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Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli

www.grunnskoli.is

Eftirfarandi störf eru laus
til umsóknar

Skólaritari í fullt starf. Þarf að geta byrjað
sem fyrst.

Upplýsingar veita Guðlaug Sturlaugsdóttir,
gustur@seltjarnarnes.is og Baldur Pálsson,
baldur@seltjarnarnes.is, sími 5959250.

Stuðningsfulltrúi á yngsta- og miðstigi.

Upplýsingar/umsókn:
Edda Óskarsdóttir deildarstjóri sérkennslu,

eddao@seltjarnarnes.is, sími 5959200

Á Seltjarnarnesi eru um 640 nemendur í heild-
stæðum grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur
starfstöðvum; Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í
1. - 6. bekk og Valhúsaskóla fyrir nemendur í
7. - 10. bekk.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags.
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Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Fjármálastjóri er einn af æðstu embættismönnum 
Reykjavíkurborgar.
Hann hefur yfi rumsjón og eftirlit með að stefnu og    
áherslu borgaryfi rvalda um hagkvæmni í rekstri og  
aðhald í fjármálastjórnun sé fylgt. Fjármálastjóri hefur  
upplýsinga- og frumkvæðisskyldu gagnvart borgarstjóra  
og á náið samstarf við aðra stjórnendur Reykjavíkur- 
borgar, sem og kjörna fulltrúa.
Undir fjármálastjóra heyrir fjármálaskrifstofa sem hefur  
umsjón með áætlanagerð, reikningshaldi og fjárreiðum  
Reykjavíkurborgar. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi  nauðsynleg. 
  Framhaldsmenntun á háskólastigi æskileg.
• Reynsla af fjármálastjórnun, þ.m.t. áætlanagerð og 
  reikningsskilum.
• Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og  
  mannaforráðum.
• Leiðtogahæfi leikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í ræðu og riti á íslensku,  
  ensku og einu norrænu tungumáli.

Fjármálastjóri Reykjavíkurborgar
Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu fjármálastjóra lausa til umsóknar

Borgarstjóri er yfi rmaður fjármálastjóra. Um laun og starfskjör fjármálastjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og skyldur 
stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. 

Umsóknir skal færa inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf  fyrir 18. október nk.   

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

Upplýsingar um starfi ð veitir Regína Ásvaldsdóttir skrifstofustjóri borgarstjóra í síma 411 4500,  regina.asvaldsdottir@reykjavik.is.

   Borgarstjórinn í Reykjavík,
Hanna Birna Kristjánsdóttir

Skrifstofa borgarstjóra

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.

Laun eru skv. kjarasamningi sjúkrahúslækna. Starfi ð er bundið við 
sjúkrahúsið eingöngu sbr. yfi rlýsingu LSH vegna kjarasamnings 
sjúkrahúslækna dags. 2. maí 2002, sbr. breytingu 5. mars 2006. 
Hægt er að nálgast umsókn um lækningaleyfi  eða læknisstöðu á 
heimasíðu LSH. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðning-
ar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Sérfræðilæknir - vímuefnadeild
Starf sérfræðilæknis á vímuefnadeild er laust til umsókn-
ar. Starfshlutfall er 80-100% eftir samkomulagi. Starfi ð 
veitist frá 1. nóvember 2008 eða eftir nánara samkomu-
lagi. Umsækjendur skulu hafa sérfræðiviðurkenningu í 
geðlækningum en einnig kemur til greina sérfræðiviður-
kenning í heimilis- eða lyfl ækningum. Á vímuefnadeild-
inni eru reknar þrjár einingar, afeitrunardeild, dagdeild og 
göngudeild. Reynsla af meðhöndlun vímuefnaraskana er 
æskileg. Auk klínískra starfa taka sérfræðilæknarnir þátt 
í kennslu og vísindavinnu á deildinni og því er reynsla á 
því sviði æskileg. 

Umsóknargögn berist í tvíriti fyrir 20. október 2008 til 
Andrésar Magnússonar, yfi rlæknis, 32E, geðdeildarbygg-
ingu við Hringbraut, netfang andresm@landspitali.is og 
veitir hann nánari upplýsingar í síma 543 1000 eða 543 
4077. 

Mat stöðunefndar byggist á innsendum umsóknar-
gögnum. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist 
ákvörðun um ráðningu í starfi ð einnig á þeim.

Starfsmanni í almennar bílaviðgerðir.
Starfssvið: Almennar bifreiðaviðgerðir

Hæfniskröfur:

Reynsla í bifreiðaviðgerðum• 

Lipurð mannlegum samskiptum• 

Geta unnið sjálfstætt• 

Stundvísi• 

Góður liðsmaður• 

Starfsmanni í tjónaviðgerðir á bílum.
Starfssvið: Almennar tjónaviðgerðir

Hæfniskröfur:

Iðnmenntun í bílgreinum• 

Þekking á CABAS• 

Lipurð mannlegum samskiptum• 

Geta unnið sjálfstætt• 

Stundvísi• 

Góður liðsmaður• 

Bílaspítalinn
leitar að...

Með bílinn handa þér

Umsækjendur verða að geta ha� ð 
störf sem allra fyrst. Áhugasömum 
er bent á að senda greinargóðar 
upplýsingar um menntun og fyrri 
störf til B&L, annað hvort í pósti eða 
tölvupósti á netfangið bjarnib@bl.is. 
Umsóknir þurfa að berast fyrir
13. október nk. (Umsækjendum er 

heitið fullum trúnaði og verður öllum 

starfsumsóknum svarað.)

