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Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Starfsmannasvið, 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík   www.heilsugaeslan.is

Reykjavík, 20. júlí 2008.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarfræðinga vantar til starfa við Miðstöð heima-
hjúkrunar sem er til húsa að Álfabakka 16, Reykjavík.
Miðstöð heimahjúkrunar sinnir sólarhringsþjónustu
við íbúa Reykjavíkur og nágrannasveitarfélaga. 
Starfssvið hjúkrunarfræðinga er umsjón með skjól-
stæðingum og ýmis sérhæfð hjúkrunarstörf.  Leitað er
eftir hjúkrunarfræðingi sem getur hafið störf sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi, um er að ræða dagvinnu
og morgunvakt fjórðu hverja helgi. Umsækjendur
þurfa að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum til að
geta unnið sjálfstætt. Bíll til afnota á vinnutíma.

Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá og afrit af prófskýrteinum sendist til starfs-
mannasviðs Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík, fyrir 5.
ágúst 2008.

Sjúkraliðar
Sjúkraliðar óskast til starfa við Miðstöð
heimahjúkrunar sem fyrst eða eftir nánara samkomu-
lagi.  Um er að ræða dag- og kvöldvaktir. 

Starf sjúkraliða við Miðstöð heimahjúkrunar krefst
sjálfstæðra vinnubragða og þurfa umsækjendur að búa
yfir góðri reynslu og hæfileikum til að geta unnið sjálf-
stætt. Bíll til afnota á vinnutíma. Starfsemi
heimahjúkrunar er ört vaxandi, fjölbreytt og mjög
gefandi starf.  Miðstöð heimahjúkrunar sinnir
sólarhringsþjónustu.

Nánari upplýsingar um stöðurnar veitir Þórdís Magnúsdóttir forstöðumaður Miðstöðvar heima-
hjúkrunar Heilsugæslunnar í síma 513 1300 eða á netfangi: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is  

Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Miðbær auglýsir eftir hjúkrunar-
fræðingi til starfa við heilsugæsluhjúkrun sem fyrst
eða eftir nánara samkomulagi.  Um er að ræða 70%
starf þar sem starfssviðið er í ung- og smábarnavernd
og almennri móttöku.  Æskilegt er að umsækjendur
hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi
yfir góðri reynslu í hjúkrun. 

Ljósmóðir
Ljósmóðir óskast til starfa við Heilsugæsluna Miðbæ
sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.  Um er að
ræða 50% starf í  mæðravernd.

Leitað er eftir ljósmóður sem hefur einnig lokið
hjúkrunarfræðimenntun og býr yfir víðtækri klíniskri
reynslu.

Heilsugæsluna Miðbæ

Upplýsingar um stöðurnar veitir:  Margrét Magnúsdóttir, yfirhjúkrunarfræðingur Heilsugæslunnar
Miðbæ í síma 525-2600 eða á netfangi: margret.magnusdottir@mid.hg.is

Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Seltjarnarnesi auglýsir eftir hjúkrunar-
fræðingi til starfa við heilsugæsluhjúkrun.
Leitað er að hjúkrunarfræðingi til starfa þar sem starf-
ssviðið er m.a. í ung- og smábarnavernd, skólaheilsug-
æslu, heilsuvernd eldri borgara og almennri móttöku.
Viðkomandi þarf  að geta hafið störf sem fyrst eða eftir
nánara samkomulagi.  Starfshlutfall getur verið
samkomulagsatriði.    Æskilegt er að umsækjendur hafi
sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir
góðri reynslu í hjúkrun.

Ljósmóðir
Ljósmóðir óskast til starfa við Heilsugæsluna
Seltjarnarnesi sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Um er að ræða starf við mæðravernd og foreldr-
afræðslu.

Leitað er eftir ljósmóður sem hefur einnig lokið
hjúkrunarfræðimenntun og  býr yfir víðtækri klíniskri
reynslu.

Nánari upplýsingar veitir Emilía P. Jóhannsdóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Seltjarnarnesi
í síma 561 2070 eða netfangi:emilia.p.johannsdottir@seltj.hg.is. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
auglýsir laus störf við:

Laun eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Sjá nánari upplýsingar um störfin á:  www.heilsugaeslan.is 

Heilsugæsluna Seltjarnarnesi

Heilsugæsluna Árbæ
Hjúkrunarfræðingur
Heilsugæslan Árbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa við heilsugæsluhjúkrun sem fyrst eða eftir
nánara samkomulagi.  Um er að ræðastarf þar sem starfssviðið er í skólaheilsugæslu og almennri móttöku.
Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í hjúkrun. 
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Sigmundsdóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Árbæ í
síma 585 7800  og á netfangi: ingibjorg.sigmundsdottir@arbae.hg.is  

Miðstöð heimahjúkrunar
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The British Embassy in Reykjavik 
is seeking to recruit a trade and investment offi cer

The successful applicant will be responsible for managing and 
developing all aspects of the Embassy’s trade and investment 
activity under the guidance of the Ambassador. 

These include:
Identifying business opportunities and undertaking market 
research for UK companies in Iceland.

Co-ordinating and running UK business events in Iceland.

Identifying investment opportunities in Iceland and the UK.

Working with the British Government Trade and Investment 
organisation to develop and execute the UK’s strategic trade and 
investment policy in Iceland and the Nordic region.

The Trade and Investment Offi cer also participates fully in the 
wider work of the Embassy.

 Application should be made in writing in English and Icelandic 
and sent to Simon Minshull along with a CV to reach the 
Embassy by the 12th of August 2008. British Embassy P.O. Box 
460 121 Reykjavík. Kindly note that electronic applications will 
not be accepted. 

The selection will be made through interviews and tests. 

For further information please contact Simon Minshull on 
550 5100.

Álftamýrarskóli, Álftamýri 79, sími 570 8100, 664 1111
• Íslenskukennari á unglingastigi og tölvukennari á yngri 
stigum, 100% staða

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700, 664 8120
• Íslenskukennari
• Enska og samfélagsfræði
• Íslenska og stærðfræði

Austurbæjarskóli, v/Vitastig, sími 411 7200
• Námsráðgjafi , 100% staða
• Starfsmaður á bókasafn, 60-70% staða
• Kennari á yngsta stigi, byrjendakennsla
• Íþróttakennari

Breiðholtsskóli, Arnarbakka 1-3, sími 411 7450
• Umsjónarkennari á miðstigi

Brúarskóli, Vesturhlíð 3, sími 520 6000
• Umsjónarkennari á miðstigi, 100% staða
• Umsjónarkennari á unglingastig, 100% staða
• Tónmenntakennari, 70% staða
• Stuðningsfulltrúi, 70-100% staða
• Skólaliði, 70% staða

Engjaskóli, Vallengi 14, sími 411 7600
• Deildarstjóri í sérkennslu
• Skólaliði í nemendaeldhús, 70% starf
• Skólaliði, 100% starf

Fellaskóli, Norðurfelli 17-19, sími 557 3800
• Umsjónarkennari í 2. bekk
• Umsjónarkennari í 4. bekk
• Heimilisfræðikennari, 50% staða.

