
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

Auðarskóli í Dölum
Við Auðarskóla eru lausar stöður grunnskólakennara 
fyrir skólaárið 2014 -2015.  Um er að ræða almenna 
kennslu og kennslu í list- og verkgreinum (smíði og 
myndmennt) ásamt umsjón með nemendahópum.  
Auðarskóli er samrekinn grunn-, leik- og tónlistarskóli 
staðset tur í Búðardal.  Í starfinu er lögð áhersla á 
leiðsagnarmat, ábyrgð í námi og kennslu í blönduðum 
nemendahópum.  Aðstaða nemenda og starfsmanna 
til leiks og starfs er með ágætum.  
Nánari upplýsingar umskólann má finna  
á www.audarskoli.is 
 
Menntun og hæfniskröfur:  
   •  Leyfisbréf til að starfa sem grunnskólakennari
   •  Farsælt starf í kennslu eða vinnu með börnum
   •  Áhugi á kennslu og skólastarfi 
   •  Góð samskiptahæfni
   •  Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.
 
Upplýsingar um stöðurnar veitir Eyjólfur Sturlaugsson 
skólastjóri í síma 899 7037 eða á net fanginu   
eyjolfur@audarskoli.is   
Áhugasamir sendi umsókir ásamt ferilskrá rafrænt á 
sama net fang.   
 
Umsóknarfrestur er til 28. april 2014.

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

Umsóknum skal skilað í tölvupósti jon@hagkaup.is fyrir 28. apríl 2014.

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 KRINGLUNNI

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.
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Löggiltur fasteignasali   
Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem 
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins 

auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa  
til að annast samningagerð um íbúðar- og 

atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.  
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  

á þessu sviði. Góð föst laun í boði.  
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  

og fyrri störf umsækjenda berist   
á netfangið: gtj@fastmark.is

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

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

Við viljum ráða öflugan einstakling 
í vaktavinnu sem hér segir:

VIKA 1:  16:00–23:30 mán., þri. og fös.
 11:00–23:30 lau. og sun.
VIKA 2: 16:00–23:30 mið. og fim.
 
Starfslýsing: Aðstoðarveitingastjóri er 
staðgengill veitingastjóra. Tekur þátt í öllu 
daglegu starfi, ber ábyrgð á sinni vakt og 
sér til að allt gangi vel fyrir sig á staðnum.
 
Kröfur: Sjálfstæði og metnaður, öguð og 
skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum. Reynsla af 
svipuðu starfi eða heimilisstörfum er 
kostur. Umsækjandi þarf að vera 28 ára 
eða eldri.
 
Nánari upplýsingar veitir Herwig Syen 
á hs@foodco.is.

Bíldshöfða  |  Dalshrauni  |  Nýbýlavegi  |  Skipholti  |  Tryggvagötu

AÐSTOÐAR

STJÓRI

Umsóknir á

umsokn.foodco.is

VEITINGA

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Lögfræðingur/verkefnisstjóri Háskóli Íslands, starfsmannasvið Reykjavík 201404/258
Yfirvélfræðingur Landspítali, vélaverkstæði Reykjavík 201404/257
Vélfræðingur Landspítali, vélaverkstæði Reykjavík 201404/256
Trésmiður Landspítali, umsjón Reykjavík 201404/255
Pípulagningamaður Landspítali, pípulagningaverkstæði Reykjavík 201404/254
Rafvirki Landspítali, rafmagnsverkstæði Reykjavík 201404/253
Málari Landspítali, umsjón Reykjavík 201404/252
Framhaldsskólakennarar Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201404/251
Sérfræðingur í hjúkrun Landspítali, öryggisgeðdeild Kleppi Reykjavík 201404/250
Starfsfólk í sumarstörf Vinnumálastofnun, þjónustuver Reykjavík 201404/249
Ritari lyfjanefndar Landspítali, meltingarlækningar Reykjavík 201404/248
Sérfræðingar í sjúkraþjálfun Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201404/247
Sérfræðingur í gjörgæsluhjúkrun Landspítali, gjörgæsla Reykjavík 201404/246
Deildarlæknar, námsstöður Landspítali, bráðasvið Reykjavík 201404/245
Varðstjóri Embætti ríkislögreglustjóra Reykjavík 201404/244
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnunin Blönduósi Blönduós 201404/243

Íslenska Gámafélagið óskar eftir starfsfólki 
.

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

Hæfniskröfur 
Meirapróf.
Kunnátta og reynsla á vélum/tækjum.
Góð íslenskukunnátta.
Stundvísi og vinnusemi.
Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðhorf.

ERTU Í RUSLI?

Gufunesi, 112 Reykjavík   l   gamur.is   l   577 5757

Hjá Íslenska Gámafélaginu starffa u 240 manns víða um land en fyrirtækið býður viðsð kiptava inum sínum 0
upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu. Íslenska Gámafélagið er með umhverfis- 
og gæðavottun ISO 14001 og ISO 9001. 

Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins,s
Fish Philosophy, sem lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi
vinnustaður, þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu 
og ábyrgu fólki í anda jafnræðis. 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Helga Fjóla 
Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri starfsmannasviðs.
Umsóknir óskast á heimasíðu fyrirtækisins
www.gamur.is fyrirs 25. apríl 2014.44

GRASSLÁTTUR

Hæfniskröfur 
Vinnuvélaréttindi.
Stundvísi og vinnusemi.
Jákvætt viðhorf.

VIÐ ERUM Í RUSLI
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FJÁRMÁL OG BÓKHALDDDDDDD
ordicPhotos óskar ef tir að ráða starfsmann NordrdicPhoototos óskakar eef tf ttir aað rrááða sstatarr fsfsmann 

í %550%0% uu sstatarr f viið aað hafafa yyfirumssjón meeð ffjárrmálum 
félagsins í samstarfi við framkvæmdastjóra.élagsins í samstarfi við framkvæmdastjóraféfélagsins í samsstatarr fi viið fraamkvkvævæmdassttjóraa.

tarfssvið:SStatarrfsfssssvviið:: Færa bókhald félagsins á íslandi, Færara bókhald féfélagsins á ísíslandi, 
samræma bókhaldið við dót turfélag í Svíþjóðss bókhaldið við dót turfélag í Svíþjóð, samrææma bókhaldiið viið dótót tt turr féfélag í SSvvíþþjóóð,ð, 

slandi, afstemningar, Samskipti vvumsjá launa á Íslandi, afstemningar kumssjá launa á ÍsÍslandi, afsfsstetemningar,r, Samskippti viið 
innlenda og erlenda birgja og viðskiptamennnnlenda og erlenda birgja og viðskiptamenninnlenda og erlenda birgrgja og viiðsskipptatamenn, 
innheimta, undirbúningur árs- og árshlutauppg örörörinnheimttata, undirbúningur ársrs- og ársrshluttatauppgjörara 

i d k ð d ífyfyrrir endursrskokooðanda, papppírírsrssvinna vevegna 
nga vegna umboðsmannakertvísköt tunarsamninvísköt tunarsamninga vegna umboðsmannakertvtvvísískökööt tt tunarsrsamninga vevegna umbooðssmannakekerrfi

erlendis ásamt öðrum verkefnum.kerlendis ássamt ööðrum veverkekeeffnum.