Orkugarður • Grensásvegi 9 • 108 Reykjavík • Sími 528 1500 • Fax 528 1699 • isor@isor.is • www.isor.is

Um er að ræða vinnu við rannsóknir á jarðlögum í borholum víðs vegar um land,
einkum háhitaholum. Starfið felur m.a. í sér jarðfræðiráðgjöf á borstað, greiningu
á borsvarfi og annarra gagna á borstað, túlkun og frágang þeirra í gagnagrunn
og ráðgjöf um framkvæmd borana. Fastur vinnustaður getur hvort sem er verið
í Reykjavík eða á Akureyri. Starfið felur í sér talsverða vinnu utanbæjar, langan
vinnudag á köflum og tímabundna vaktavinnu.

Nánari upplýsingar veita Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræðideildar, (ik@isor.is)
eða Hjalti Franzson, fagstjóri í borholujarðfræði, (hf@isor.is).

Upphaf starfs er samningsatriði en æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningum Félags íslenskra
náttúrufræðinga við fjármálaráðuneytið og ÍSOR.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsferil þurfa að berast
Guðnýju Þórsdóttur, starfsmannastjóra ÍSOR, Grensásvegi 9,
108 Reykjavík, gudny@isor.is, eigi síðar en 27. október 2008.
Öllum umsóknum verður svarað.

ÍSOR er eitt stærsta og

öflugasta fyrirtæki heims í

rannsóknum og jarðvísindaþjónustu

við jarðhitaiðnaðinn og nýtur

alþjóðlegrar viðurkenningar

sem slíkt.

ÍSOR og forverar þeirra hafa

í 60 ár verið meðal leiðandi aðila

í þróun þeirrar tækni sem gert hefur

Ísland að einu fremsta ríki heims

í nýtingu jarðhita og útvegað

Íslendingum orku á mun lægra

verði en hægt hefði verið

með öðrum orkugjöfum.

ÍSOR stundar margvíslegar

þverfaglegar rannsóknir og veitir

þjónustu og ráðgjöf á sviði jarðhita

og jarðvísinda og annast kennslu

í jarðhitafræðum.

Starfsmenn eru nú um 90

af 6 þjóðernum.

Aðalstöðvar ÍSOR eru í Reykjavík en

jafnframt er rekið útibú á Akureyri.

Jarðfræðingar við borholurannsóknir

•

Menntunar- og hæfniskröfur:
BS-próf eða hærri gráða í jarðfræði, helst með áherslu á bergfræði.
Frumkvæði, reglusemi, skipuleg og öguð vinnubrögð.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Gott vald á íslensku, bæði í ræðu og riti.

•

•
•

•
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WE RECRUIT

VOOT
STARFSMANNAMIÐLUN

HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR

SÍMI 420 9500
 WWW.VOOT.IS

LANGAR ÞIG
AÐ VINNA Í 
FÆREYJUM?
Voot starfsmannamiðlun leitar að 
duglegum verkamönnum, smiðum og 
rafvirkjum til að starfa í færeyjum. 
Mjög góð laun eru í boði fyrir rétta aðila. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast skrái 
sig á eftirfarandir netföng: oskar@voot.is 
eða hoskuldur@voot.is

www.voot.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður í leikskólum

   
Arnarberg  
(555 3493 arnarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennara/starfsfólk 
 með aðra uppeldismenntun

Álftasteinn
(555 6155 alfasteinn@hafnarfjordur.is)
 Aðstoðarleikskólastjóri

Hlíðarberg
(565 0556 hlidarberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennara/starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun
 Skilastaða

Hraunvallaskóli
(664 5835 sigrunk@hraunvallaskoli.is)
 Þroskaþjálfi 
 Leikskólakennara/starfsfólk 
 með aðra uppeldismenntun

Hvammur
(565 0499  hvammur@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun.
 Einnig er laus skilastaða frá 15:00-17:00

Hörðuvellir 
( 555 0721 horduvellir@hafnarfjordur.is)
 Þroskaþjálfi /leikskólasérkennari (75-100%)

Norðurberg 
(555 3484 nordurberg@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun

Stekkjarás 
(517 5920/664 5862 stekkjaras@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar og/eða starfsfólk með 
 aðra uppeldismenntun 
 Hlutastörf frá kl. 14 - 17

Tjarnarás
(565 9710 tjarnaras@hafnarfjordur.is)
 Leikaskólakennari/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun
 Einnig er laus skilastaða e. hádegi

Vesturkot
(565 0220 vesturkot@hafnarfjordur.is)
 Leikskólakennarar/starfsfólk með aðra 
 uppeldismenntun

Allar upplýsingar um störfi n gefa skólastjórar 
viðkomandi skóla. Sjá nánar á heimasíðum skólanna.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störfi n.

Fræðslustjórinn í Hafnarfi rði
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Menntasvið

Hólabrekkuskóli auglýsir í eftirtaldar stöður 
vegna fæðingarorlofs:

•  Umsjónarkennari í 5. bekk

•  Stuðningsfulltrúi

•  Einnig auglýsir Hólabrekkuskóli eftir kennara 
   í forfallakennslu

Upplýsingar um stöðurnar gefur skólastjóri Hólabrekkuskó-
la Hólmfríður G. Guðjónsdóttir í síma 557 4446

Á vef Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf er að fi nna 
nánari upplýsingar og umsóknarfrest.  Þar er einnig hægt 
að sækja um.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðko-
mandi stéttarfélög.