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Kennari á yngsta stigi

Fossvogsskóli, Haðalandi 26, sími 568 0200
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Þroskaþjálfi 
• Starfsmaður skóla til að sinna nemendum í leik og starfi 

Hamraskóli, Dyrhömrum 9, sími 664 8200, 664 8201
• Deildarstjóri í sérkennslu, 50% starf deildarstjóra og 
  sérkennsla.
•  Sérkennari eða þroskaþjálfi  í sérdeild fyrir einhverfa, 
   100% starf
•  Stuðningsfulltrúi í 2-3 bekk

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300, 664 8215
• Dönskukennari á unglingastigi, afl eysing vegna fæðingar-
  orlofs
• Þroskaþjálfi , afl eysing vegna fæðingarorlofs, 50 - 100% 

Hlíðaskóli, Hamrahlíð 2, sími 552 5080
• Náms- og starfsráðgjafi 
• Þroskaþjálfi 
• Sérkennari

• Sérkennari, 50 % starf með daufblindum nemanda
• Táknmálstúlkur, hlutastarf kemur til greina
• Umsjónarkennari í 5. bekk

Hólabrekkuskóli, Suðurhólum 10, sími 557 4466
• Kennari á yngsta stigi
• Kennari á miðstigi
• Þroskaþjálfi 

Ingunnarskóli, Maríubaugi 1, sími 411 7828, 664 8265, 664 8266
• Sérkennari
• Kennari á yngsta stigi
• Raungreinakennari á unglingastigi
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Korpuskóli, Bakkastöðum 2, sími 411 7880, 664 8276
• Umsjónarkennari á yngsta stigi
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Náttúrufræðikennari á unglingastigi, afl eysing vegna 
  fæðingarorlofs
• Stuðningsfulltrúi

Langholtsskóli, Holtavegi 23, sími 553 3188
• Þroskaþjálfi  með þekkingu og reynslu af atferlismótun, 
  80-100% staða
• Stuðningsfulltrúi

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Textílmennt, afl eysing í eitt ár, 100% staða
• Hönnun og smíði, 80-100% staða

Réttarholtsskóli, v/Réttarholtsveg, sími 411 7720
• Samfélagsfræðikennari á unglingastigi

Rimaskóli, Rósarima 11, sími 411 7720
• Heimilisfræði, kennsla í 1. - 7. bekk

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500, 664 8330
• Umsjónarkennari á miðstigi
• Skólaliði

Sæmundarskóli, Gvendargeisla 168, sími 411 7848
• Þroskaþjálfi  til að vinna í teymi með sérkennara og 
  talmeinafræðingi
• Sérkennari á miðstigi

Vesturbæjarskóli, Sólvallagötu 67, sími 562 2296, 696 2299
• Heimilisfræðikennari
• Umsjónarkennari á yngsta stigi

Víkurskóli, v/Hamravík, sími 545 2700, 664 8345
• Umsjónarkennarar á yngsta stigi
• Umsjónarkennarar á miðstigi
• Smíðakennari

Vogaskóli, v/Skeiðarvog og Sólheima, sími 411 7373
• Stuðningsfulltrúi á mið- og unglingastigi, 80% staða

Skólaárið 2008 - 2009 
eru eftirfarandi stöður lausar í grunnskólum Reykjavíkur

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það 
margbreytilega samfélag sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar 

www.reykjavik.is/storf Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi
 borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.  

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
við viðkomandi stéttarfélög.

Menntasvið

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn  

 og unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Sumarafleysingar:
 • Dagþjálfun
 • Aðhlynning
 • Sjúkraliði

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Umsjónarkennari á miðstig
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
Hörðuvallaskóli:
 • Skólaliði II – gangavörður/ræstir
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Sérkennari
 • Þroskaþjálfi
Lindaskóli:
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
 • Kennari í sérkennslu
Salaskóli:
 • Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf  

 eða fullt starf
 • Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Matráður starfsmanna 80-100%
Vatnsendaskóli:
 • Þroskaþjálfi
 • Stuðningsfulltrúi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Mötuneyti
leik- og grunnskóla

Seltjarnarness
Laus er til umsóknar

störf í eldhúsi

Aðstoðarfólk vantar í eldhús. Um er
að ræða bæði100% og 50% stöður.

Laun skv. kjarasamningi launanefndar
sveitarfélaga við starfsmannafélag
Seltjarnarness.

Áhugasamir hafi samband við:
Jóhannes Má Gunnarsson

í síma 5959-200, 845-2490 eða
johannesmar@seltjarnarnes.is

OG HEIMILISTÆKJA-
VIÐGERÐUM

AÐILI VANUR KÆLI-

Helsta starfssvið:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 750 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög, 

fyrirtæki og einstaklinga.

Framkvæmdagleði í fyrirrúmi

TRÉSMIÐIR
Vegna góðrar verkefnastöðu óskar ÍSTAK eftir að ráða trésmiði til starfa. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

CIEŚLI SZALUNKOWYCH
lub osoby z doświadczeniem w pracach przy szalunkach, na swoje budowy w  

Reykjaviku  i jego okolicach. Zainteresowani muszą wykazać się 

doświadczeniem  w pracy z systemem szalunkowym DOKA. Mile widziana 

znajomość języka angielskiego.

GRAFARVOGI - HVERAFOLD
Vegna opnunar á nýrri verslun okkar í Hverafold 
óskum við eftir að ráða fólk í eftirfarandi störf:

Aðeins þjónustulundaðir og drífandi einstaklingar koma til greina. 
Fólk á öllum aldri er hvatt til að sækja um á vinnustað þar sem 
ríkir góður starfsandi.

Upplýsingar veitir verslunarstjóri, Bjarki Þór Árnason í síma 895-0616. 
Umsóknir berist á netfangið hverafold@netto.is fyrir 28.júlí.
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Velferðasvið

   

Seljahlíð heimili aldraðra óskar eftir að 
ráða í eftirtaldar stöður:

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Starfsmaður óskast í heimaþjónustu og aðstoð við 
sjúkraþjálfun, um er að ræða 80 % starf, vinnutími virka 
daga kl: 8 - 14.30. Aðstoð við sjúkraþjálfun fer fram milli kl: 
10 - 12.

Helstu verkefni og ábyrgð;
• almenn heimilisþrif í vistarverum íbúa
• stuðningur í daglegu lífi  til sjálfstæðrar búsetu
• aðstoð við sjúkraþjálfun undir leiðsögn sjúkraþjálfara

Hæfniskröfur;
• lipurð í mannlegum samskiptum
• íslenskukunnátta skilyrði
• sveigjanleiki og samviskusemi

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 
Efl ingar. Umsóknarfrestur er til 5. ágúst nk. Umsækjandi þarf 
að geta hafi ð störf eigi síðar en 1. september 2008.

Allar nánari upplýsingar veita Hlíf Hjálmarsdóttir eða Ólöf J. 
Stefánsdóttir virka daga milli kl: 10 og 15 í síma 540-2400 eða 
á staðnum Hjallaseli 55.

Starfsmann í eldhús/borðstofu í 70 % starf, 
vaktavinna, unnið er kl: 8 - 16, sjö vaktir á hálfum mánuði. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf í ágúst.

Helstu verkefni
• framreiðsla á málsverðum
• frágangur og uppþvottur

Hæfniskröfur
• íslenskukunnátta nauðsynleg
• lipurð í mannlegum samskiptum
• reynsla af skyldum störfum æskileg
• sveigjanleiki og samviskusemi

Laun skv. kjarasamningi Efl ingar og Reykjavíkurborgar. 

Umsóknarfrestur er til 5. ágúst nk.

Allar nánari upplýsingar veitir Björn Ólafsson matreiðslu-
meistari virka daga milli kl: 10 og 14 í síma 540-2400 eða á 
staðnum Hjallaseli 55, 109 Reykjavík.

Í Seljahlíð heimili aldraðra eru þjónustuíbúðir og lítil hjúkru-
nardeild með heimilislegum anda, starf með öldruðum krefst 
nærgætni og hæfni í mannlegum samskiptum, lögð er áhersla 
á að styðja við sjálfsbjargargetu íbúanna.

