 3601  
tingholt@tingholt.is • www.tingholt.is

Glæsilegt 217 fm einbýlishús með rúmgóðum bílskúr á 
eftirsóknarverðum stað í Birkihlíð í Reykjavík. Mjög vel  
staðsett í suðurhlíðunum með útsýni og fallegum garði. 
Eignin þarfnast endurnýjunar að einhverju leyti að innan.  
TILBOÐ ÓSKAST. Uppl. Gylfi S: 822-0700

Birkihlíð 5 
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG Á MILLI 16:00 og 16:30

OPIÐ HÚS

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is









BÍLAR &
FARARTÆKI

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 123 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 1.490.000. Rnr.123776.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

TOYOTA Urban cruiser gx 4wd dísel. 
Árgerð 2010, ekinn 21 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 3.190.000. Rnr.160630. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.890.000,-

NISSAN Qashqai. Árgerð 2008, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.110256. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.290.000,-

SUBARU Legacy sport sedan diesel. 
Árgerð 2009, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 3.290.000. Rnr.110728. 
Staðgreiðsluverð kr: 2.790.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VW Transporter regular cab syncro 
picup 4x4. Árgerð 2007, ekinn 
103 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.300.000.- með vsk Rnr.104814. 
Bílabankinn-588-0700

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2012, ekinn 36 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 3.190.000. Rnr.106014. 
Bílabankinn-588-0700

SKODA Octavia ambiente combi 
diesel gott verð . Árgerð 2008, 
ekinn 146 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.950.000. Rnr.105959. 
Bílabankinn-588-0700

IVECO Daily 35s 12v. Árgerð 2005, 
ekinn 97 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.980.000. Rnr.103718. Möguleiki á 
100% láni Skoðar ýmis skipti á ódyrari 
eða dyrara Bílabankinn-588-0700

VW Transporter 6 til 12 manna . 
Árgerð 2003, ekinn 135 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.590.000. Rnr.191710. Allt 
að 100% lán Bílabankinn-588-0700

RENAULT Megane berline rt h/b. 
Árgerð 1999, ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 350.000. Rnr.105737.100% 
visa eða euro lán til 36 mán 
Bílabankinn-588-0700

TOYOTA Avensis s/d terra. Árgerð 
2001, ekinn 205 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 750.000. Rnr.106047. 
100% visa eða euro lán til 36 mán 
Bílabankinn-588-0700

VW Transporter moli lítið ekinn 88 
þús !!!!!. Árgerð 9/2001 ekinn 88 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 770.000.- 
Möguleiki á 100% láni Visa/euro 
til allt að 36 mán Rnr.154482. 
Bílabankinn-588-0700

TOYOTA Land cruiser 200 vx. Árgerð 
2008, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.200.000. Rnr.105266. uppl 
Bílabankinn 5880700 Bifreiðin er á 
staðnum

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

Lexus GS-300 árg. 2007 ek. 47 þkm, 
einn með öllu !! áhvílandi 3500 þús., 
skoðar skipti !! verð 4980 þús.

Palomino Colt árg. 2009 með fortjaldi, 
ónotað hús, er á staðnum og klárt í 
ferðalagið verð nú 1390 þús.

Tjaldvagn Saurium Space Ægir árg. 
2012 nýr vagn ónotaður, er á staðnum 
verð nú tilboð 1090 þús !!!

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.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

VIKING 1706 epic. Árg. 1999, 
Fortjald, svefntjöld, grjótgrind, gas 
eldunaraðstaða o.fl., Á staðnum. Verð 
690.000. Rnr.261049.

FLEETWOOD Americana cheyenne. 
Árg. 2006, Markísa, sólarsella, 
svefntjöld o.fl. Verð 1.590.000. 
Rnr.103214.

SUZUKI Grand vitara. Árg. 2005, ek. 
49 Þ., bensín, 5 gíra, leður, rafmagn, 
álfelgur o.fl. Tilboð 1.590.000. 
Rnr.103824.

HOBBY 770 cfe landhaus. Árg. 2012. 
Sólarsella, markísa, TV, o.fl., skoðar 
skipti á minna húsi. Verð 5.500.000. 
Rnr.104096.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

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

MMC Pajero did antera 33”. 
Árgerð 2005, ekinn 157 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.Ásett verð 3.290.
Tilboðsverð 2.590.000. Rnr.311283.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

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

www.nyja.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

MERCURY Marquis Brougham. Árgerð 
1980, Sjálfskiptur. Verð 1.200þ. 
Rnr.132767 á www.litla.is Mikið 
endurnýjaður eðalvagn t.d lakk, vél, 
skipting ofl. Sjón er sögu ríkari !