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.

Hólabrekkuskóli

Nýtt bifvélaverkstæði á stór-höfuðborgarsvæðinu óskar eftir aðila 
til að starfa sem rekstrarstjóri.

Viðkomandi sér um allan daglegan rekstur, mannaráðningar 
og uppbyggingu. Verkstæðið er vel staðsett og hefur m.a. 
þjónustuumboð fyrir stórt bílaumboð. Reksturinn býður upp 
á allt að 8-10 vinnustöðvar, smurþjónustu, hraðþjónustu 
auk dekkjasölu. Hluthafarnir styðja vel við uppbyggingu og 
skipulag rekstursins en koma ekki að daglegum rekstri. 

Um er að ræða mjög spennandi tækifæri fyrir kröftugan 
bifvélavirkja með rekstrarbakgrunn sem vill koma af stað 
eigin rekstri í samvinnu við sterka aðila.

Mikilvægt er að viðkomandi sé vel tengdur og tilbúinn til 
að leggja á sig mikla vinnu við uppbyggingu starfseminnar. 
Viðkomandi býðst jafnframt að gerast hluthafi og öðlast 
forkaupsrétt í fyrirtækinu.

Umsóknum skal skila til Fréttablaðsins fyrir 15. október, 

merktar „nýtt bílaverkstæði - spennandi tækifæri“.

Rafrænar umsóknir skulu sendar á netfangið box@frett.is, 

merktar „nýtt bílaverkstæði“.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Bifvélavirkjameistari – spennandi tækifæriLEIÐTOGI

Upplýsingar um störfin 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   

ÍSTAK óskar  eftir að ráða trésmiði til starfa.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni.

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.

Næg vinna í boði.

PÍPULAGNINGAMAÐUR - GRÆNLAND
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi óskar 

ÍSTAK eftir að ráða pípulagningamann til starfa.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
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www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Arnarsmári:  564 5380
 • Ræstingar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/ sérkennslu
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Leikskólak/þroskaþjálfi v/sérkennslu 70%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, tímabundið
     hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Liðveisla, tvö hlutastörf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Verkefnisstjóri íþróttamála
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Salaskóli:
 • Forfallakennari í ensku og stærðfr. í unglingadeild
 • Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LAUS STÖRF
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Sérfræðingur á sviði inn- og útfl utnings
Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf á 
inn- og útfl utningsskrifstofu stofnunarinnar í Reykjavík.

Helstu verkefni:
• Framkvæmd eftirlits á matvælum við inn- og útfl utning.
• Vinna að matvælaöryggi í samvinnu við aðra sérfræðinga  
  stofnunarinnar. 
• Afgreiðsla leyfi sbréfa vegna innfl utnings frá evrópska 
  efnahagssvæðinu (EES)
• Samhæfi ng landamæraeftirlits við önnur ríki innan EES
• Útgáfa inn- og útfl utningsvottorða eftir því sem við á.
• Eftirlit á landamærastöðvum. 
• Umsjón með uppfærslu skráa og skjala á landamærastöðvum 
• Samskipti við sveitarstjórnir, hafnar-,  toll- og  opinber     
  yfi rvöld. 
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast  
  inn- og útfl utningseftirliti.
• Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útfl utnings í  
  öðrum ríkjum.
• Upplýsinga- og gagnaöfl un ásamt skýrslugerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi .
• Reynsla á sviði eftirlits með matvælum innan EES 
  samningsins æskileg.
• Þekking á lögum og reglum EES kostur.
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi .
• Skipulags- og samskiptahæfi leikar.
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta - enska og eitt 
  norðurlandamál. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veita Þorvaldur H. Þórðarson 
(tht@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.han-
nesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt 
ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum skal skilað til 
Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum 
“Sérfræðingur/Inn- og útfl utningur” eða með tölvupósti á 
mast@mast.is en umsóknarfrestur er til og með 8. október 
2008. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra 
starfsmanna. Nánari upplýsingar um

Bifreiðasmiðir 
Bifreiðasmiðir, nemar eða menn vanir réttingum óskast  á 

vottað réttingaverkstæði með CABAS tjónaskoðun.  

Upplýsingar veittar í síma:  568-5104 eða 893-3108.             
 PS rétting ehf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

� Meistarapróf í félags- eða hugvísindum er krafa en doktorspróf æskilegt
�  Reynsla af rannsóknum er mikilvæg
�  Reynsla af alþjóðasamstarfi er kostur
� Frumkvæði, áræðni og metnaður til að beita vönduðum vinnubrögðum
 og ná árangri í starfi
� Góð íslenskukunnátta, færni í ensku og Norðurlandamáli

Umsjón með starfinu hafa Magnús Lyngdal Magnússon og Hallgrímur Jónasson.

Umsóknarfrestur er til og með 19. október

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda rafræna umsókn með ferilskrá til 
Herdísar Þorgrímsdóttur, sviðsstjóra stjórnsýslu, herdis@rannis.is, merkt: Starfsumsókn
rannsókna- og nýsköpunarsvið.

Við ráðningu í starfið verður tekið mið af jafnréttisáætlun Rannís. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. 