Vilt þú slást í hópinn?
Ég er 22 ára kona með hreyfi hömlun sem óska 
eftir aðstoðarmanneskju til starfa frá og með 
1. september. 
Ég þarf á að aðstoð að halda við fl estar athafnir 
daglegs lífs, m.a. við hreinlæti, klæðnað, keyrslu, 
tiltekt, vinnu og skóla. Markmið aðstoðarmanneskju 
er að stuðla að tækifærum mínum til þátttöku í 
eigin lífi  og að viðhalda og auka lífsgæði mín.
Hjá mér starfa fjórar ungar konur sem aðstoða mig 
við það sem hver dagur ber í skauti sér. Fjölbreytni 
einkennir starfi ð því enginn dagur er eins hjá mér, 
frekar en hjá þér. 
Inn í þennan góða hóp getur þú komið sterk til leiks 
– því með þér hef ég kost á að lifa með reisn.
Umsækjandi þarf að vera á aldrinum 20-30 ára, 
reyklaus og með bílpróf. Jákvæðni, sveigjanleiki 
og virðing er lykillinn að farsæld í okkar samstarfi  
og vilji til að auka þekkingu og leggja sig fram að 
metnaði við alla þætti starfsins.

Fyrirspurnir, umsóknir og ferilskrár berist á 
netfangið freyja@forrettindi.is.

Ráðningardagsetning: Í síðasta lagi 1. september
Vinnutímabil: Framtíðarstarf
Vinnuhlutfall: 50% eða 100%
Laun: Góð laun í boði.

Starfsmaður óskast á víraverkstæði

Ísfell ehf. rekur alhliða veiðarfæraþjónustu með 
útgerðar-, rekstrar- og björgunarvörur ásamt 
rekstri neta- og víraverkstæða.  Nánari upplýsingar 
er að fi nna á heimasíðu félagsins www.isfell.is

Starfsstöðin Ísnet Hafnarfjörður að 
Óseyrarbraut 28 óskar eftir starfsmanni vönum 
almennri víravinnu og netagerð.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 
1.ágúst næstkomandi 

Umsóknir óskast sendar á netfangið 
oddgeir@isfell.is eða hafa samband við 

Oddgeir Oddgeirsson rekstrarstjóra í 
s. 5 200 545 eða 660 8848.  
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Listasafn Reykjavíkur

Veitingarekstur í Listasafni Reykjavíkur 
- Hafnarhúsi

Listasafn Reykjavíkur leitar að áhugasömum starfsmanni með 
metnað og frumkvæði til að móta og sjá um veitingarekstur í 
Hafnarhúsi. 

Hafnarhúsið er vettvangur samtímalista og fjölbreyttra viðburða 
sem þúsundir gesta sækja ár hvert.  Óskað er eftir starfsmanni sem 
hefur frumkvæði og vill taka þátt í að móta nýja og ferska veitinga-
stefnu staðarins.

Við leitum að framtíðarstarfsmanni í gott starfslið á skapandi og 
skemmtilegum vinnustað. Starfi ð felst í afgreiðslu, framleiðslu, 
innkaupum, starfsmannahaldi og almennri umsjón rekstursins.

Starfshlutfall er 100% virka daga frá kl. 9-17. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og hlutaðeig-
andi stéttarfélags. 

Umsækjandi þarf að geta hafi ð störf 1. september 2008.

Skrifl egar umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
sendist til Önnu Friðbertsdóttur, deildarstjóra rekstrardeildar 
sem jafnframt gefur upplýsingar í síma, s. 590-1200, Listasafn 
Reykjavíkur, Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík. Jafnframt er tekið á móti 
umsóknum á netfangið anna.fridbertsdottir@reykjavik.is.                    
Umsóknarfrestur er til 3. ágúst 2008

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Veitingarekstur
�

�

Hjúkrunarfræðingar
Hvernig væri að prófa eitthvað nýtt?

Við á hjúkrunarheimilinu Sólvangi viljum bjóða þér starf við 
öldrunarhjúkrun,
starf sem er fjölbreytilegt, krefjandi, gefandi og þroskandi.
Sólvangur er í fallegu umhverfi  rétt við lækinn í Hafnarfi rði. 
Þrjár deildir eru þar
starfandi með 17-19 heimilismenn á deild.
Við leggjum áherslu á umhyggju fyrir starfsfólki, jákvætt og 
hvetjandi
starfsumhverfi , að sérhver starfsmaður fái að njóta sín og sé 
ánægður í starfi .

    Okkur vantar til starfa:
 · Deildarstjóra á deild 3.
 · Aðstoðardeildarstjóra á deild 2.
 · Hjúkrunarfræðing á fastar næturvaktir 
   (50% starf).
 · Hjúkrunarfræðinga á allar deildir.

Nánari upplýsingar gefa Erla M. Helgadóttir hjúkrunarstjóri 
Sólvangi, erla@solvangur.is, í síma 5906500,netfang 
erla@solvangur.is og Birna G. Flygenring, framkvæmdastjóri
hjúkrunar við STJS í síma 520100/5906500, netfang: 
bgf@stjo.is
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf 
skulu berast fyrir 10. ágúst nk. til Birnu G. Flygenring fram-
kvæmdastjóra hjúkrunar, Suðurgötu 41, 220 Hafnarfi rði.

Laun ofangreindra starfa er samkvæmt gildandi samningi viðko-
mandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást á 
heimasíðu stofnunarinnar stjs.is, í upplýsingum STJS Suðurgötu 41 og 
á skrifstofu Sólvangsvegi 2, Hafnarfi rði.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Leitum að ungum 
leikurum í sjónvarps-
kvikmynd sem tekin 
verður upp í ágúst.

Nr 1. Áræðin, ákveðin og hress 8 ára stelpa.
Nr 2. Duglegur 12 ára strákur.

Umsókn skal innihalda: fullt nafn, kennitölu, 
heimilisfang, símanúmer, áhugamál 
og ljósmynd/ljósmyndir.

Umsóknir sendist á taka@taka.is eða í pósti til 
Töku Kvikmyndagerðar, Skúlaskeiði 28, 220 Hfj.

Hefur þú áhuga á hönnun 
og húsbúnaði?

Í húsgagnadeild og smávörudeild starfa sölufulltrúar við ráðgjöf og sölu 
til viðskiptavina. Við leitum að einstaklingum til starfa í báðar deildir.

Hæfniskröfur:
 • Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
 • Samviskusemi
 • Góð og rík þjónustulund
 • Áhugi á hönnun og húsbúnaði
 • Almenn tölvuþekking
 • Þekking á Navision kostur en ekki skilyrði

Um fullt starf og hlutastarf er að ræða. Ráðið verður í stöðurnar sem 
fyrst.

Umsóknum má skila á þjónustuborð IKEA eða fylla út umsóknarform á 
www.IKEA.is. Nánari upplýsingar veita Fjóla Kristín Helgadóttir 
(fjola@ikea.is) og Auður Gunnarsdóttir (audur@ikea.is) í síma 520-2500.

Hjá IKEA starfa rúmlega 300 manns. Starfsmenn eru á öllum aldri, með ólíkan bakgrunn og af 
ýmsum þjóðernum. Við fögnum slíkri breidd og viljum meina að það sé skemmtilegt að vinna hjá 
IKEA, þar sem allir standa saman í því að starfrækja eina vinsælustu verslun landsins. Starfsfólki 
gefst tækifæri til að vaxa í star�, axla ábyrgð og vera mikilvægur hlekkur í kraftmiklu og ört 

vaxandi fyrirtæki.