HOBBY 560 Ukf Excellent Með kojum 
ofl. Árgerð 2012, Verð 4.490þ sjá 
myndir á www.litla.is Raðnr.111599. 
Óskum eftir öllu stærðum og gerðum 
af ferðavögnum á skrá og staðinn !

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

NÝ COLEMAN CHEYENNE 10 FET, 
Ný fellihýsi, Truma miðstöð, 220V, 
ísskápur ofl, 2 ára ábyrgð, Frábært 
verð aðeins frá 1.999þ.kr, ATH aðeins 
4stk eftir, Komdu og skoðaðu,

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Off Road, 
Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, bensín/metan, 
leður, lúga, Bakkmyndavél, 7 manna, 
Einn með öllu, Flottur bíll, Ásett verð 
11.890.000. Rnr.117696. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

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

Opið laugardag kl. 12-17 og sunnudag 12-16

Bíldshöfða 10, 112 Reykjavík, sími 587 8888, br@br.is
TILBOÐSHELGI!
130 BÍLAR Á TILBOÐI UM HELGINA - ALLT AÐ 80% LÁN Á VÖLDUM BÍLUM



til sölu

| SMÁAUGLÝSINGAR | 

RENAULT MEGANE BERLINE 04/2003, 
ekinn 109 Þ.km, 5 gíra. Tilboðsverð 
590.000. Rnr.250712 á www.bilo.is - 
Sá franski er á staðnum!

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX 35” 
breyttur 10/2001, ekinn 286 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Mjög flott eintak 
sem er á staðnum! Verð 3.690.000. 
TILBOÐ 2.690.000 stgr. MILLA Í 
AFSLÁTT! Rnr.135635 á www.bilo.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Jötunn - Vélar ehf
Austurvegi 69, 800 Selfoss

Sími: 480 0400
http://www.jotunn.is

 Bílar til sölu

Nissan Micra árg.2004 skoðaður 2014 
ekinn 150þ þarfnast lagfæringar. Verð 
350þ Sími 777 8400

Toyota Corolla Verso Árg.‘07 1,8 Ssk. 
7 manna. Verð 1.500þús. Uppl. í s. 
693 2991.

Ford transit Disel árg.‘97 Verd 300þ.kr. 
simi 693 2991.

TIL SÖLU 
KIA PICANTO ÁRG ‚05.

Sjálfskiptur, sparneytinn, vel með 
farinn og ekinn 73 þús. Áhvílandi 300 
þús. Afb. um 15 þús. á mán. Tilboð 
630 þús. S. 777 4200.

Til sölu wv Golf station með krók. 
Ek. 227þ. Árg. 2000. Nýleg tímareim. 
Nýlega skoðaður ‚14. Óryðgaður. Verð 
190þ. S. 662 3146

FLOTTUR DEFENDER
Des 2006, ekinn 91 þ, toppeintak. 
Verð 3.900.000 stgr. Uppl. í síma 771 
1100

M.Benz Sprinter árg 2006, ek 320þ. 
Mikið endurn. Föst vinna getur fylgt. 
Skipti mögul. Ásett 2,4millj uppl í 
sima 776 4066

Kia Rio 2007 Diesel ekinn 91.000 km 
áhv 797.000 - afb. 24.000 Verð kr. 
1.390.000 Uppl. í s. 897 2535 Róbert.

seldu strax.....seldur.is

Til sölu WV Polo 1400, árg. 2000, 
ekinn 70.000km. Verð kr. 470.000. 
Uppl. í síma 820 8565.

Kia Sorento EX -3,5 luxory. Bensín, 
árg.‘06 ekinn 90þús.km. Upptekinn 
mótor frá Öskju. VERÐ 1.9Þús. Sími: 
777 4314.

Til sölu Suzuki grand vitara árg 04. Ný 
skoðaður án athugasemda, góður bíll. 
Ek. 131þ. Ásett verð 1.200þ Staðgr. 
950þ. S. 846 5475 Elsa - 869 2960 
Högni.

Subaru Legacy Wagon ‚98. Ek. 237 þús. 
Sjálfskiptur. Eyðsla 10-11 l/100km í 
blandaðri keyrsla. Vél og sjálfskipting í 
góðu lagi. Bremsukerfi ný yfirfarið að 
aftan og fram. Ný rör, diskar og klossar 
að framan. Nýjar dælur að aftur. 
Nýjar glussa leiðslur undir bílnum. 
Dráttarbeisli. Ásett verð 370 þús. Uppl. 
í s. 895 8840.