Hæfniskröfur:ææfnfnisskrkrrööfufur:r: ynsla við bókhaA.m.k. 3-5 ára reyns kA m k 3-5 ára reynsla við bókhal ið bó ddddkA.m.k.. 3-5 árara rereeynynsla viið bókhald, 
reynsla af Navision Financials,frumkvæði og gós frumkvæl f N i i Fii i Fi i l f ki Fi i l frereeynynsla af Navavision Financialss,,frumkvkvævææði og góóð 
samskiptahæfni Góð ensku kunnát tasamskiptahæfni Góð ensku kunnátki t h f i Góð k k át tsamskipptatahææffni Góóð enskuku kukunnátt tt tata
Sænsku kunnát ta æskileg en ekki skilyr(Sænskuku kukunnátát tt tata æskileg en ekki skillyrrrði)

Viðkomandi verður að geta hafið störf strax.VViiðkokomandi veverrður aað geetata hafiið sstötörr f sstraraax..
Áhugasamir sendi umsókn á net fangiðÁhu kn á netÁÁh i di óÁÁÁhugasamir sendi umsókknkn á neett fafangiið
agj@nordicphotos.com @nordicphotos comaggj@nordrdicphoototoos.ccom

Framkvæmda- og umhverfisstjóri hefur yfirumsjón með framkvæmdum, umhverfis-, tækni- og 
skipulagsmálum í sveitarfélaginu. Viðkomandi hefur umsjón og yfirsýn yfir Gagnaveitu Hornafjarðar, 
rekstur tölvukerfa, vatns- og fráveitu, sorpmál, almannavarnir, umhverfismál s.s. götur og opin svæði. 

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. maí nk.

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

Umsækjandi þarf að geta hafið  
störf sem fyrst.

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

Önnur verkefni
• Áætlanagerð og undirbúningur framkvæmda
• Innkaup í samstarfi við fjármálastjóra
• Kostnaðarútreikningar og kostnaðarmöt
• Fjárhagslegar úttektir
• Önnur störf sem bæjarstjóri felur viðkomandi

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræða
• Góð þekking á áætlanagerð og undirbúningi 

framkvæmda
• Reynsla og þekking á málaflokknum er æskileg
• Farsæl stjórnunarreynsla 
• Skipulagshæfileikar og samskiptafærni
• Góð íslenskukunnátta í ræðu og riti

Framkvæmda- og umhverfisstjóri 

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag. Höfn, stærsti þéttbýlisstaðurinn er öflugur útgerðarbær. Í sveitarfélaginu 
eru tveir leik- og grunnskólar ásamt tónskóla og framhaldsskóla. Á Höfn er jafnframt almenningsbókasafn, starfsstöðvar 
SASS, Matíss og Nýsköpunarmiðstöðvar sem og Fræðslunet Suðurlands og Háskólafélag Suðurlands. Fjölbreytt félagsstarf 
er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, beint flug er 
til Hafnar og Strætó gengur til Hafnar frá Reykjavík.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
viðkomandi stéttarfélags.

Við leitum að jákvæðum og duglegum einstaklingi til að annast dagleg samskipti við viðskiptavini, 
gerð leigusamninga auk annarra fjölbreyttra verkefna. Áhersla er lögð á þjónustulipurð, glaðlyndi og 
hæfni í mannlegum samskiptum. Um fullt starf er að ræða. 

Upplýsingar veitir:
Rannveig Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 4. maí. 

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

Helstu verkefni
 • Móttaka viðskiptavina
 • Upplýsingagjöf og símsvörun
 • Þátttaka í vefumsjón
 • Samskipti við viðskiptavini
 • Innkaup á skrifstofu
 • Almenn skrifstofustörf

Móttaka – skrifstofustarf

Leigufélagið Klettur ehf er sjálfstætt félag í eigu Íbúðalánasjóðs sem rekur ríflega 500 fasteignir. 
Hlutverk Leigufélagsins Kletts er að bjóða einstaklingum og fjölskyldum upp á íbúðir til tryggrar 
leigu með áherslu á langtímahugsun og húsnæðisöryggi.

Fjölbreytt starf hjá Leigufélaginu Kletti

Menntunar- og hæfniskröfur
 • Stúdentspróf og/eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Góð upplýsingatækniþekking er skilyrði
 • Þekking á Dynamics NAV bókhaldskerfi er kostur
 • Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Samstarfs- og  samskiptahæfni
 • Jákvæðni og rík þjónustulund

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is

LAUGARDAGUR  19. apríl 2014 3
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VILTU STARFA VIÐ  
EITTHVAÐ MAGNAÐ?

Frekari upplýsingar  
má finna á www.aus.is

Hvað með alþjóðastarf hjá frjálsum félagasamtökum?
Alþjóðleg ungmennaskipti leita að einstaklingi í 50%  
starf frá og með 15. júlí nk. Vinnutími er að jafnaði   
frá 12-16 alla virka daga. Starfið felur í sér að senda  
ungmenni erlendis í sjálfboðaliðastarf

Mjög góð enskukunnát ta, hæfni í mannlegum  
samskiptum, skipulagshæfileikar, sjálfstæð  
vinnubrögð, sveigjanleiki og almenn tölvukunnát ta  
eru skilyrði. Starfsreynsla af skrifstofustörfum  
og bíll t il umráða er kostur. 

Umsóknir berist á  
aus@aus.is fyrir 1. maí nk. 
 