Vegna góðrar verkefnastöðu óskum við eftir að ráða 
laghenta menn í parketslípun, einnig smiði í parketlagnir 
sem sjálfstæða verktaka. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Sími 892-8861, 5675412 eða fridrik@pm.is

Staða skólastjóra við Grunnskóla Húnaþings vestra 
er laus til umsóknar

Starfssvið:
Skólastjóri ber fag- og rekstrarlega ábyrgð á starfi  skólans, stjórnar honum 
og hefur forgöngu um mótun faglegrar stefnu í samstarfi  við fræðsluráð og 
sveitarstjórn. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi er skilyrði.
• Þekking og reynsla á sviði stjórnunar og rekstrar er æskileg.
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er æskileg.
• Einlægur áhugi á metnaðarfullu skólastarfi .
• Sjálfstæði í starfi  og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Grunnskóli Húnaþings vestra er einsetinn og stunda um 160 nemendur 
nám við skólann í 1. - 10. bekk. Kennslustaðir skólans eru tveir, nemendur 
1. - 4. bekkjar stunda nám sitt á Hvammstanga og nemendur 5. - 10. 
bekkjar á Laugarbakka. Vel er búið að skólanum og starfi ð er metnaðarfullt, 
við stuðlum að fjölbreyttri og skemmtilegri skólagöngu nemenda t.d. 
með áherslu á list- og verkgreinar.  Skólinn er vel búinn tækjum og við 
hann er rekið gott mötuneyti. Allir fastráðnir kennarar skólans hafa lokið 
grunnskólakennaraprófi . Gott samstarf er milli grunnskóla, leikskóla og 
tónlistarskóla.  Ýmsar nánari upplýsingar um starfsemi skólans má nálgast 
á heimasíðu hans http://www.hunathing.is/skoli  Laun skólastjóra eru í 

samræmi við kjarasamning Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasam-
bands Íslands.  Aðstoð verður veitt við útvegun húsnæðis ef með þarf.  

Umsóknarfrestur er til 6. ágúst nk. 
Umsóknir, sem skulu vera skrifl egar, berist til skrifstofu Húnaþings vestra, 
Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Í umsókn skal greina frá men-
ntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur máli skipta. Æskilegt 
er að umsækjandi geti hafi ð störf sem fyrst en í síðasta lagi 1. janúar nk.  
Upplýsingar um starfi ð veitir Ágúst Jakobsson skólastjóri, sími 455-2911 / 
847-8812, netfang agustj@ismennt.is 

Hvammstangi í Húnaþingi vestra er í alfaraleið, aðeins 6 km. frá þjóðvegi 
1 og í u.þ.b. tveggja klst. akstursfjarlægð frá Reykjavík og Akureyri. Íbúar 
í Húnaþingi vestra eru tæplega 1.200 og í sveitarfélaginu 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. 

Skólastjóri Grunnskóla Húnaþings vestra

Vélstjóri óskast 
Skipið er Hrafn Sveinbjarnarson GK 255.

Lágmarksréttindi: VS1 

Upplýsingar í síma:  852-3727 eða 892-2502

Kartöfl uverksmiðjan Þykkvabæ hf.
ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI Í

VERKSMIÐJU OKKAR Í ÞYKKVABÆ.

Upplýsingar gefur Auðun í síma 487-5600
audun@karto.is
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Kennarar
Við í Árskóla á  Sauðárkróki getum bætt við okkur áhuga-
sömum kennurum næsta skólaár. 

Um er að ræða sérkennslu, danskennslu og almenna 
kennslu á yngsta og miðstigi.

Umsóknarfrestur er til 5.ágúst.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri í síma 8221141/8221142.
Heimasíða skólans: http://www.arskoli.is

Sveitarstjóri
Þingeyjarsveit óskar eftir að ráða sveitarstjóra.

Verksvið:
•  Daglegur rekstur sveitarfélagsins
•  Yfi rumsjón með fjármálastjórn, bókhaldi, áætlanagerð    
   og starfsmannamálum
•  Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
•  Fulltrúi sveitarfélagsins út á við ásamt sveitarstjórn
•  Umsjón með vefsíðu sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af rekstri og stjórnun
•  Góð bókhalds- og tölvukunnátta
•  Hæfni  í mannlegum samskiptum
•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi  er æskileg

Leitað er að öfl ugum einstaklingi sem býr yfi r miklum  
drifkrafti og áhuga.  Um er að ræða afar fjölbreytt og 
lifandi starf sem m.a. byggist á fjölþættum samskiptum 
við íbúa, sveitarstjórn, starfsmenn sveitarfélagsins og 
samstarfsaðila.

Sveitarfélagið Þingeyjarsveit varð til við sameiningu 
Aðaldælahrepps og Þingeyjarsveitar í júlí 2008.  Íbúar 
eru um 950 talsins og landsvæðið um 6.000 ferkílóm-
etrar.  Fjölmargar náttúruperlur eru í sveitarfélaginu sem 
nær milli Vaðlaheiðar og Þeistareykja/Gjástykkis annars 
vegar og frá Flatey á Skjálfandafl óa inn á Vatnajökul 
hins vegar.  Mannlíf er gróskumikið og atvinnuvegir 
fjölþættir.  

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið er að fi nna á 
vefsíðum Þingeyjarsveitar www.thingeyjarsveit.is og 
Aðaldælahrepps www.adaldaelahreppur.is.

Umsóknum skal skilað á skrifstofu sveitarfélagsins í 
Kjarna, 650 Laugar merkt  “sveitarstjóri” eigi síðar en 
þriðjudaginn 5. ágúst næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Ólína Arnkelsdóttir oddviti í 
síma 8658882 og 4643322.

S

Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

ÖRYGGISGÆSLA

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða í störf öryggisvarða 
á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða fjölbreytt 
og skemmtileg verkefni til framtíðar.

Umsækjendur þurfa að vera ábyrgir og geta unnið sjálfstætt. 
Hreint sakavottorð og flekklaus ferill eru skilyrði.

Upplýsingar um starfið veitir Magnús Reyr Agnarsson
í síma 580 7000 eða á magnus@securitas.is. Umsækjendur 
geta fyllt út umsókn á vef Securitas www.securitas.is. 
Umsóknafrestur er til og með 28. júlí.

Í boði eru samkeppnishæf laun og krefjandi störf hjá traustu 
og framsæknu fyrirtæki með samhentan hóp starfsmanna. Lögð 
er áhersla á góð starfsskilyrði og möguleika starfsmanna til að 
vaxa og dafna með fyrirtækinu.

SECURITAS

The British Embassy in Reykjavik 
is seeking to recruit a trade and investment offi cer

The successful applicant will be responsible for managing and 
developing all aspects of the Embassy’s trade and investment 
activity under the guidance of the Ambassador. 

These include:
Identifying business opportunities and undertaking market 
research for UK companies in Iceland.

Co-ordinating and running UK business events in Iceland.

Identifying investment opportunities in Iceland and the UK.

Working with the British Government Trade and Investment 
organisation to develop and execute the UK’s strategic trade and 
investment policy in Iceland and the Nordic region.

The Trade and Investment Offi cer also participates fully in the 
wider work of the Embassy.

 Application should be made in writing in English and Icelandic 
and sent to Simon Minshull along with a CV to reach the 
Embassy by the 12th of August 2008. British Embassy P.O. Box 
460 121 Reykjavík. Kindly note that electronic applications will 
not be accepted. 

The selection will be made through interviews and tests. 

For further information please contact Simon Minshull on 
550 5100.
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ÚTBOÐ
MÁLUN

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Háskólinn í Reykjavík
Frágangur innanhúss – Málun

Verkið felst í almennri málningarvinnu innanhúss í nýbyg-
gingu Háskólans í Reykjavík í Vatnsmýrinni.

Aðalverktaki verksins er ÍSTAK hf.  Væntanlegur undirverk-
taki vegna útboðs þessa verður undir stjórn aðalverktaka.  