TOYOTA YARIS DIESEL 20
Ek. 100þús Beinsk. Lit. rúður. Í 
óaðfinnanlegu ástandi og lítur mjög 
vel út. Eyðsla 4-5 l/100km. Verð: 
1.850.000 Uppl. 824 0007

VW Bora árg.2002 1.6v beinsk. Ekinn 
128þ.km nýyfirfarinn, reyklaust og 
gott eintak, sparneytinn. Verð 690þús. 
S. 843 0778.

Pajero Sport ‚01, ek. 130þ, ssk, 
fjarstart, 100%þjónusta, ásett 940þ, 
stgr 650þús, Uppl. í s 897 7571.

VW Polo árg. ‚00. 5 gíra, 5 dyra, 
rafmagn í rúðum. Skoðaður ‚14. Gott 
eintak. Ásett verð 290 þús. Uppl. í s. 
896 3044 Jóhannes.

VW PASSAT COMFORTLINE
Ekinn 70.000, dísel, sjálfskipting, 
krókur og m.fl. Skipti á ódýrari eða 
bein sala 2.490 þús. Uppl í síma 699 
6164

Til Sölu MITSUBISHI PAJERO 3,2 Disel 
Árg 2007. Ekinn aðeins 59þ.km. 35‘‘ 
breyttur, sjálfskipt, leður. 5490 ásett. 
Tilboð stgr 4900þ. Uppl. 867 2028

Til sölu Ford F150 ‚03. Ek. 78 þús. Sk. 
‚13. Glæsilegur bíll í toppstandi. Bíll 
með öllu. Verð 2590 þús. Uppl. í s. 
891 9293.

Til sölu Iveco Daily 35C11D árg 
2000 Keyrður 183.000km tvöfalt hús 
sturtupallur með hliðarsturtum og 
glussa aflúrtak fyrir handverkfæri. 
ATH. Minna prófs bíll. Verð kr.900 Þús 
Uppl. í s.775-5021

Toyota Landcruiser 120 GX Árg. 
10.2003. Diesel, sjálfskiptur. Ný 
skoðaður, dráttarbeysli. Ek. 168 þús. 
Ásett verð. 2.990 þús. Ath. skipti á 
ódýrari. Uppl. í síma 869 1122

Subaru Legacy Outback til sölu árg. 
2008. Ek. 122þús. Verð 2.490.00 Skoða 
öll skipti á ódýrari eða góður stgr. afsl. 
Uppl. í S. 897 0770 Einar.

HONDA CR-V Árg. 2005 ek. 79 þ.km. 
Nýsk. 2014 Verð kr. 2.150.000 Uppl. 
s. 618 1113

Nærri 50% lægra verð. Nissan Leaf 
frá Kr. 2.995.000 heimkomið með 
öllu. Prufukeyrðu hann! Útvegum 
nýja og nýlega bíla frá öllum helstu 
framleiðendum, sýningarbíla, 
eftirársbíla og útsölutilboð. Rafbílar, 
Metanbílar, Metanbreytingar, Bensín 
og Díselbílar. Höfum selt hundruði bíla 
til Íslands. www.islandus.is S. 5522000.
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CITROEN Berlingo 5 manna. 
Nýskr. 12/04, ekinn 99 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
100% VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.141556.

MMC Pajero V6 Langur. Nýskr. 
06/98, ekinn 248 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 590.000. 100% 
VISA/EURO lán mögulegt. 
Rnr.151905.

RENAULT Modus Comfort. Nýskr. 
09/06, ekinn 79 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 990.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.200973.

OPEL Corsa Comfort. Nýskr. 05/02, 
ekinn 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 490.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.280676.

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

OPEL Astra 16V. Nýskr. 06/00, 
ekinn 134 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 450.000. 100% VISA/EURO 
lán mögulegt. Rnr.141566.

KIA Carens 1800. Nýskr. 07/04, 
ekinn 75 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 890.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.190889.