Hlutverk Rannís er að veita faglega aðstoð og þjónustu við undirbúning og framkvæmd 

vísinda- og tæknistefnu Vísinda- og tækniráðs. Rannís er miðstöð stuðningskerfis 

vísinda- og tæknisamfélagsins. Í vörslu Rannís eru opinberir samkeppnissjóðir s.s. 

Rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður. Rannís sér um greiningu á rannsóknum 

og nýsköpun á Íslandi og gerir áhrif rannsókna og nýsköpunar á þjóðarhag og hagvöxt 

sýnilegan. Rannís er miðstöð upplýsinga og miðlunar alþjóðasamstarfs vísinda- og 

tæknisamfélagsins.

Sérfræðingur á sviði
hug- eða félagsvísinda
Rannís óskar eftir að ráða sérfræðing í fullt starf á sviði rannsókna og vísinda. 
Í starfinu felst m.a. vinna með fagráði Rannsóknasjóðs, umsýsla annarra 
sjóða og þátttaka í alþjóðaverkefnum á sviði félags- og hugvísinda, dagleg 
samskipti við viðskiptavini stofnunar ásamt skipulagningu funda og ráðstefna 
sem og þátttaka í öðru kynningarstarfi.

Laugavegi 13, 101 Reykjavík
sími 5155800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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Framleiðslukokkur
Mig vantar þaulreyndan matreiðslumann, sem hefur yfi rgripsmikla 
reynslu af verkferlum og gæðastjórnun í matvælaframleiðslu, ásamt 
því að vera með bragðlaukana í lagi. Viðkomandi er ætað að stýra 
framleiðslu og pökkun Ávaxtabílsins á hinum ýmsu skyndiréttum auk 
þess að vinna með okkur að frekari þróun og vexti fyrirtækisins. Sér 
ennfremur um starfsmannamál framleiðslufólks auk samskipta við 
birgja og dreifi ngaraðila. Um er að ræða dagvinnu að langmestu leyti 
hjá ört vaxandi og spennandi fyrirtæki.
Aðeins metnaðarfullir og geðgóðir einstaklingar koma til greina, en 
starfi ð er laust og ekki eftir neinu að bíða.

Vinsamlega sendið mér ítarlegar upplýsingar eða 
fyrirspurnir á haukur@avaxtabillinn.is 

Samráðsfundir um Rammaáætlun 

Verkefnisstjórn 2. áfanga Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafl s og jarðvarma boðar til 
samráðsfunda með þeim aðilum er leggja vilja orð í belg um verkefnið.

Fundirnir verða haldnir í  Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík dagana 14. október á milli kl. 13:30 
og 16:00 og 17. okt. á milli kl. 12:00 og 14:00. Þeir sem áhuga hafa á að funda með nefndinni 
skulu senda ósk þar að lútandi til starfsmanns nefndarinnar með tölvupósti á netfangið ram-
maaaetlun@unak.is  eða í síma 460-8900. 

Markmið Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafl s og jarðvarma er að skapa faglegar forsendur 
fyrir ákvörðun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl s- og jarðhitasvæði. Í 
áætluninni skal leggja mat á og fl okka virkjunarkosti og áhrif þeirra á náttúrufar og minjar m.t.t. 
til orkugetu, hagkvæmni og annars þjóðhagslegs gildis, auk þess að skilgreina og meta áhrif á 
hagsmuni þeirra sem nýtt geta þessi sömu gæði. 

Nánari upplýsingar gefur starfsmaður verkefnastjórnar.

Verkefnisstjórn 2. áfanga Rammaáætlunar 

�

Starfsfólk óskast!
Kaffitería Perlunnar óskar eftir starfsfólki 

í hlutastarf og framtíðarstarf. Við bjóðum upp á 
gott vinnuumhverfi og jákvæðan anda. 

Hafið samband við Elvu: perlan@perlan.is.

Innkaupaskrifstofa

F.h.  Reykjavíkurborgar:

Rammasamningur um kaup á húsgögnum fyrir svið 
og stofnanir Reykjavíkurborgar, EES útboð nr. 12176.
Um er að ræða skólahúsgögn fyrir grunnskóla, leikskóla 
og almenn skrifstofuhúsgögn. 
Útboðsgögn, á geisladiski, verða seld á kr. 3.000. í síma- 
og upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá kl. 13:00 
miðvikudaginn 8. október 2008.
Opnun tilboða: 24. nóvember 2008, kl 14:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12176

Nánari upplýsingar er að fi nna á 
www.reykjavik.is/utbod 

Styrkir úr þróunarsjóði 
inn� ytjendamála 2008

Inn� ytjendaráð auglýsir eftir umsóknum um styrki úr þróunar-
sjóði inn� ytjendamála. Tilgangur sjóðsins er að e� a rannsóknir 
og þróunarverkefni á sviði inn� ytjendamála með það að mark-
miði að auðvelda gagnkvæma aðlögun inn� ytjenda og íslensks 
samfélags. Að þessu sinni verður sérstök áhersla lögð á eftir-
farandi viðfangsefni: 

A. Staða inn� ytjenda á vinnumarkaði meðal annars í ljósi      
    breytts efnahagsástands; starfsþjálfun,starfsnám, réttindi 
    og skyldur.

B. Fræðsla gegn fordómum og aðrar aðgerðir til að koma í veg 
    fyrir mismunun eða  fordóma vegna uppruna, kynþáttar 
    eða trúarbragða.

Önnur verkefni koma einnig til álita.