Helstu magntölur eru:
Málun steyptra veggja  ~ 18.200 m2
Málun gifsveggja   ~ 19.300 m2
Málun hljóðdempandi klæðningar    ~   3.500 m2
Lökkuð sjónsteypa     ~ 4.600 m2
Rykbinding   ~ 15.800 m2
Málun hljóðdempandi klæðningar    ~   3.500 m2
Málun gólfa       ~   1.800 m2
Málun stálbita                                    ~  1.700 lm

Verkinu verður skilað í tveimur áföngum.
Fyrri áfangi skal vinnast á tímabilinu september 2009 
– júní 2009.
Seinni áfangi skal vinnast á tímabilinu ágúst  2009 – maí 
2010.
Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Línuhönnunar hf, 
Suðurlandsbraut 4A, 108 Reykjavík.
Tilboð verða opnuð á skrifstofu Eignarhaldsfélagsins 
Fasteignar hf., Bíldshöfða 9, fi mmtudaginn 14. ágúst 2008, 
kl. 14:00. 

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða 
aðstoðarmann í móttökueldhús við Félagsmiðstöðina 
Lönguhlíð 3.

Helstu verkefni:
•  Vinna við almenn eldhússtörf og frágangur í matsal 
   og eldhúsi.

Hæfniskröfur: 
•  Lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Sveigjanleiki.

Um er að ræða 75% starf.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar 
og Efl ingar stéttarfélags.  

Umsóknir þurfa berast fyrir 30. júlí  nk. í Félagsmiðstöðina 
Lönguhlíð 3 eða á netfangið: anna.hermannsdottir@
reykjavík.is Nánari upplýsingar í s.535-2760, 

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Starfsmaður
í móttökueldhús

Útboð
Húsfélagið Miðbær Háaleitisbraut 58-60 óskar 
eftir tilboðum í verkið: 

UTANHÚSSFRAMKVÆMDIR 
2008

Málun og viðgerðir

Verkið felst m.a. í undirvinnu og endurmálun 
glugga, hurða og steyptra veggja auk 
endurnýjunar tréverks og glers. 

Helstu magntölur eru: 

� ... Endurmálun sléttra veggja 66 m2

� ... Endurmálun hraunaðra veggja 410 m2

� ... Endurmálun glugga 1.310 lm 

� ... Endurmálun faga 550 lm 

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2008. 

Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu 
Verkfræðistofunnar Hnit, Háaleitisbraut 58-60 
3.h. 108 Rvk. 

Tilboð skulu berast á sama stað fyrir kl. 11:00 
föstudaginn 25. júlí 2008 þar sem þau verða 
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda er þess óska. 

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Arnarbakki 2, bílastæði og Logafold 72-80, 
snjóbræðsla - 2008
Útboðsgögn verða seld á kr. 2.000 frá og með þriðju-
deginum 22. júlí 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. ágúst  2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12170
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod. 

Alþjóðahúsið 
• Starfsmaður í móttöku
Starfsmaður mun svara í síma og taka á móti gestum, veita up-
plýsingar um starfsemi Alþjóðahússins og fl eira því tengt. Leitað 
er að einstaklingi með tungumálakunnáttu, ríka þjónustulund 
og góða samskiptahæfi leika. 

• Verkefnisstjóri túlka- og 
þýðingaþjónustu Alþjóðahússins ehf.
Starfssvið er að hafa umsjón með daglegum rekstri túlka- og 
þýðingaþjónustunnar, gerð starfs- og fjárhagsáætlana, kynning á 
starfseminni, umsjón með ráðningu túlka og þýðenda, uppbyg-
ging gæðakerfi s auk annarra tilfallandi verkefna.

Leitað er að framsýnum einstaklingi, með góða menntun, sem 
hefur reynslu af því að starfa sjálfstætt, með góða þekkingu 
rekstrarmálum auk þekkingar á þýðingu og túlkun á milli tun-
gumála. Tungumálakunnátta mikilvæg.

Nánari upplýsingar 
veitir Einar Skúlason, framkvæmdastjóri Alþjóðahúss, 
netfang: einar@ahus.is, sími: 530-9310.
Umsóknir, með greinargóðum upplýsingum um umsækjanda, 
berist á skrifstofu Alþjóðahússins í síðasta lagi þann 30. júlí 
2008. Æskilegt að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. Eldri um-
sóknir óskast endurnýjaðar. 

 Í starfsmannastefnu hússins er lögð sérstök áhersla á að fólk 
af mismunandi þjóðerni komi að starfi  þess. Fólk af erlendum 
uppruna er því sérstaklega hvatt til að sækja um störfi n. 

Nánari upplýsingar um Alþjóðahúsið er að fi nna á vefsíðunni 
www.ahus.is

Upplýsingar um aldur, 

menntun, fyrri störf og 

áhugamál sendist til

Ingu Huldar Hermóðsdóttur 

starfsmannastjóra á 

netfangið

ingahuld@bitingur.is

BLAÐAMAÐUR ÓSKAST
Á SKAKKA TURNINN

OG SÖGUNA ALLA
Umsækjandi þarf að geta 

ha�ð störf sem fyrst.

Viðkomandi þarf að:

vera vanur skriftum 
skrifa gott mál og vera 
�jótur að því
hafa mjög fjölbreytt 
áhugasvið um allt milli 
himins og jarðar
hafa gaman af sögu, 
menningu, vísindum, 
samfélagi og listum.

�
�

�

�

Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Mini Cooper S. Árgerð 6/2006, ekinn 8 
þ.km, bensín, 5 gírar. Verð 3.890.000- 
áhvíl. ca. 3.4 mill. afborgun 55 þús. 
Skipti á dýrari eða ódýari koma til 
greina. Lítur út eins og nýr.

Land Rover Range Rover Vogue 4.4 
umboðsbíll. Árgerð 9/2003, ekinn 69 
þ.km, bensín, sjálfskiptur. Listaverð 
6.490 þús. Bíll með öllu. Erl. lán c.a 
3.9 millj. Vil skipta á dýrari fólksbíl eða 
ódýrari. Uppl. í s. 696 1001 eða 517 1111 
Einnig gott stgr verð.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Netbilar.is kynnir:100%lán á Dodge 
Ram Daytona 5,7 Hemy, 4x4, 345 hp,árg 
2006, ek 23 þ.km, 20“ felgur, Spolerkitt, 
segl yfir palli,virkilega öflug græja,öll 
skipti skoðuð,verð 3.690 áhv 3.690, 
uppl 588 5300 eða www.Netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Corolla Touring 4WD árgerð 
1997 ekinn 190 þ. km. Fjórhjóladrifinn 
bíll í mjög góðu ástandi fyrir utan 
kúplingu sem þarfnast endurnýjar. 
Afsláttarverð kr. 150 þ. Uppl. sími: 898 
7889 / 861 7576

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

TOYOTA YARIS SOL 1.3 Árgerð 2/2006 
Ekinn 25 þ.km. Sjsk. Verð 1.750 sími 
898-7377

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Toyota LC 90VX commonrail, intercool-
er. Árg. ‘02 diesel, ek. 112 þ. Uppl. í s. 
892 5363

Ford Econoline 7 manna ‘99. Ek. 60 
þ. mílur. Toppbíll, allur í leðri, 5,4 ltr 
V8 Triton, Explorer innrétting, skoðaður 
09, ekkert áhvílandi, verð 2.050.000,- 
Nánari uppl. Ottó 892 8735. Til sýnis að 
Þrastarhöfða 33, Mosfellsbæ.

Til sölu Citroen Xara árg. ‘01 ek. 89 þ. 
Verð aðeins 330 þ. Uppl. í s. 898 8835.

Til sölu Ford F 150 King Ranch árg. ‘06 
ek. 61 þ. Fallegur og vel með farinn bíll 
með öllum þægindum. Webasto mið-
stöð, dráttarkúla, lok, leðursæti, topp-
lúga, 2 dekkjagangar o.m.fl. Umboðsbíll 
frá Brimborg, einn eig. Verð 3300 þ. 
Uppl. í s. 899 7262.

Til sölu fullur tankur af bensíni, Suzuki 
Grand Vitara ‘01 fylgir með. Ek. 108 þ. 
km. góður bíll, verð aðeins 820 þ. Uppl. 
í s. 894 0907.