Nánari upplýsingar gefur  
Kristín Björnsdót tir,  
framkvæmdastjóri AUS,  
í síma 517-7008  

Grunnskóli Grindavíkur óskar eftir 
kennurum til  starfa næsta skólaár  

Umsóknarfrestur er til 2. maí en ráðið er í 
stöðurnar frá 1. ágúst.  Hluti af stöðunum eru 

afleysingastöður vegna leyfa. 

Starfssvið: 
• Umsjónarkennsla á yngsta, mið- og elsta stigi.
• Kennsla í íslensku, samfélagsfræði, dönsku og  
 náttúrufræði á elsta stigi.
• Myndmenntakennsla. 

Skólinn er heildstæður, einsetinn grunnskóli, með um 450 
nemendur í tveimur starfsstöðvum. Í Grunnskóla  
Grindavíkur er starfað eftir Uppbyggingarstefnunni og lögð 
áhersla á að skapa námsumhverfi  í samráði við foreldra  
þar sem allir eru virkir, að öllum líði vel og allir læri að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. 

Starfsemin skal einkennast af fjölbreytni, sveigjanleika 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.

• Við leitum að einstaklingum með réttindi til kennslu í  
 grunnskóla sem eru metnaðarfullir, og góðir í mannlegum  
 samskiptum, með skipulagshæfileika, eru sveigjanlegir  
 og tilbúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi.
• Starfsmenn Grindavíkurbæjar hafa sett sér eftirfarandi  
 gildi sem unnið er eftir í starfsemi bæjarins, þau eru  
 jafnræði, 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 .

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

virðing- vellíðan- virkni 

Grunnskólakennarar takið eftir!

Einstakt tækifæri býðst nú til að kenna við minnsta skóla 
landsins, Finnbogastaðaskóla, sem staðsettur er  
í Árneshreppi á Ströndum.  
Um fullt starf er að ræða frá 1. ágúst 2014. 

Sláðu til og hringdu í Elísu skólastjóra 
í síma 451-4032/691-7697 finnbs@ismennt.is  
eða Oddnýju oddvita í síma 451-4001. 

Umsóknarfrestur rennur út 26. apríl.

Tónlistarskólinn á Akureyri er rótgróin en um leið framsækin  
mennta- og menningarstofnun sem staðsett er í menningarhúsinu 
Hofi.  Í skólanum er unnið metnaðarfullt starf og hefur starfsfólk hans 
ávallt leitast við að vera í fararbroddi tónlistarskóla hvað skólaþróun 
og framfarir varðar.  Mikill metnaður ríkir í öllu innra skipulagi s.s. 
samstarfi kennara, námsmati eða hljómsveitarstarfi og er valfrelsi 
nemenda sem og virkni skólans í samfélaginu í forgrunni. Í skólanum 
er unnið eftir aðalnámsskrá tónlistarskóla og er áhersla lögð á 
uppeldisleg og samfélagsleg markmið hennar auk hefðbundinna 
leiknimarkmiða.

Við stofnunina starfa 40 manns í u.þ.b. 27 stöðugildum og stunda um 
430 nemendur nám.  Skólinn starfar í nánum tengslum við grunnskóla 
bæjarins og heyrir undir skólanefnd og fræðslustjóra.  Þá er skólinn 
í nánu samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og stendur fyrir 
ýmsum stórum tónlistar- og leiklistarviðburðum á stóra sviði hússins í 
tengslum við ýmsa aðila.    
Helstu verkefni og ábyrgðasvið:
  •   Fjárhagsáætlanagerð undir yfirstjórn skólastjóra 
  •   Úrlausn starfsmannamála í samstarfi við skólastjóra
  •   Nemendaúthlutun og utanumhald skráninga
  •   Dagleg umsýsla og skrifstofustjórn 
  •   Ritstjórn starfsmannahandbókar 
  •   Utanumhald tölulegra upplýsinga og skýrslugerð
  •   Gerð skóladagatals og tímasetning viðburða í samstarfi við   
   stjórnendateymi
  •   Aðkoma að Listrænni og faglegri stefnumótun í samstarfi við   
   stjórnendateymi 

Aðstoðarskólastjóri  
Tónlistarskólans á Akureyri

Tónlistarskólinn á Akureyri óskar eftir  
aðstoðarskólastjóra í 100% starfshlutfall.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu  
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til 01. maí 2014

Atvinna - Fasteignasali
Fasteignasalan Bær, fasteignasalan.is  
getur bætt við sig góðum og traustum 
fasteignasölum og eða sölufulltrúum með  
starfsreynslu í faginu. 
Allar nánari upplýsingar veitir  
Snorri Sigurfinnsson s 8648090 eða  
snorri@fasteignasalan.is

Gestamóttaka dag- og næturvakt

Starfssvið:
· Ábyrgð á móttökusvæði Alda Hótel Reykjavík
· Móttaka gesta
· Bókanir í gegnum síma, t-póst og bókunarkerfi
· Samskipti við viðskiptavini
· Skipulag og þjónusta við hótelgesti

Starfsmaður í eldhúsi og morgunverðarsal

Starfssvið:
· Framreiðsla og undirbúningur morgunverðar
· Frágangur, uppvask og önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
· Haldbær menntun sem nýtist í starfi
· Reynsla af þjónustustörfum
· Reynsla af sambærilegu starfi kostur
· Framúrskarandi tungumálakunnátta skilyrði, 
 enska og norðurlandamál
· Framúrskarandi þjónustulund
· Hreint sakavottorð
· Sveigjanleiki, hæfni í mannlegum samskiptum,  
 stundvísi, glaðværð og jákvæðni eru skilyrði

HOTEL
REYKJAVIK

Alda Hotel Reykjavík er hótel sem opnar nú á 
vormánuðum. Hótelið er nýtt 4 stjörnu hótel 
með 66 herbergjum. Mikill metnaður verður 
lagður í að gera hótelið að skemmtilegum og 
fjölbreyttum vinnustað. 
Við viljum vinna með jákvæðu, skemmtilegu og 
metnaðarfullu starfsfólki. Stefna hótelsins er að 
veita starfsmönnum sínum þægilegt og gott 
vinnuumhverfi sem gefur starfsmönnum kost á 
að vinna að faglegri þróun, svo þeir verði sem 
best fallnir til þess að sinna sínum störfum af 
kostgæfni.