ÚRVAL
GÆÐABÍLA
HJÁ HEKLU

Laugavegi 174  · S.590 5040
heklanotadirbilar.is

MM Pajero GLS 3.5
Árgerð 2004, bensín
Ekinn 110.000 km, sjálfsk.
Ásett verð: 2.590.000,-
Tilboð: 1.990.000,-

VW Golf Trendl. 1,6TDi
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 27.000 km, beinsk.
Ásett verð:
3.050.000,-

Audi Q7 3,0TDi
Árgerð 2011, dísil
Ekinn 48.500 km, sjálfsk.
Ásett verð:
10.950.000,-

Porsche Cayenne
Turbo. Árg. 2007, bensín
Ekinn 71.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:
8.500.000,-

VW Passat Comfort 
Ecof.Árg. 2011, bensín/metan
Ekinn 59.000 km, sjálfsk.
Ásett verð:
3.590.000,-

PORSCHE BOXSTER S 

HÖFÐAHÖLLIN ehf Funahöfði 1, 110 RVK  S. 567 4840 

nýskr. 04/2003,  
ekinn aðeins 25 
Þ.km, sjálfskiptur, 
blæja og harður 
toppur!  
Verð 3.990.000. 
Rnr.134169 á  
www.bilo.is 
Töffarinn er í 
salnum
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 Bílar til sölu

Toyota Corolla árg. 2005, ek. 68þús! 
Áhv. 600þús. Verð 1.190þús. S. 865 
2360.

DISEL SKODA SSK. 2010
Gullfallegur Skoda Octavia árg 
06/2010 til sölu. Ek. 68þ. Verð. 3.190 
þús Uppl í s. 617 4888

Til sölu Toyota Hiace (2wd) árgerð 
1999 ekinn 123.000km 6 manna, 
bensín Góður bíll. Ásett verð 500.000. 
Upplýsingar 898 5696 Hilmar

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST
 Á 25-250ÞÚS.

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

!!! 0-250ÞÚS STAÐGREITT !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Uppl. í S. 691 9374.

 Jeppar

Til sölu Gallopper árg. 98. Góð dekk 
fylgja. Skoðun gildir til áramóta. Uppl. 
í S. 849 9756

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

HÚSABÍLL TIL SÖLU
Til sölu Fiat Crystall húsbíll árgerð 
2001 ekin 67.000 km. Bíllinn er með 
háþekju, svefnpláss og belti fyrir 
6, sólarsella og ný dekk. Mjög vel 
útbúinn bíll. Ásett verð er 4.700.000. 
Verðtilboð. Upplýsingar í síma 891 
8487.

HÚSBÍLL TIL SÖLU
Fíat Ducato árg. 2003 ekinn 33000 
km. Skoðaður 2014. Mjög góður bíll 
Ný tímareim, ýmis aukabúnaður. Verð 
kr. 4,8m. Ekkert áhvílandi. Uppl. í S. 
860 6353.

Ford E 350. Bensín árg.‘02, innfl. 
‚06. Upprunal. innrétting með öllu. 
Sólarsella, markísa, Í mjög góðu 
ástandi. Ek.75.þús. mílur. Verð 4,7. 
Ath. Skipti Uppl. í s. 892-1950/ 554-
3722.

 Mótorhjól

KAWASAKI - VN900 árg. ‚07 ek. 
8000km nýsk. ‚14. Gott verð 700þús 
s. 693 2991

Til sölu Piaggio vespa nýskr. 2011 
ekinn aðeins 2800 km. Fjórgengis 
bensín vél. Litur dökkblár. Verð kr. 
400.000. Upplýsingar í síma 840 1400.

Honda VT 700 Shadow 1987 ek. 49 þ 
míl. Verð 350 þ eða tilboð. Uppl. í S. 
896 0107

Harley Davidson ultra classic 2005 
ekið aðeins 6200 mílur 6 gíra kassi, 
race tuner, rhinehard púst o.f.l. Fallegt 
og vel með farið hjól. Uppl. í s. 898-
9543

Honda Gold Wing Aspencade 
SE-i 1200 árg. 1986. Ekið 49þ. 
Afmælisútgáfa af þessu glæsilega 
hjóli. Verð 820þ. S. 862 2376.

HD-Dyna Wide Glide 1450 cc 
árg.2005 til sölu. Ekið 13.000 míl. 
Verð 1.890.000- Fallega airbrushað 
og aukahlutir fyrir 1 milljón. Gsm: 
848 0400.