100% LÁN-v/flutninga erlendis! KIA 
SORENTO 2,5 dísil nýskr 7/2007 ek. 
21 þ.km, ssk. svartur, 170 hö, ESP, auka 
dekk, filmur, krókur, DVD, ofl. - Uppl. í 
s. 822 4585.

Opel Astra
árg.’99. Ekinn 154 þús. Pioneer CD 
m/mp3. Nýskoðaður og tibúinn í ferða-
lagið. Verð 490 þús. Sigfús 821 5815 
axfjord@gmail.com

‘97 Subaru Outback 2,5l til sölu, ek. 118 
þ.km. vetrardekk á stálfelgum og sum-
ardekk á álfelgum fylgja. Cruize Control. 
Uppl. í s. 869 0617.

Óska eftir BMW 520 d, 530 d. 
Verðhugmynd ca. 5 millj. í skiptum fyrir 
Nissan Navara árg ‘07, 33“, með öllu. 
Uppl. í .S. 899 2536

Til sölu Volvo S 70, árg. ‘98. Ek. 145 
þ.km. Verð 550 þ. Óska eftir að skipta 
honum uppí dýrari bíl, get stgr. 500 þ. 
upp í. Uppl. í s. 865 6909.

 0-250 þús.

Toyota Carina E árg. ‘96, sjálfsk. Ek. 125 
þús. Verð 260 þús. Uppl. í s. 659 3459.

HJÓLHÝSI. ACE.Tycon í góðu ástandi.
Árgerð 1997.18 feta. Verð 900.000 þús. 
Sími:8927120 og 8984179.

 250-499 þús.

Toyota Corolla Touring 4wd ‘99 áhvíl-
andi 350þús. verð 400þús. uppl: 699-
5794

Hvítur 3-ja dyra Opel Corsa’01. Ek. 157 
þ.km. Nýsk. Sumar- og vetrardekk fylgja. 
Verð 275 þ. Uppl. í s. 8963039

 500-999 þús.

Til sölu Jaguar XJS 3,6 árg. 1989 Vel 
með farinn, óska eftir tilboði. Uppl. í 
s. 861 6799.

Ford Mustang 4.6L ‘97 Svartur, beinsk. 
leður, 17“ álfelgur. 990þús kr. Árni 847 
6131

 1-2 milljónir

Glæsilegur blæju Mustang með hvítu 
leðuráklæði á sætum. Árg. 2003, ekinn 
30 þ.km. Nánari uppl. í s. 848 5805.

Golf GTI ‘01. Mikið breyttur og hlaðinn 
aukabúnaði. Gegn yfirt. á láni ca. 1.300 
þús. Uppl. í s. 770 2256.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

 Bílar óskast

Óska eftir BMW 520 d, 530 d. 
Verðhugmynd ca. 5 millj. í skiptum fyrir 
Nissan Navara árg ‘07, 33“, með öllu. 
Uppl. í .S. 899 2536

Óska eftir VW Bjöllu til uppgerðar. Má 
vera í hvaða ástandi sem er. S. 698 
0007

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Nissan Terrano II 2.7 Turbo diesel árg 
97 ekinn 212 þ km bsk 33“ breyttur 
7 manna húddhlíf filmur kastaragrind 
krókur verð 890.000- Tilboð 590.000- 
möguleiki á 100% láni upplí síma 863-
0149

Til Sölu Fellhýsi. 430kg leyf 650. Paradiso 
93 vel með farið, 2 gaskútar klósett, 
Nýlegur Hleðslugeimir 12v220 2arms-
tólar sjónvarð dvd spilari, Hitablásari 
Skápur með Vask og með 3x gas-
hellum Tilbuinn í ferðalagið S:4215461 
g:8205461 - 6591825

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Vörubílar

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð 
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árgerð 
6/2005. Verð 12.5 millj. m.vsk. Lán hjá 
Glitnir ca. 8.5 millj. Uppl. í síma 892 
1435 eða 698 0070.

Til sölu góður dráttarbíll. Skipti möguleg 
á bíl með krókheysi. Nýskoðaður. Uppl. 
í síma 822 3650.

M.Bens árg. 2002, ek. 204 þús.km. 
Nýskoðaður. Verð 5,5 m + vsk. Ýmis 
skipti möguleg. Uppl. í s. 822 3650.

Vagnasmiðjan auglýsir:
Eigum á lager hina grimmsterku 
Íslands-grjótpalla úr Hardox 450 og 
Domex stáli. Þyngd með sturtugrind 
og tjakk aðeins 2,9 tonn. Passar á 
alla 4ra öxla bíla. Nýsmíði og viðgerðir 
á öllum gerðum palla. Setjum slitstál 
innan í gamla palla. Gæði og gott verð. 
Vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R.vík s. 
587-2200, 898-4500.

Eldvarnarhurðir
Til sölu 7 nýjar eldvarnarhurðir með 
körmum. Einnig 5 notaðar venjulegar 
innihurðir. S. 866 6684

 Húsbílar

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði, 
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696 
3522.www.ke.is

Travel Lite Pallhýsi
Húsin eru vel útbúin fyrir fríið, 3 stærðir, 
besta verðið, 14 - 1800 þús. eftir gerð 
Til sýnis á Oddagötu 8 Rek s. 663 4646, 
663 4647 travellitecampers.com

Til sölu Fiat Ducato húsbíll árg 86, ek 
256 þ, tvö borð, svefnpl f 5-7, þarfnast 
smá lagf. Verð 1280 þ. - tilboð. Get tekið 
tjaldv uppí - Visa/Euro. S. 615 2161.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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til sölu M bens 309 dísel húsbíll ‘87 
verð 490 þús. uppl. 864 3898.

www.caravan.is
Húsbílaleiga á Íslandi. Uppl. í s. 822 
1920 & 899 4161.

 Mótorhjól

Til sölu Kawasaki 450 árg. ‘06 uppl. í 
síma 8696107

Tvö Sýningahjól og Kerra Suzuki Katana 
‘82 1428cc 600Þ, Honda VF700 ‘85 
375Þ Hjólin eru Gullfalleg og vel upp-
gerð. Sturtu Kerra 3ja hjóla/1 sleða 50Þ 
S: 8979612

 Fjórhjól

Til sölu CAN-AM 800CC ‘08. Verð 1600 
þús. áhv. 1400 þús. Keyrt 20 tíma S. 
699 2290.

Til sölu: Yamaha Kodiak 450 4x4. 
Sjálfskipt, hágt og lágt drif. Grænt, 
árgerð 2003. V. 55 þ. Uppl. í síma 
847-1617

 Hjólhýsi

Til sölu BUERSTNER 4821 kojuhjólhýsi 
660 á lengd með beisli árg 96 kló-
sett svefnpláss fyrir 5 12/220 rafmagn 
hiti í gólfi gasmiðstöð fortjald verð 
1,090,000- . Vagninn er staðsettur á 
suðurnesjum. Uppl í síma 863-0149

 Fellihýsi

Til sölu gott Palomino Yerling árg. ‘00. 
Upphækkað, miðstöð, ísskápur, svefn-
tjöld, fortjald, 2 gask., ofl. Uppl. í síma 
8930394

Fleetwood UTAH 12 fet árg.2006. Vel 
með farið hús með skyggni,sólarsellu, 
230v, ferðaklósetti, heitt/kalt vatn ofl. 
Verð 1.500.000 Uppl. í síma 824-6080

Palmino Golt 9 fet. Lítur vel út. Keypt 
síðarahluta árs ‘99. Og fiskabúr 200 l. 
til sölu á sama stað, fiskar geta fylgt. 
Einnig torfæruhjól. S. 857 0790.

Conway 10 feta fellihýsi til sölu. Í góðu 
ástandi. Stgr. 170 þ. S. 660 8085.