Alda Hotel vinnur eftir skýru verklagi og ferlum 
og leggur metnað sinn í að framfylgja starfs-
mannastefnu hótelsins sem miðar m.a. að því 
að hótelið verði eftirsóknarverður vinnustaður. 
Alda Hotel leitar eftir liðsmönnum í metnaðar-
fullt starfslið hótelsins til þess að sinna 
eftirtöldum störfum:

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 01.05.14, 
umsóknir sendist á umsoknir@aldahotel.is 
eigi síðar en 22.apríl n.k.

Um framtíðarstörf er að ræða

Minjagripaverslunin Lundinn leitar að 
starfsfólki í 100% vinnu. Við leitum að 

glaðlegu og duglegu fólki. 
Tungumálakunnátta skilyrði og reynsla 

af sölustörfum mikill kostur.

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá 
með mynd á info@puffin.is fyrir 25. apríl.

STARF Í 
MIÐBÆNUM

Laugavegur 44, Hafnarstræti 5 og Skólavörðustíg 10
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Meirihá�ar góð
sumarvinna!
Rauði kross Íslands 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 kross Íslands er kostur.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá
og meðmælum á helga@redcross.is.

Nánari upplýsingar í síma 5704000.
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Deildarstjóri/staðgengill  
leikskólastjóra 
Leikskólinn Brimver/Æskukot auglýsir eftir  
deildarstjóra, sem jafnframt verður staðgengill  
leikskólastjóra, frá og með 1. júní 2014.   
Í leikskólanum eru 55 börn í tveimur starfsstöðvum,  
Brimveri á Eyrarbakka og Æskukoti á Stokkseyri.  
Leikskólinn er heilsuleikskóli þar sem lögð er áhersla  
á gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu,  
hreyfingu og sköpun í leik og starfi. 
 
Meginverkefni
    •   Staðgengill leikskólastjóra og deildarstjóri.
    •   Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun  
         leikskólans og skipulagningu skólastarfsins. 
    •   Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna  
         samkvæmt starfslýsingu. 
    •   Ábyrgð á uppeldis- og menntastarfi á viðkomandi deild.
    •   Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar. 
    •   Bera ábyrgð á ásamt leikskólastjóra á að unnið sé 
         eftir aðalnámskrá, skólanámskrá og stefnu leikskólans. 
    •   Ábyrgð á foreldrasamvinnu ásamt leikskólastjóra. 
 
Hæfniskröfur
    •   Leikskólakennararéttindi áskilin.
    •   Góð færni í mannlegum samskiptum.
    •   Áhugi á að takast á við krefjandi verkefni. 
    •   Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð. 
    •   Jákvæðni og umburðarlyndi. 
    •   Áhugi og hæfni í starfi með börnum. 
    •   Góð íslenskukunnátta 
Frekari upplýsingar veitir Sigríður Jakobsdóttir, leikskólastjóri, 
sími 867-3999 og netfang brimver@arborg.is. Áhugasamir geta 
sent umsóknir á það netfang og/eða í  
pósti merktum leikskólinn Brimver/Æskukot, Túngötu 39,  
820 Eyrarbakka v/deildarstjóra/staðgengils leikskólastjóra. 
 
 
Umsóknarfrestur er til 12. maí 2014. Starfið hentar jafnt körlum 
sem konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Varmárskóli er rúmlega 50 ára gamall skóli staðsettur við 
Skólabraut í Mosfellsbæ. Skólinn er í tveimur byggingum 
og er með um 720 nemendur og 100 starfsmenn. Varmár-
skóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, 
jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur 
í náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í 
námi nemenda. 

Lausar kennarastöður skólaárið 2014-2015:
Enskukennsla á unglingastigi (Framtíðarráðning)
Kennsla í námsveri á unglingastigi (Tímabundið í eitt ár )
Umsjónarkennsla á yngsta stigi ( Tímabundið í eitt ár )

Laun eru samkvæmt kjarasamningi SNS við KÍ. 
Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Laus staða þroskaþjálfa skólaárið 2014-2015 
( ráðning til eins árs )
Starfið felst í hegðunarmótandi vinnu og þjálfun, meðal 
annars með einhverfum nemendum í námsveri og bekkjum. 
Mikið er unnið í teymisvinnu.  

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS við ÞÍ. 
Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þórhildur Elfarsdótir 
skólastjóri í síma 8633297. Umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangið thorhildur@varmarskoli.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. maí 2014.

Lausar stöður við Varmárskóla La sar stöð r ið Varmárskóla
í Mosfellsbæ 

STARFSFÓLK ÓSKAST Í MATVÆLAFYRIRTÆKI
Vegna aukinna umsvifa óskar metnaðarfull og rótgróin 
kjötvinnsla í Hafnarfirði ef t ir að ráða fólk t il almennra  
star fa við kjötvinnslu. Star fið felst meðal annars í  
framleiðslu matvæla, pökkun, t il tekt pantana, þjónustu  
við viðskiptavini og öðru tilfallandi ef tir þör fum. 

Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og samviskusömum  
einstaklingum sem búa y fir dugnaði, frumkvæði og  
sveigjanleika, og eru t ilbúnir að star fa hjá matvælafyrir tæki 
í örum vexti. Reynsla af stör fum úr matvælaiðnaði er kostur  
en ekki skilyrði. 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á  
kjotbankinn@kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um 
star fið veit ir Mat ti, ef t ir kl. 12:00 í síma 565-2011,  
eða á tölvupósti; kjotbankinn@kjotbankinn.is.

VANIR KJÖTSKURÐARMENN ÓSKAST
Vegna aukinna umsvifa óskar metnaðarfull og rótgróin 
kjötvinnsla í Hafnarfirði ef t ir að ráða til star fa  
kjötskurðarmenn eða star fsmenn vana úrbeiningum.

Við leitum að duglegum, samviskusömum og drífandi 
einstaklingum sem búa y fir frumkvæði, jákvæðni og  
lipurð í samskiptum og eru t ilbúnir að star fa hjá 
matvælafyrir tæki í örum vexti. 
 
Umsóknir ásamt ferilskrá með mynd óskast sendar á  
kjotbankinn@kjotbankinn.is. Nánari upplýsingar um 
star fið veit ir Mat ti, ef t ir kl. 12:00 í síma 565-2011,  
eða á tölvupósti; kjotbankinn@kjotbankinn.is.

Sölufulltrúi fasteigna
Rótgróin, traust og metnaðarfull fasteignasala 

óskar eftir sölufulltrúa.
Afkastatengd þóknun þar sem aðgangur 

að sameiginlegri söluskrá skapar góða tekjumöguleika 
fyrir dugmikla einstaklinga.   