Verkefni skulu vera í samræmi við og í anda stefnu ríkis-
stjórnarinnar um aðlögun inn� ytjenda. Styrkir verða al-
mennt veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum. 
Einstaklingum verða að jafnaði einungis veittir styrkir til 
rannsókna. Til ráðstöfunar eru 10 milljónir króna. Styrkir geta 
verið að hámarki helmingur heildarkostnaðar verkefnis.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2008. Sótt skal um styrk 
á sérstök umsóknareyðublöð sem eru á heimasíðu félags- og 
tryggingamálaráðuneytis. Þar er einnig að � nna stefnu ríkis-
stjórnarinnar í málefnum inn� ytjenda, framkvæmdaáætlun 
ríkisstjórnarinnar í málefnum inn� ytjenda og reglur þróunar-
sjóðs inn� ytjendamála með nánari upplýsingum um skilyrði 
styrkveitinga. Trúnaðar er gætt við meðferð umsókna.

Nánari upplýsingar fást í félags- og 
tryggingamálaráðuneyti í síma 545 8100 og 

með tölvupósti á netfangið:
 linda.ros.alfredsdottir@fel.stjr.is

Vilt þú auka tekjur þínar ?
Einstakt tækifæri, viltu starfa sjálfsstætt, auka tekjur þínar, ráða 
þínum eigin vinnutíma?
Við leitum að heiðarlegu, ábyggilegu og framsæknu fólki til að 
starfa með á Íslandi. Verður að geta unnið sjálfsstætt og skipulagt 
sig vel.
Við erum alþjóðlegt fyrirtæki sem er eitt stærsta og farsælasta 
fyrirtæki á sínu sviði í heiminum í dag og er nú þegar 
starfandi í yfi r 130 löndum. Fyrirtæki sem býður upp á mikla 
framtíðarmöguleika hérlendis og erlendis. Laun eru 
árangurstengd auk mögulegra bónusa.

Áhugasamir hafi ð samband í síma 820 4122 eða 
moguleiki@gmail.com

• Kópavogsbær auglýsir útboð reksturs leikskólans 
við Aðalþing í Kópavogi. 

 Leikskólinn er 120 barna 8 deilda leikskóli í fögru 
umhverfi með útsýni yfir Elliðavatn og upplönd höfuð-
borgarsvæðisins. 

Ítarleg útboðsgögn liggja frammi í afgreiðslu þjónustuvers 
að Fannborg 2 (1. hæð) og fást afhent gegn 5000 kr. 
greiðslu. 

Tilboðum skal skila inn á þar til gerðum eyðublöðum eigi 
síðar en föstudaginn 31. október kl. 15.

Kópavogsbær áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem 
er eða hafna öllum.

Framkvæmdastjóri fræðslusviðs

www.kopavogur.is

Útboð reksturs leikskóla

KÓPAVOGSBÆR

Hreyfi greining ehf.
Til sölu er rekstur Hreyfi greiningar ehf.   Um er að 
ræða rekstur og eignir félagsins í um 1400 fm. 
hagstæðu leiguhúsnæði að Höfðabakka 9, Reykjavík.  
Húsnæðið er sérhannað fyrir starfsemi sjúkraþjálfara 
en hentar einnig annari heilsutengdri starfsemi.  
Á staðnum er ma. vel búinn líkamsræktartækjasalur.  
Húsnæðið er nú endurleigt að hluta.  

Allar nánari upplýsingar í síma 544 2400. 

Styrkir

Til sölu

Útboð

Útboð

Tilkynningar

Auglýsingasími



SKODA OCTAVIA 1,8 TURBO 4X4, árg. 
8/2005, ek. 45 þús.km, beinsk., rafm. 
Rúður og speglar, ofl. Góður í vetur!! 
Verð 1960þús.kr, ákv. 1860þús. afb. 
27 þús!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Brunaútsölur og Bílar á Gömlu Gengi. 
Eigum nokkra jeppa, fólksbíla og pall-
bíla heimkomna á gömlu gengi. Einnig 
fjöldi nýrra bíla af brunaútsölum bíla-
umboða í USA. Stórkostlegir afslættir 
sem kemur beint til lækkunar til þín 
hér heima. Þessa dagana hreinsa bíla-
umboðin út óseldan lager til að bæta 
fjárhagsstöðuna. Þú getur sparað fleiri 
hundruð þúsund og gert reyfarakaup! 
Hringdu núna og kynntu þér málið í 
síma 5522000. www.islandus.com.

VW Golf 1400 ek. 138 þ. árg. ‘98. 5 gíra. 
Bsk. Nýsk. Heilsársdekk. Verð 380 þ. 
Uppl. í s. 659 3459.

Útsala!
Landrover Discovery, árg. 2005, keyrð-
ur 42 þús. mílur. Mjög vel útbúinn 
og flottur bíll. Útsöluverð 3,5 millj. S. 
899-8605.

TVEIR GÓÐIR! Ford F-150XLT árg ‘98, 
ek. 160 þ. Mjög flottur og nýlega 
sprautaður, verð 800 þ. Mazda Rx - 8 
nýskr. ‘06, mjög flottur bíll, verð 3,6. 
Uppl. í s. 843 9060.

Til sölu VW Fox árg. ‘05. Ek. 41 þ. 
Beinsk. Sk. 2010. Ásett v. 1150 þ. Fæst 
á 850 þ. stgr. S. 898 8835.