Palomino Colt 9 feta fellihýsi árg.’ 98 til 
sölu. Fortjald, svefntjöld, eggjabakka-
dýnur, grjótgrind ofl. Kjarakaup, selst á 
400.000,- Uppl. í s. 844-4314.

Til sölu Rockwood 9fet árg.96 í topp-
ástandi m. sólarsellu,fortjaldi,ísskáp 
ofl. mjög vel með farið verð 430þús 
uppl.6996867

 Vinnuvélar

Til sölu
Daewoo hjólagrafa árg. 2002. Keyrð 
7500 tíma. 13 tonna með tylt skóflu. 
Sjálfvirkt smurkerfi og hraðtengi. Uppl. 
í s. 822 3650.

Til sölu JCB 6 tonna árg. ‘02. Beltavél. 
Lítur mjög vel út. Keyrð 3300 tíma. Verð 
2.500 þ. + vsk. Uppl. í s. 822 3650.

 Bátar

bayliner245, árg. ‘06, einn með öllu 
þægindum,haffæri til 04-09. uppl. síma 
892 7155 & 892 0155

TIL SÖLU
Tehri SeaFun bátur með 25hp Mercury 
mótor auk aukahluta. Lengd 405 sm. 
breidd 160 sm. Til greina koma skipti 
á tjaldvagni. Upplýsingar í síma 896 
5412.

Sómi 600 GPS & dýptarmælir. Nýuppt. 
vél 6cl bmw d. & kerra. V. 1,7. S. 848 
0328.

 Flug

Til sölu flugvélin TF AUR Rallye 235C, 
stélhjólsvél í fyrsta flokks ástandi. Nýr 
mótor og skrúfa. Uppl. í síma 898 
7820

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

 Bílaleiga

Hlægilegt verð / Tilboð
Luxsusvagnar.is - Til leigu Cherokee 
SRT8 - M. Benz ofl. Verð frá 20þ. - S. 
692 6823.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

 Bókhald

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

 Fjármál

Vantar þig fjármagn
Get hjálpað við að útvega fjármagn. 
Tekur 15 daga. Hver er þín ósk um fjár-
hæð. Vextir 4,5% Uppl. skilast til blaðs-
ins merkt fjármál 2008 fyrir þriðjud. 
22. júl.

 Ráðgjöf

Fjárhagsörðuleikar, vant-
ar þig aðstoð?

Kíktu á www.kaflaskipti.is
Uppl. í s. 412 3050 eða á kafla-

skipti@kaflaskipti.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

 Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 659 4403.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar. www.
buslodageymsla.iceware.net

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

Tökum að okkur
Stærri sem smærri fluttninga t.d. 
búslóðafluttninga, vörufluttninga, sorpu-
ferðir ofl. Erum með 35 m3 kassabíl 
með lyftu og kæli. Toyota Hiace lengri 
gerð. Uppl. í s. 891 6229 & 821 3779.

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flísalagnir
Mikil reynsla, vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 898 2292.

 Tölvur

Vantar þig tölvuaðstoð? Býð upp á 
alhliða tölvuþjónustu. Sérhæfi mig í 
hjálp hjá ömmum og öfum.

 Snyrting

**NEGLUR** ódýrar flottar neglur á 4500 
kr www.naglaasetning.net 659-7987

 Spádómar

10

Nú fer hver að verða síðastur 
að ná sér í Blaðbera
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

661 3839 - Símaspá
Tímapantanir alla daga eftir kl. 17.00.

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Önnur þjónusta

NULL
Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

A-Hús, steinslípun
Tek að mér steinslípun. Upplýsingar í 
síma 697 4623.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

NÝ SENDING!
Garðhúsgögn Sterkleg og þungbyggð. 
Henta vel fyrir íslenskt veðurfar, til að 
standa úti allt árið. Viðarkó, Dalveg 
24, 201 Kópavogi, www.vidarko.is Sími 
517 8509.

Hreinlætistæki, hágæða tæki, þekkt 
merki til sölu. Upplýsingar í síma 897-
5599 eftir kl 15 alla daga.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

Til sölu Zimmermann píanó. Uppl. í s. 
581 4646 & 893 2994.

 Til bygginga

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, timbur 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Er stirðleiki og aukakíló að hrjá þig? ekki 
bíða. LR fyrir þig. Hringdu núna. S. 861 
1363, gramann@simnet.is

Góður árangur / góð verð
Átaksmegrunarkúrar og Aloe vera línan 
- Uppl. í s. 692 6823

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
21/7, 18/8. Level II: 7 w: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 11/8, 29/9. Level III: 
10 w: Tsd/Thrd; 20-21:30 start 22/7, 
23/9. Ármúli 5, s.5881169. www.icetr-
ans.is/ice

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Síðustu stólarnir - 
Frábært verð!

Eigum til örfá eintök eins og myndirnar 
sína. Eigum til í hvítu, kremuðu og 
svörtu. Vandaðir stólar á frábæru verði. 
Seljum síðustu stólana á verði sem 
enginn hefur séð áður. Verðum með 
opið hús 19. og 20. júlí að Laugavegi 
163, 3 .hæð frá 12-15. Komdu og kann-
aðu málið, það kostar ekkert ! Frekari 
upplýsingar í síma 868 5001

Flott stelpu rúm til sölu, verð 15þús. 
Hvít járngrind úr Línunni. S. 866 0474

 Dýrahald

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ foreldrar báðir innfluttir, 
tegundin er blíð og henta vel sem fjöl-
skylduhundar. Uppl á www.draumora.
com eða í s. 693 1968.

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Til sölu Dobermann 
hvolpar

Afhendast örmerktir, bólusettir og með 
ættbók frá Rex. Tilbúnir til afhendingar 
26.07.08 Uppl. í síma 866-7214.

Hestaleigan Eldhestar óskar eftir hest-
um til kaups, leigu eða láns í sumar. 
Hestarnir þurfa að henta bæði byrj-
endum, sem og vönum hestamönnum. 
Þeir sem hafa upp á eitthvað að bjóða 
- vinsamlegast hafið samband í síma 
896 4822.

Óska eftir kisu
Róleg fjölskylda óskar eftir loðinni kisu 
helst Persa. S. 696 8451.

 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Gistiheimili til langtíma leigu í Reykjavik 
& Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Verð frá 45 þús, pr 
mán. Uppl. í s. 824 4530.

Einbýlishús 4-5 h. 144 m2 til leigu í 
Kópavogi frá 1 sept 08 -1 júní 09 reglus. 
reyklaust. án dýra.Leiga pr mánuði 
160 þ Uppl. Húsgögn fylgja að hluta. 
s.8490315

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli og verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Glæsileg 4herb. 85ferm. íbúð með 
æðislegu útsýni í Fossvogi leiga 155þ á 
mánuði. sími 6934532.

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja 
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S. 
899 6400.

Til leigu íbúðir í La Marina, Alicante, 
Spáni. Við höfum allar stærðir af íbúð-
um, einbýli, fjölbýli, og parhús. Innbú 
fylgir. Sundlaug við flest öll hús, loft-
kæling. La marina er ca. 15 mín. frá 
strönd, um 40 mín. frá Benidorm, 20 
mín frá Torrevieja. Í La Marina er flesta 
þjónustu að finna, fallegt útsýni, rólegur 
staður fyrir fjölskyldur. Mjög sanngjarnt 
verð. Upplýsingar veitir Hafdís sem talar 
spænsku, ensku og íslensku. S. 0034 
653 484 021 & puffin55_rocky64@hot-
mail.com

4 herb. íbúð á efstu hæð í 3býli í 108. 
V. 130þ. á mán. Langtímaleiga. Trygging 
er skilyrði sem samsvarar 3 mán. leigu í 
formi bankaáb. S. 699 5959, Jóna.