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir 
á box@frett.is  fyrir 30.4 merkt Sölufulltrúi-1904

Lausar stöður við 
Lágafellsskóla Mosfellsbæ
Umsjónarkennari í 1. bekk við nýtt útibú skólans, Höfðaberg. 
Höfðaberg verður útibú frá Lágafellskóla og mun skólaárið 2014-
2015 þjónusta 5 og 6 ára börn og að auki 7 ára börn frá hausti 
2015. Grunnskólakennarar í Höfðabergi starfa saman í teymi og 
gert verður sérstakt samkomulag við hvern og einn með heimild í 
kjarasamningi. Um 100% starf er að ræða og ráðning frá 1.ágúst 
2014.  Sjá nánar undir „Laus störf“ á www.mos.is.

Sérkennarar í 100% starf við Lágafellsskóla frá og með haustinu 
2014. Um tvær stöður er að ræða, annars vegar afleysingu í 1 ár 
vegna fæðingarorlofs og hins vegar fastráðningu. Sjá nánar undir 
„Laus störf“ á www.mos.is.

Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og KÍ. 

Upplýsingar um störfin veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í 
síma 5259200 eða 8968230 Umsóknir með upplýsingum 
um menntun, 
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið 
johannam@lagafellsskoli.is.

Umsóknarfrestur er til 30.apríl 2014.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin
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Eggert Kristjánsson hf, heildsala 
með matvöru síðan 1922, óskar  
eftir áreiðanlegum og ö ugum  
bókara. Þekking og reynsla á 
bókhaldi og bókhaldsvinnu áskilin.
Umsóknarfrestur er til 30.apríl.  
Áhugasamir sendi umsókn með 
ferilskrá til hallgrimur@eggert.is.

Vinna í Navision kerfum
Móttaka, skráning og greiðsla reikninga
Afstemmingar og almenn uppgjör
Frágangur á bókhaldi til endurskoðanda
Launakeyrsla
Ýmis almenn skrifstofustörf
Áætlanagerð

Þekking og reynsla af bókhaldi og uppgjörum
óð og y rgripsmikil ekking á Navision

Góð og almenn tölvukunnátta
Nákvæmni og skipulagshæfni í vinnubrögðum
Frumkvæði og sjálfstæði
Jákvæðni og lipurð í samskiptum

HÆFNISKRÖFURSTARFSSVIÐ

Save the Children á Íslandi
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Trésmiður
Vandvirkan trésmið vantar til innréttingasmíða 

í skipum og vélavinnu á trésmíðaverkstæði.  
Reynsla af véla og verkstæðisvinnu nauðsynleg.  

Upplýsingar um starfið eru veittar í síma 6603533. 
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á:  

tresmidjan@stalsmidjan.is 

Móttaka  
Aparment K
Óskum eftir 
starfsmanni 
á dagvakt og 
starfsmanni 
á næturvakt.

Um er að ræða 
100% stöður. 

Umsóknir sendist á 
jobs@apartmentk.is

Þernur 
OK Hotel
Óskum eftir vönum 

þernum í hótelþrif.

Um er að ræða bæði 
100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
headhousekeeper@apartmentk.is

Þjónar
 K Bar
Óskum eftir þjónum á veitingastað. 

Um er að ræða bæði 

100% stöður og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
kbar@kbar.is

Barþjónn 
K Bar
Óskum eftir vönum barþjóni. Um er að 
ræða bæði 100% stöðu og hlutastörf.

Umsóknir sendist á 
kbar@kbar.is

K Apartments ehf. 
auglýsir eftir 
starfsfólki 
í eftirfarnar 
stöður:

Skipaeftirlitsmaður
HB Grandi óskar ef tir að ráða skipaef tirli tsmann  
í sumarafleysingar til að hafa umsjón með viðhaldi  
togara félagsins. Viðkomandi þarf að vera  
vélfræðingur eða hafa sambærilega  menntun.   
Æskilegt að viðkomandi geti hafið stör f sem fyrst .  
 
Umsóknir skal senda á póst fangið torfi@hbgrandi.is  
Nánari upplýsingar gefur Gísli Jónmundsson í síma 
858 1103 eða Guðmundur Hafsteinsson í síma 858 1122 

Afgreiðslufólk
NordicStore óskar eftir að ráða af-
greiðslufólk í verslanir við Lækjagötu 
og Skólavörðustíg í sumar.
Hlutastarf kemur til greina í vetur.

Hæfniskröfur:
Reynsla af afgreiðslu eða þjónustu–
störfum.
Góð kunnátta í ensku og helst 
öðrum tungumálum.

Í boði er skemmtileg vinna á 
spennandi vinnustað.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 
bjarni@nordicstore.com fyrir 28. apríl.

Útgáfufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir  
sölufulltrúum á Íslandi, Noregi og Danmörku.  
Um er að ræða sölu- og kynningastarf fyrir fjöldan  
allan af ýmis konar ritum sem fyrirtækið gefur út,  
sjá heimasíðuna www.sagaz.is 

Krefjandi starf í skemmtilegu umhverfi.
Reynsla af sölu- og kynningarmálum æskileg en ekki 
skilyrði. Árangurstengd verktaka laun. 
Umsóknir skulu sendar á netfangið: 
umsokn@sagaz.is fyrir 28. apríl n.k.

Sölufulltrúi

Atvinna / ræstingar
Starfskraftur óskast til að ræstistarfa í 105 Reykjavík ásamt 

því að ræsta þarf viðkomandi að sjá um kaffistofu og fl.

Vinnutími er frá kl 08:00 til 16:30.  
Æskilegt er að viðkomandi tali íslensku.   

Leitað er að einstaklingi 25 ára eða eldri.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 2. maí 2014

Allt hreint leitar eftir hressum og duglegum einstaklingi sem 
er tilbúin/nn að starfa á lifandi vinnustað.

Umsóknum skal skila á heimasíðu Allt hreint allthreint.is 
undir liðnum „Atvinna í boði“ fyrir 25 apríl nk.

UN Women leitar að hópstjóra í sumar
Un Women á Íslandi leitar að kraftmiklum einstaklingi til að 
leiða hóp götukynna sem mun sinna fjáröflunar- og kynn- 
ingarstarfi fyrir samtökin í sumar. Starfið felst í því að kynna 
starfsemi UN Women ásamt götukynningum og bjóða fólki 
að gerast styrktaraðilar auk þess sem hópstjóri hefur yfirum-
sjón með hópnum. Ásamt götukynningum sinnir hópstjóri 
einnig ýmsum verkefnum á skrifstofu sem tengjast starfi 
hópsins.