Toyota Hiace árg. ‘04. Rauður að lit, 
dráttarkúla, ný dekk, með verkssmiðju 
ábyrð. Verðhugmynd 1.750.000 þ. S. 
893 9690.

Opel Corsa 98 ekinn 140þ nýskoð-
ur,ný nagladekk og sumardekk V165þ 
og Opel Astra 02 ekinn 148þ V480þ 
S:6973297

Buick Regal árg. ‘91. Lítið keyrður. Uppl. 
í s. 595 1325.

Ódýr bíll til sölu. Audi A4. 96’ árg. Uppl. 
í S. 862-7915.

Toyota Yaris árg. 2001, ekinn 127 þús 
í toppsatandi. Áhvílandi hagstætt lán 
bein yfirtaka. Uppl. í síma 6643354

 0-250 þús.

135.þús stgr. Nissan 
Almera ‘98

Til sölu Nissan Almera árg 98 4dyra 
beinsk. lítur mjög vel út í mjög góðu 
lagi ek. 240 þús sk. 09 verð aðeins 135.
þús stgr. Uppl í síma 844 0542.

Station bill á aðeins 
250.000-!!!!!

VW Passat station árg 97 ekinn 182 þ 
km 1.6 vél 5 gíra sk 09 krókur álfelg-
ur spoiler verð 250,000- upplí síma 
842-6605

 250-499 þús.

VW Passat St. ‘98. Rauður, mjög vel 
með fainn. Krókur. Selst ódýrt. S. 894 
6179.

4x4 diesel !!!!!
Musso árg 98 ekinn 173 þ km 5 gíra 
17“ álfelgur krókur sk 09 góður bill verð 
350,000- upplí síma 863-0149

Nissan Almera arg’00 ek. 130 
Þ.nagladekk fylgja,skoðun09,verð 330 
þ.kr.698-77-12

VW Golf 1600 Conf.line. ek 114 þ. árg 
‘99. Bsk. álfelgur o.fl. smá lagfæringar. 
Verð 300 þ. Uppl. s. 8483225

 500-999 þús.

vw passat árg 2000 ekinn aðeins 86 
þ km listaverð 890þ fer á 650 þ uppl í 
síma 8227868

 1-2 milljónir

Hyundai Trajet 7 manna. Ek. 70.þ. Árg. 
‘04. TILBOÐ ÓSKAST! Uppl. í s. 863 
5349 / 893 5349

Corolla ‘06, ek. 56þ., bsk. áhv. 1.375þ, 
(hagstætt lán í íslenskri mynt) S. 822 
7057.

Chevrolet Silverado 285 hö. leðrarður 
4x4. Verð 1.950 þús. skoða öll skipti. 
Góður stgr. afsl. Uppl. í s. 693 5045.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl, 20-50 þús. Má 
þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 
8565.

Óska eftir Toyota Corolla. Verðhugmynd 
allt að 500 þús. s.825 3666

 Jeppar

Isuzu Trooper. Árg ‘99. Ekinn 181 þús. 
5g. 33“ dekk. Verð 650 þús. Uppl. í s. 
868 8565. Ath. sk. á ód.

 Vörubílar

Vörubíll til sölu
MAN 14-232 árg. 1995 ekin 500 þús. 
Verð 800 þús. + vsk. Uppl. í s. 660 
3197.

M. Benz 2648 6x4 dráttarbíll m. dælu 
árg. ‘00. Ek. 476 þ. V. 2,3 millj. + vsk. 
Uppl. í s. 660 0041.

 Mótorhjól

Til sölu Honda CRF 250 Crosshjól árg. 
07. FMF púst, ný dekk. Hjólið er notað í 
ca. 30 tíma. Glæsilegt hjól en Þarfnast 
lagfæringa líklegast stimpill farin. verð 
470 þús stgr. / tilboð s. 659 2961

Algjört rugl-verð!
Mótormax kynnir ótrúlega verð á nokkr-
um nýjum mótorhjólum. Afar takmark-
að magn. Mótormax. Kletthálsi 13

 Vespur

Til sölu: Vento vespa, 50cc, svört. Verð 
kr. 145.000. Vento vespa, 50cc, rauð. 
Verð kr. 165.000. Piaggio vespa, verð 
kr. 365.000. Stórkostleg hjól á frábæru 
verði! Uppl. í síma 8916542.

 Fjórhjól

Til sölu Polaris Predator 500 árg. ‘05. 
S. 848 8606.

 Vélsleðar

Rýmingarsala Mótormax.
Allt að 70% afsláttur á fatnaði og fylgi-
hlutum og nokkir nýir vélsleðar á frá-
bæru tilboði. Mótormax. Kletthálsi 13.

 Vinnuvélar

www.snarverk.is
Ef þú ert að vinna í lóðinni eða kringum 
húsið þitt kíktu þá inn á snarverk.is og 
athugaðu hvort ég sé ekki með tækin 
sem henta þér í þau verkefni. Er á stór 
Höfuðborgarsvæðinu. S: 863-1291

Til sölu Toyota Dyna 2008. Ek. 7000 km 
með sturtu á þrjá vegu og 1,5 t. krana. 
Uppl. í s. 892 2154.

 Bátar

Óska eftir ódýrum smábát, með eða án 
fiskileyfis. S. 847 1350.