Herb. til leigu í fjölb. á Arnarnesh. í 
Garðabæ m/aðg. að eldh., baði og 
þvottah. Reykleysi skilyrði. Uppl. í s. 
8624468.

3ja herb. íbúð í Garðabæ til leigu frá 
1. sept. Fyrsti og síðasti mán. fyrirfram. 
Uppl. í s. 694-5974, Andrea.

2 herb. íbúð til leigu við Álfaskeið í HFJ. 
Leigist með eða án bílskúrs. Uppl. veitir 
Guðbjörn eftir kl 5 í S 897 4610

Til leigu á Selfossi 180m2 einbýlishús 
m.bílskúr,4svefnherbergi (húsið er stað-
sett miðsvæðis í bænum) verð 165.000 
á mán.+rafm.og hiti. Uppls:8475378 
eða margretbd@hotmail.com

3-4 herb. íbúð til leigu í Seljahverfi frá 
næstu mánaðarmótum. S. 587 8831.

15fm herb. i Hlíðum til leigu frá 1. 
ág. Bað + þvottah á hæð. 39þús ef 
samningur undirritast f 21. júlí, hækkar í 
42þús eftir það. s8995855

Til leigu falleg 3herb. íbúð í Kópavogi. 
Íbúðin er laus Upplýsingar 845-6797 
og 878-7801

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð til leigu í 
Norðlingaholti frá 1. sept nk. Uppl. í s. 
840 0820

Konu með 2 stálpuð börn bráðvantar 
íbúð í Kópavogi. Get aðstoðað við þrif, 
barnagæslu ofl. ef með þarf. Upplýsingar 
í síma 8677858.

Looking for a studio appartment or 
room for a reasonable prize in Reykjavík. 
Sarmite 894-7153.

Einstæð móðir frá Ak með 1 barn (á 
leið í Öskjuhlíðarsk) og tvo vel upp alda 
labrador hunda vantar 3ja herb íbúð á 
jarðhæð í ca 2 ár helst á svæði 101-108. 
Reglusöm og skilvísum gr heitið. Uppl 
ingavalab@simnet.is/6590904

 Sumarbústaðir

Sumarhús/lóðir
Til sölu eignarlóðir í Grímsnesi með 
15fm húsi. Rotþró, rafmagn og vatn. 
Önnur lóð við hliðina einnig til sölu. 
Gott verð. Uppl. í s. 660 1050.

 Atvinnuhúsnæði

Get haft til leigu 30-60 fm iðnaðarpláss. 
20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 
894 0431.

Til leigu 110 m2 iðnaðarhúsn. í 
Hafnarfirði. Þurkklefi fyrir bílamálun er 
til staðar. Leiguv kr. 100.000 á mán. s. 
8931644 eða 8971644

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks: 

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - Call Margrét 
699 1060

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

Robotnicy na Reykavíkur
Z powodu mnozacych sie zadan 

na terenie Reykjavíku firma 
budowlana.

Poszukuje stolarzy do pracy 
na tym terenie Tel: 820 7063, 
Jozef & 820 5745, Marchin.

Ciesli szalunkowych
Lub osoby zdswiadczenien pirzy 
szalunkach, na swoje budowy 
w Reykjaviku jego okollcach. 

Zanteresowari musza wykazac 
sie doswiadczeniem w.

Prazy z systemem szalunkew-
ym hunnebeck, doka mile 

widziana. Znajomoic jezyka 
angielskiego. Tel: 820 7063, 
Jozef & 820 5745, Marchin.
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Afgreiðslustarf Select 
Garðabæ

Óskum eftir að ráða starfsfólk 
til afgreiðslustarfa á nýja og 
glæsilega Select í Garðabæ. 
Unnið á þrískiptum vöktum. 

Afgreiðsla í verslun, þjónusta 
við viðskiptavini og önnur 

tengd störf.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiða í síma 444 3056 eða 
Jóhanna stöðvarstjóri í síma 
840 3111. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

Vaktstjóri á Pizza Hu
Erum að leita að vaktstjóra á Pizza Hut 
Nordica. Um er að ræða framtíðarstarf. 
Starfið felst í: stjórnun vakta, þjón-
ustu og mannastjórnun í samráði við 
veitingastjóra. Hæfniskröfur: Reynsla af 
þjónustu og stjórnun, þjónustulund, 
samviskusemi, og hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 25 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Leó veit-
ingastjóra í síma 865-9691.

Bakari óskast til starfa
Í bakarí í Breiðholti.

Upplýsingar í síma 893 7370.

Fótaaðgerðafræðingar Athugið!! ný og 
stórglæsileg snyrti og fótaaðgerðarstofa 
hefur opnað í Borgartúni 6 og óskar eftir 
fótaaðgerðafræðing til starfa. upplýsing-
ar í síma 551 1050 eða 660 1792.

Vantar smiði
Topp Verktaka vantar menn í smíðar 
bæði í skammtíma sem og langtíma-
verkefni. S. 844 5165 & 844 5470

Potrzebujemy cie[li Topp Verktakar ehf. 
zatrudni cie[li do prac zarówno krótko- 
jak i dBugoterminowych. Telefon: 844-
5165; 844-5170

Neyðarþjónustan ehf Handlagið starfs-
fólk óskast Skemmtilegt og krefjandi 
starf, verslun og vaktir. Umsóknir send-
ist á starf@las.is

Bakari - Aðstoðarmaður
Óskum eftir að ráða bakara eða vanan 
aðstoðarmann til vinnu sem fyrst. Uppl. 
í s. 897 6510.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Tvítugur strákur óskar eftir að komast á 
sjó. uppl. í síma 865-2597

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Þjóðhátíð nálgast! Prentum á boli með 
þinni áletrun á vinahópinn. www.
figurastore.com

 Einkamál

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar 
þínar í nótt. Opið allan sólar-

hringinn.

52 ára karlmaður óskar að kynnast 
konu sem er gift eða í sambúð’45-57 
ára með skemmtun í huga.vinsamlega 
hafið samband kaldurk@visir.is

Ung kona vill kynnast góðum manni, 
skemmtilegum og fjárhagslega sjálf-
stæðum. Augl. hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8886.

Hress og skemmtileg stelpa rétt þrítug 
vill kynnast karlmanni á svipuðum aldri. 
Ekki skyndikynni. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8280.

Ung kona leitar eftir djörfum samtöl-
um (símaleikjum?) við karlmenn. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8168.

Spjalldömur Nú eru dömurnar á Rauða 
Torginu í sumarskapi! Hver þessara 
föngulegu kvenna verður vinkona þín 
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 
535-9999 (kreditkort).

12

Sumarhús við Meðalfellsvatn
Kjósahreppur
Fullklárað hús, makaskipti skoðuð

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 31.900.000
Eignin er fullklárðu með innréttingum og tækjum. Húsin skiptast í eftirfarandi. Neðri hæð: geymsla, forstofa,
hol,baðherbergi,  tvö  svefnherbergi,  eldhús,  sjónvarpsstofa.  Efrihæð:  hol,  tvö  svefnherbergi,  arinstofa,
tölvuafdrep/sjónvarpshol,  yfirbyggðar  svalir.  Náttúrusteinn  er  á  neðri  hæð  en  eikarparket  á  efrihæð.
Innihurðir  eru fulningarhurðir  úr  furu.  Loftaefni  er  furupanill  og einangrun í  loftum 8" steinull.   Öll  lýsing er
halogen úti og inni.  Sjón er sölu ríkari!!

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Opið
Hús

á Sunnudag frá 15.00 - 17.00

RE/MAX Heimili & Skip - Hafnargata 54 - 230 Reykjanesbær - Sími: 4200800 - www.remax.is

4200800

693 2080

8440040

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

Auglýsingasími

– Mest lesið