Starfsmaðurinn þarf að vera opinn, kraftmikill, áreiðanlegur 
og vera sjálfstæður í vinnubrögðum, auk þess er ákjósanlegt 
að viðkomandi hafi reynslu af almennum skrifstofustörfum 
og vinnu með Excel. Áhugi og þekking á þróunarmálum, 
jafnréttismálum og málstað UN Women er kostur.  
Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á  
alfheidur@unwomen.is. 
 
Nánari upplýsingar í síma 552-6200.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl. 
 
UN Women á Íslandi – Laugavegi 176 – 105 Reykjavík

Starf ritara lyfjanefndar Landspítala er laust til umsóknar. 
Starfshlutfall er 80-100% og veitist starfið sem fyrst eða 
eftir nánara samkomulagi. Lyfjanefnd Landspítala tilheyrir 
lyflækningasviði.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Skráning og skjalavarsla vegna leyfisveitinga leyfisskyldra 

lyfja
» Fagleg ábyrgð á skrifum og gögnum lyfjanefndar
» Umsjón með vefsvæði og ritun í tengslum við klínískar

leiðbeiningar
» Yfirlestur á texta og ýmis aðstoð við útgáfu gagna

Hæfnikröfur
» Heilbrigðisritari, læknaritari eða heilbrigðismenntun sem 

nýtist í starfi
» Frumkvæði og metnaður í starfi
» Góð þekking í vinnslu tölulegra gagna
» Öguð sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
» Gott vald á íslensku og ensku
» Jákvætt viðmót og góð samskiptahæfni

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
» Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2014.
» Upplýsingar veita Rannveig Alma Einarsdóttir, deildarstjóri,  

rannve@landspitali.is, sími 543 6116 og Þórdís
Ingólfsdóttir, mannauðsráðgjafi, thoring@landspitali.is, 
sími 543 9106.

LYFJANEFND LANDSPÍTALA
Ritari 

Heiðarskóli  
Í Heiðarskóla er öflugur starfsmannahópur og þar er lögð áhersla á 
metnaðarfullt skólastarf. Unnið er eftir hugmyndafræði 
Uppbyggingarstefnunnar.

Námsráðgjafi 
Námsráðgjafi óskast til starfa við Heiðarskóla í Reykjanesbæ frá 
og með 1. ágúst 2014.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í náms- og starfsráðgjöf
• Kennslureynsla á grunnskólastigi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Skipulagshæfni, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Hlutverk námsráðgjafa er að standa vörð 
 um velferð allra nemenda
• Námsráðgjafi vinnur með nemendum, forráðamönnum,   
 kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans  
 að störfum sem snúa að námi, 
 líðan og framtíðaráformum nemenda
• Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda

Grunnskólakennarar
Áhugasamir kennarar óskast til starfa á næsta skólaári. 

Starfssvið:
• Íslenskukennsla á unglingastigi
• Stærðfræðikennsla á mið- og unglingastigi

Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og réttindi til kennslu í grunnskóla
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Góðir samstarfshæfileikar
• Metnaður til að ná góðum árangri í skólastarfi
• Áhugi á þróun skólastarfs

Umsókn fylgi afrit af leyfisbréfi og ferilskrá 
ásamt upplýsingum um meðmælendur
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á 
vef Reykjanesbæjar undir laus störf: 
www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/laus-storf.  
Umsóknarfrestur er til og með 29. apríl 2014.

Laun samkvæmt kjarasamningi 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ.
Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Halla Þórhallsdóttir 
skólastjóri í síma 8944501 eða 4204500.

ATVINNA
NÁMSRÁÐGJAFI OG GRUNNSKÓLAKENNARAR
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Þjónusta við skemmtiferðaskip,  
Skarfabakka 2014

Faxaflóahafnir sf. áforma að bjóða ferðaskipuleggjendum  
sem bjóða dagsferðir með minni hópferðabifreiðum,  
fyrir farþega skemmtiferðaskipa, upp á sérmerkt , 10 metra  
löng, bí lastæði við Skarfabakka. Þeir aðilar sem hafa áhuga  
á að ný ta sér þet ta og  hafa t ilskilin rekstrarley fi, er boðið að 
senda inn umsókn til Faxaflóahafna um slík t stæði.  
 
Hægt er að senda umsókn á net fangið:  
hofnin@faxafloahafnir.is, eða á heimilisfangið: 
Faxaflóahafnir sf. ,Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík ,  
f yrir f immtudaginn 1. maí næstkomandi. 

Umsóknir um dvöl í íbúð  
fræðimanns í Kaupmannahöfn  
2014-2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv.
reglum um hús Jóns Sigurðssonar,
er laus til afnota tímabilið 27. ágúst 2014 til
25. ágúst 2015.
 
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  
mánudaginn 19. maí nk.

 
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 

verður haldinn þann 

9. maí 2014 kl. 13-17
 í Hörpu, Silfurbergi
 

Í lok aðalfundar verður boðið upp á 
léttar veitingar fyrir fundarmenn milli kl. 17-19.

 
Skráningu og dagskrá er að finna á vefsvæðinu 

www.hjukrun.is.
 

Hjúkrunarfræðingar eru hvattir til að 
fjölmenna á fundinn.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga

Aðalfundur 2014

Fundurinn verður haldinn í Vogaskóla, 
Ferjuvogi 2 í Reykjavík og hefst kl. 19:30

Dagskrá aðalfundar:
Skýrsla formanns

Formannskjör
Stjórnarkjör

Fræðsla 

sjá nánar á www.spoex.is

AÐALFUNDUR 

SPOEX Samtök psoriasis  
og exemsjúklinga, boðar til  
aðalfundar þann 29. apríl 
næstkomandi kl. 19:30

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Kringlumýrarbraut, hjóla- og göngustígar,   
útboð nr. 13221.

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

Útboð 
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
SKARFABAKKI 
Þjónustusvæði skemmtiferðaskipa á Skarfabakka 
Stækkun aðstöðu-2.áfangi. 
 
Verkið felst í frágangi á stækkun aðstöðu  
við þjónustusvæði skemmtiferðaskipa við  
Skarfabakka, jarðvinnu og malbikun.
 