 Hjólbarðar

Til sölu ný Michelin Cross Terrain jeppa-
dekk stærð 265/65R17 ásamt orginal 
17“ felgum undan LC120. Uppl. í síma 
820-6341 Árni

4 stk 14“ álfelgur undir Benz 2 dekk 
fylgja. kr. 19.000 s. 8920123

Nokian hakkapeliitta RSi 18“ 225/40. 
Ónelgt vetrad. Lítið keyrð. Uppl. í s. 
869 8896.

Til sölu nagladekk á álfelgum 
195/65R15 4stk. (skoda/audi) V. 70 
þús. S. 698 4917.

 Varahlutir

VARAHLUTIR
Nupbaum bílalyfta tveggja posta með 
yfirstöng. Þriggja tonna. Er í mjög góðu 
lagi. Vinsamlegast hafið samband í s. 
894 5125.

Varahlutir í Suzuki Vitara árg. ‘98 og 
Grand Vitara árg. ‘96, MMC Lancer ‘97 
- ‘01 og Nissan Micra árg. ‘01 Uppl. í 
s. 692 5525.

 Hreingerningar

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam-
eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

 Garðyrkja

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

 Bókhald

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

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Bókhald, VSK-skil og laun fyrir verk-
taka/lítil fyrirtæki. GOTT VERÐ S. 845 
9519.

 Fjármál

Áætlanagerð, ársreikningar, skattskil 
og bókhald. Lipur þjónusta - áratuga 
reynsla. Árfar ehf. Sími 897 5520.

 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.

Veso Verktakar
Tökum að okkur alla alhliða 
málningavinnu og flísalögn. 
Komum á staðinn og gerum 
verðtilboð þér að kostnaðar-

lausu
Upplýsingar í síma 697-8604

Málarameistari
Alhliða málningarþjónusta, Skagamálun. 
Kem og geri tilboð ykkur að kostaðar-
lausu. Uppl. í s. 895 2281

 Búslóðaflutningar

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

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Flísalagnir
Flísalagnir parketlagnir málning S. 896 
7786, Julian. flispol@simnet.is

Framkvæmdaráðgjöf: Ástandsskoðun, 
kostnaðaráætlanir og útboðsgerð 
vegna viðhaldsframkvæmda. www.ik.is 
- sími 770 2272.

Málningarvinna
Getum bætt við okkur inniverkefnum. 
Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 
896-5758

 Nudd

Exclusive tantra massage
For men, women and couples. Tel. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Spádómar

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

Spái í spil - Bolla - Rúnnir - Lófa - Allur 
pakkinn - S. 845 8896 - Alla daga.

 Trésmíði

Athafnasmiðir ehf.
2 íslenskir smiðir. Getum bætt við 
okkur verkefnum, uppsetningar á 
innréttinugm, alhliða innanhússmíði, 
gluggasmíði og ísetningar og ahliða 
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.

 Óskast keypt

Tjaldvagn óskast
Óska eftir að kaupa vel með farinn 
Camplet tjaldvagn s: 844 7802

 Verslun

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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Fasteignir

Þjónusta

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. 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 bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Ti leigu/sölu ál-dokamót 40lm í tvö-
földun, byggingakrani. Til leigu traktors-
grafa. S. 865 2954.

 Ýmislegt

 Heilsuvörur

9 Daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 
NÝTT NR. 772 2885, Sigríður & Kristján

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.

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

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Þægindi - Slökun - 
Vellíðan

Þú átt það skilið. Kynningarverð. Nýr 
Stíll Langarima 21, 112 Reykjavík. S. 557 
9009 nuddstolar.is

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Snyrting

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Kennsla

Harmonikukennsla
Harmoikukennsla fyrir byrjendur og 
lengra komna. Innritun hafin í s. 690 
7424 eftir hádegi.

 Dýrahald

 Labrador hvolpar til sölu.Hreinræktað 
Tilbúnir til nýrra eiganda heilsufars skoð-
aðir sprautaðir ormahreinsaðir.Undan 
flottri veiðilínu.Góðir heimilis hundar.Er 
í HRFI.Heimasíða tíkar. http://dyraland.
is/dyr/72070/ Upl:4361131.8918031

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

mynni.is
Sími 566 8417 bjóðum visa/

euro raðgreiðslur.

 Húsnæði í boði

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til leigu 1300 fm. skrifstofuhúsnæði 
í Reykjavík. Næg bílastæði og greiðar 
samgöngur að húsnæðinu. Möguleiki 
á því að leigu í minni einingum. 
Hagstætt leiguverð. Upplýsingar í síma 
824 0220.

Long term rent Guesthouse Funahöfða 
110 Rvk. / Dalshraun 220 Hfj. Tel 824 
4530.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu glæsileg 4ra herb íbúð með 
stórum bílskúr ca 170 fm í 112 Reykjavík 
Uppl. í kort@internet.is og 892 2506.

Til leigu ca. 70 fm 2ja herbergja íbúð á 
fyrstu hæð í fjölbýli við Hagamel í Rvk. 
Íbúðin leigist með húsgögnum ef áhugi 
er fyrir því. Íbúðin er laus. Nánari uppl. 
gefur Gottskálk í síma 849 9346.

2ja herb. lúxus íbúð með sjávarútsýni 
til leigu í 101. 145.000 kr. Áhugasamir 
hafi samband við Jay í síma 844-8252 
eða jamchi01@simnet.is.