YAMAHA FAZER 600CC 2008
Til sölu Fazer 600cc. FZ6XB árg. ‚08. 
Ek. 13000 km. 98 hö. Ný dekk. Ný 
kerti. Skoðað 2014. Hjól í topp standi. 
Tilboð 830þus. Skoða skipti. Uppl. í s. 
863 0901

Hvitt og svart motorcrosshjól árg. 
2007 fínt fyrir byrjendur er mjög lítið 
notað ekki verið keppt á því eða verið 
með í gryfjum alltaf verið geymt inni. 
Verð 300þús. Enginn skipti er líka 
með buxur og treyju nr. 34 og XL verð 
15þús gallinn er rauður og svartur 
Uppl. í S. 861 6442 eftir kl. 17

Til sölu KTM 450 SX Steve Ramon 
6.gíra árg. 2006 lítið keyrt. Verð 
350.000 stgr. Sími 778 3235.

 Reiðhjól

Til sölu nokkrar gerðir af 
rafmagnsreiðhjólum á frábæru verði 
Uppl. í s. 8974912.

Til sölu mjög gott fjallahjól. Verð 
10þúsund. Upplýsingar í síma: 864 
5290.

 Hjólhýsi

LMC Dominant 560 árg.2007. Vel 
með farið, Alde gólfhitakerfi, fortjald, 
margísa, sólarsella, bakkmyndavél, stór 
ískápur m/frystir, grjótgrind, mikið af 
aukabúnaði. Verð 3,4 ml/kr. Uppl. í S. 
842 5887.

TIL SÖLU LMC 
MUNSTERLAND 500 RBD

Vel með farinn. Árg. 2005. Aukahlutir 
sólarsella ofl. Ásett verð er 2.400.000 
S. 822 2298 Herbert.

HJÓLHÝSI MEÐ ÖLLU 
TILHEYRANDI - HELGAR 

EÐA VIKULEIGA
Einnig heimagisting og bílaleiga. 
Gistiheimilið Njarðvík. Uppl. S. 661 
7069 www.gistiheimilid.is

 Fellihýsi

Starcraft 2407. 12 fet með útdraganl. 
Hlið. Sólarsella,markísa með neti. eins 
og nýtt. Verð 1350 þús. S. 840 2166.

Til sölu Palomino Colt 2005. Sólarsella, 
svefntjöld, fortjald. Toppeintak. Uppl. 
í S. 896 3136

 Vinnuvélar

MultiOne, árg. ‚08, notkun 70 tímar. 
Nýv. 6.5 m. Tilboðsv. 3.5 m. Uppl. 840 
7640.

Til Sölu Steyr 970A árg 1996 7700vst 
4x4 ámoksturstæki. Nýupptekinn 
mótor og ný dekk. Verð.1800 Þús 
Uppl. í s. 775-5021

TIL sölu lítil Hitatchi grafa 2 tonn lítið 
notuð í toppstandi með 2 öxla kerru 
sem ber 2,8 tonn Verð 2,5m. + Vsk 
fyrir gröfu og kerru Hægt að dreifa 
greiðslum í eitt ár vaxtalaust. Uppl. í 
s. 840-6100

 Lyftarar

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

 Hjólbarðar

4 stk. 19‘‘ BRABUS felgur undan Benz 
S 320 ásamt Michelin sumardekkjum, 
stærð 245-40-ZR-19. Allt vel með 
farið. Verð 220 þús. Uppl. í S. 824 
5077 Einar

 Bátar

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

Til sölu sem ný Nankang heilsársdekk 
stærð 215/65/16. Gott verð. S. 898 
3015

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

GAUI PÍP
Getur bætt við sig verkefnum 
endurlagnir, viðgerðir, skólp, dren, 
snjóbræðsla. Uppl. s. 821 5789

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 
sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Fjölbreyttar lausnir í þrifum með 
háþrýstiþvott: Klæðningar - gluggar - 
sorpgeymslur - bílaplön - veggjakrot 
- tyggjó, o.s.frv. GB Þvottur: 
gbthvottur@gmail.com S. 869 4698.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

ER ÖSPIN TIL AMA ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Ódýr og mjög vandaður garðsláttur 
trjáklippingar fyrir húsfélög og 
einstaklinga. Engi ehf, sími 615-1605

LOSA GARÐÚRGANG?
Vantar sand-mold-grús? 6Ton Ferðin 
9.900kr/m.vsk Höfb.sv Líka með 
BobCat. S. 896 1933.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð 
á sanngjörnu verði. Bókhald og 
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171 & 
egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR 
MÁLNINGARÞJÓNUSTA

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is

BJÖSSI MÁLARI KEMUR 
HÚSINU Í STAND!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 
www.flytja.is flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

25. maí 2013  LAUGARDAGUR24