Helstu magntölur: 
Afrét ting og þjöppun á núverandi fyllingu     6.600m2 
Púkkmulningur           6.600m2 
Malbikun:            6.600m2 
Fráveitulagnir :            250m 
 
Verklok eru 10.júní 2014 
 
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Verkís að  
Ofanleit i 2 , 103  Reykjavík , frá og með miðvikudeginum  
23. aprí l n.k . á 5.000kr. hver t eintak. Tilboð verða opnuð  
á skrifstofu Faxaflóahafna, Hafnarhúsinu,Tryggvagötu  
17, 101 Reykjavík  föstudaginn 2. maí n.k . kl. 11:00.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

 Verð:  59,9 millj.

Glæsilegt raðhús

Nesbali1 7 0 
Seltjarnarnes

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Tvílyft raðhús samtals 202 fm
auk sólstofu um 30 fm (ekki skráð)
Fimm svefnherbergi (möguleiki)
Fallegt eldhús, endurnýjað árið 2010
Garður hannaður af Stanislas Bohic
Hús sem hefur fengið gott viðhald

Kjarrivaxnar útsýnislóðir í 
Hvalfirði
Til sölu eða leigu stórar, fall-
egar lóðir með frábæru útsýni 
yfir Hval örð.  Lóðirnar eru í 
skjólgóðri, kjarrivaxinni hlíð 
sem snýr mót suðri í landi 
Kalastaða, 55 km frá Reykjavík.  
Tilbúnar l a endingar.  
Fjölbrey  afþreying í nágren-

Um er að ræða 4 sumabústaði (92,3 fm) í landi Galtarholts, 
Borgarbyggð.Í bústaðnum eru 3 herbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofa, þvottahús/geymsla. Steypt plata með hita í gólfi. Íherbergjum 
eru skápar. Innrétting og sturta í baðherbergi. Gólfefni eru flísar 
og parket. Veggir og loft panilklætt. Eldhústæki komin (eldavél, 
helluborð, vifta).  Kynt með rafmagni. Stór Verönd á suður, norður 
og austur hlið. Með þeim fylgir ca. 0,5 ha af eignarlandi 

Sumarbústaður (66,9 fm)  í sumarbústaðalandi austan megin  
við Þjóðveg 1 í landi Galtarholts (ca. 10 km frá Borgarnesi). 
Húsið skiptist þannig: Forstofa (plastparket, vantar frágang í 
kringum rafmagntöflu). Hol (plastparket). Stofa (plastparket, 
útgangur á stóra Verönd). Eldhús (plastparket, ljós viðarinnrétting, 
eldavél). Herbergi (plastparket, rúm). Herbergi (plastparket, 
rúm). Svefnherbergi (plastparket). Baðherbergi (flísar, rafmagns 
handklæðaofn, hitatúpa).Klæddur að innan með panil. Vantar 
lokafrágang á þakkant, í kringum útihurð og glugga). Komin rotþró. 
Rafmagn og vatn í húsið. Stutt í sund á Varmalandi, stutt í golf að 
Hamri, stutt í Baulu. Vegalengd ca. 10 mín frá Borgarnesi.   
Daníel Rúnar Elíasson, löggiltur fasteignasali

Sumarbústaðir – Lækkað verð
ÞRÆTUÁS 4     Verð kr. 21.9 millj
ÞRÆTUÁS 1 - 2 - 3      Verð kr. 19.9 millj

MÝRARVEGUR 10   Verð kr. 16.5 millj

Kirkjubraut 12 , Akranes - Sími 431-4045

Löggiltur fasteignasali   
Fasteignamarkaðurinn ehf., Óðinsgötu 4, sem 
er ein elsta starfandi fasteignasala landsins 

auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa  
til að annast samningagerð um íbúðar- og 

atvinnuhúsnæði auk leigusamninga.  
Viðkomandi þarf að hafa víðtæka reynslu  

á þessu sviði. Góð föst laun í boði.  
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun  

og fyrri störf umsækjenda berist   
á netfangið: gtj@fastmark.is

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

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



Til sölu glæsilegar íbúðir í Þorrasölum 17. Íbúðirnar eru með sérinngangi, rúmgóðri geymslu 

og stæði í bílageymslu. Veglegar innréttingar skarta íbúðirnar og stórir gluggar til að njóta 

útsýnisins.  Í garðinum er glæsilegt leiksvæði með leiktækjum fyrir yngri kynslóðina.

Í stuttu göngufæri er Salaskóli, verslun, heilsugæsla, sundlaug, íþróttahús og líkamsrækt. 

Golfvöllur GKG er við túnfótinn og örstutt er í útivistarparadísina Heiðmörk. Náttúran teygir 

sig inn í hverfið og skapar einstök leik- og útivistarsvæði. Umferðargötur eru hannaðar til að 

stuðla að öryggi og hóflegum umferðarhraða.

Fáðu nánari upplýsingar á www.mannverk.is

Nútímalegt fjölskylduhverfi
— Stutt í skóla, verslun, íþróttir 
og heilsugæslu

Glæsilegt útsýni úr íbúðum í Þorrasölum 17.

ÞORRASALIR 17, KÓPAVOGUR
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trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Hálsaskógur Skorradal | halstak.is | Tryggvi 869 2900 / Pálmi 896 5948

Trésmiðja Pálma

FALLEGAR
SUMARHÚSALÓÐIR 
á góðu verði með öryggishliði
Opið verður inná svæðið frá kl. 9-21 til að skoða 
yfir páskana og næstu 2 helgar. Verið velkomin! 

STÓRGLÆSILEGT HEILSÁRSHÚS

EINSTAKT SUMARHÚS

Rúmgott og vel skipulagt 150 fm. heilsárshús á tveimur hæðum hannað af 
arkitektastofunni Úti og Inni. Af stórri þakverönd á efri hæð er einstakt útsýni yfir vaatnið. 
Fallegur lækur rennur í gegn um lóðina sem er eignarlóð og skemmtilegar gönguleiðir eeru í 
grennd við húsið.

HVAMMSSKÓGUR
TTIL SÖLIL SÖLUU EINSTAKT HEILSÁRSHÚS VIÐEINSTAKT HEILSÁRSHÚS VIÐ SSKORRADALSSVATNKORRADALSSVATN

VIVIÐ Ð SKKORORRARAR DADALSLSVAVATTN

SÖLUAÐILI:
FASTEIGNASALAN TORG       
GARÐATORGI 5

Árni Ólafur Lárusson Lgf.
arnilar@fasttorg.is

Sími: 893 4416

SÖLUAÐILI:
EIGNAMIÐLUN
SÍÐUMÚLA 21, RVK

Reynir Björnsson Lgf. 
reynir@eignamidlun.is

Sími: 895 8321  

AÐEINS 80 KM. FRÁ REYKJAVÍK

TIL SÖLU
EINSTAKT TÆKIFÆRI

Litlagerði 7 
860 Hvolsvellir
Fallegt einbýli - gott viðhald

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1971

Fasteignamat: 21.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 27.500.000
RE/MAX Borg kynnir fallegt og vel skipulagt einbýlishús í grónu umhverfi á Hvolsvelli. Húsið skiptist í 2
stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og gang auk bílskúrs sem er 52
fm.
Húsið hefur fengið gott viðhald í gegnum tíðina, garður er stór, gróinn og fallegur.
Allar frekari upplýsingar veita Þóra í s. 777-2882 og Héðinn í s. 848-4806.

Borg

Þóra Birgisdóttir
Lögg. fasteignasali

thora@remax.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum

7772882

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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BÍLAR &
FARARTÆKI

14 SÆTA !
Ford Transit Bus 350L 14 Sæta (140 
HÖ) 10/2010 ek aðeins 41 þ.km ! 
beinskiptur (þarf hópferðarleyfi) 
verð 5750 með VSK !!! (eftir lokun 
8648989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

MERCEDES BENZ ML 420 cdi 4matic 
. Árgerð 2007, ekinn 103 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 307 hö! Verð 6.590.000. 
Rnr.990739.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645.

KIA Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.490.000. Rnr.990645.

KIA Cerato. Árgerð 2006, ekinn 93 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 750.000. 
Rnr.161048.

CHEVROLET Captiva 7 sæta með 
leðri. Árgerð 2010, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.990720

FORD Focus Ghia station. Árgerð 
2005, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890.000. Rnr.990799.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD TRANSIT CHALLENGER 192 
06/2004, ekinn 18 Þ.km, dísel, 5 gíra, 
eins og nýr! Verð 7.590.000. Skiptir á 
dýrari! Raðnr.283578 á www.BILO.is

 FIAT JOINT 03/2007, ekinn aðeins19 
Þ.km, dísel, 5 gíra. Vill skipta á 
nýlegum sportjeppa! Verð 5.990.000. 
Raðnr.310829 á www.BILO.is

 FORD TRANSIT BLUECAMP 04/2006, 
ekinn aðeins 28 Þ.km, dísel, 5 gíra. 
Verð 5.790.000. Flottur bíll klár í 
ferðalagið! Raðnr.251609 á www.
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

VIÐ STAÐGREIÐUM BÍLINN !
Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílunum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum 
þér staðgreiðslutilboð þér að 
kostnaðarlausu.

Vel með farinn umboðsbíll Volvo S40 
með 2,4 vél, sjálfskiptur árg.2006, 
ekinn 125 þ.km. Tilboðsverð kr 
1.450.000-. gsm 842 5355.

Til Sölu MAN 4X4, 8.136D. Árg. 86. 
Ekin 68þ.km. 6 cyl. 5 gíra. Driflæsing. 
Michelin dekk. engin bifreiðagj. 
1.800.þ. M.VSK. S-8935777.

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín 
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér 
reynslu annarra viðskiptavina okkar á 
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús. 
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og 
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum, 
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að 
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

Til sölu Pajero árg‘97. ek. 357 þ.km. 
sk.‘15. 7 manna bíl.verðhugmynd 470 
þús. Uppls. s. 893-8257.

Audi quattro árg 02 ek 73þ til sölu 
Uppl S 8493230

TOYOTA PREVIA 2003. 7 manna. Ek. 
189þús Einn eigandi. Dráttarkrókur. 
Verð 1.490.000.- Uppl. í s. 899 2830

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Jeppar

PÁSKATILBOÐ 1690ÞÚS.
Nissan Navara árg.‘06 hlaðinn 
aukabúnaði S. 695 1918.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

VIFTUR
Heildsala / smásala
íshúsið 30ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

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



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

 Fellihýsi

 Vinnuvélar

Spider fjarstýrð sláttuvél Stærri 
gerðin Árg. 2008 Verð:5.800.000.-kr 
+ vsk. Nánar á www.velamidstodin.
is S:577-5757/6949999 magnusr@
velamidstodin.is

 Bátar

STRANDVEIÐIBÁTUR TIL 
SÖLU.

 TILBOÐ ÓSKAST.
DNG rúllur Viking 700 - dekkaður. 
Nonni KE 151 / 7196 Yanmar 75 hp 
24 V kerfi, lagt fyrir 3 vindum. VHF, 
radar, dýptarmælir, sjálfstýring, STK. 
Verð 7.9 millj. Ýmis Skipti koma til 
greina. Tilboð óskast . Uppl síma 
696-1001

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Garðyrkja

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

ÓDÝR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða 
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf 
Sími: 615-1605.

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

 Bókhald

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

SKATTFRAMTAL 2014
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 fob@fob.is

 Málarar

MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska 
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171 
& egillsverris@gmail.com

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar, sorpu ferðir, 
Almenn sendibílaþjónusta. Uppl. í s. 
8469987

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ MÁLA 
ÞAKIÐ. Tek að mér uppsetningar 
og lagfæringar á Þakrennum, 
Þakviðgerðir, Þakmálun og allskyns 
húsaviðhald. Uppl. s. 694 8448 Ólafur.

• Sumarið er byrjað hjá okkur á Planinu  
í Korputorgi. 

• Upptjaldaðir ferðavagnar í miklu úrvali.
• Komdu og tjaldaðu ferðavagninum þínum 

inni hjá okkur, við seljum.
• Fjölbreytt úrval notaðra bíla og ferðavagna 

á staðnum og á skrá.

Þetta er bara lítið sýnishorn af þeim möguleikum  
sem við bjóðum upp á til að gera sumarið ógleymanlegt!
Opnunartímar: mán – fös 10-18  lau. 12-16  sun. 13-15
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

2200 fm2  
sýningarsalur

Erum byrjaðir að taka við 
vögnum fyrir sumarið

OPIÐ Í DAG

Save the Children á Íslandi

19. apríl 2014  LAUGARDAGUR12