Einbýlishús í Garðabæ, fullbúið hús-
gögnum, til leigu í fjóra mánuði frá 1. 
nóv. til 1. mars. Leiguverð kr. 250.000 á 
mánuði. Upplýsingar í síma 821-5526

3 herbergja íbúð við Hagamel til leigu, 
uppl 899-1220 eftir kl 17

Til leigu í 109 Rvk. Séríbúð á 2 hæðum 
í einbýlí, 4 svefnherbergi, bílskúr. Leiga 
190 þús. + rafmagn og hiti. Upplýsingar 
í síma 895 7970 eftir kl. 13.00.

Herb. í 105 Rvk. Húsgögn fylgja. V. 50 
þ. S. 895 0482.

Til leigu 4 herb. risíbúð í 104 Rvk. 135 
þ. með öllu. Uppl. í s. 895 2281.

Meðleigjandi óskast! Vantar meðleigj-
anda að 3 herb íbúð við Vífilsgötu í 
Rvk. Leiga 65 þús. á mán. Uppl í síma 
693 7601.

2-3 herb. 65 fm sérhæð í tvíbýli til 
leigu, Reykjanesbæ. Sér inng. 80þús 
m/hita&rafm. Laus strax. Uppl. í s. 
848 7159.

Room for rent in 101
Recently renovated 13 square meter 
room with furniture,cooking facilities 
and balcony. Access to bathroom and 
washing machine. 45000 isk a month. 
Internet access, heat and electricity 
included. Lena tele. 659 3902.

4 herb. sérhæð á Langholtsvegi. Allt 
sér. Verð 135.000 husaleiga.is eða s. 
868 1543.

15 fm risherbergi í vesturbænum fæst 
leigt fyrir 25.000 kr. á mán. Aðgangur 
að WC en ekki sturtu. S. 822 9515 á 
milli 17:00-19:00.

Par, sjúkraliða- og rafvirkjanemi óska 
e. íbúð á höfub.sv. gegn sanngj. leigu 
Uppl. í s. 692 9498.

4 herb. íb. í innri Njarðvík - Reykjanesbæ 
til leigu. Laus strax. Leiguverð 75þ. 
Uppl. í s. 847 7113 & 487 6563.

Herb. í Innri - Njarðvík Reykjanesbæ til 
leigu með aðgangi að eldhús, baðherb. 
30þ. pr. mán. S. 847 7113 & 823 8405.

101 R. Gott herb. m. húsg. f. reykl. og 
reglus. einstakling Sér inng., aðg. að 
eldh. og baðh. Leiga 45 þ.+ einn mán. 
trygging. S. 695 2213.

3 herb.120m2 íbúð til leigu í 
Grafarholti.Getur leigst með húsg. Uppl. 
s.8218075

Glæsileg 2/3 herb 88fm íbúð í 
Hamravík í Grafarvogi til leigu. Laus 
20Okt, 130Þ.á Mán.m.hússj. langt.leiga. 
Afgirtur sérgarður m.sólpalli með íbúð. 
Uppl í s 858-4206

4ja herbergja íbúð til leigu í Borgarnesi. 
105 fermetrar + geymsla. Mánaðarleiga 
100þ. + rafmagn og hiti. Upplýsingar í 
síma 892 8376.

Leiga:15fm herb.í Hafnarf. Þvottah. & 
sturta sameiginl. m. 2 öðrum herb. 
S:899-9992

Til leigu í Hlíðunum nýuppgerð 2ja 
herb. íbúð (c.a. 50fm bílskúr frístand-
andi). Uppl. í síma 694 4130.

120m2 falleg íbúð á góðum stað í 
Sjálandshverfi Garðabæ til leigu. Getur 
verið laus fljótlega. Uppl. í s. 554 3032 
/ 869 4040 / 847 2281.

 Húsnæði óskast

Leita að studioíbúð til leigu frá 1. nóv. 
Er reyklaus og reglusöm. Hanna Rósa 
(867-9065/hre@hi.is)

 Sumarbústaðir

Til sölu nýtt 70 m2 sumarhús til 
fluttnings. Verð 10.5 millj. Uppl. í S: 
8679690.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í 
Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 
fm. S. 822 4200 & 660 1060.

Vesturbær Herbergi búið húsgögnum 
með aðgang að snyrtingu, sími 899-
1220

 Geymsluhúsnæði

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót-
orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 
3176.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

Geymsluhúsnæði
Fyrir tjaldvagna og hjólhýsi ofl Uppl 
síma 770-5144

 Bílskúr

Í Laugarneshverfi. Upphitaður, snyrti-
legur bílskúr til leigu. 23 fm. Uppl í s 
893 1696.

 Gisting

Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@
mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso 
Sími+4531106412

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða góða starfskrafta 
á svínabú nú þegar. Húsnæði á staðn-
um. Uppl. í s. 892 0966 eða á ggg@
simnet.is

Kökuhúsið Auðbrekku
óskum eftir að ráða starfskraft 
til afgreiðslu. Vinutími 12-17.30

Upplýsingar gefur 
Örvar í síma 693 9093 
og Björk í s. 693 9091.

Fjölbreytt skrifstofustarf
Veisluhald leitar eftir að ráða 

þjónustulipran einstakling í fjöl-
breytt skrifstofustarf. Reynsla af 
skrifstofustörfum æskileg, ásamt 

góðri tölvuþekkingu.
Nánari upplýsingar veitir Stefán 
Ingi í gegnum vefpóstinn stef-

an@veisluhald.is eða 
í síma 659 1111.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

Sólning hf. óskar eftir að ráða vana 
starfsmenn á hjólbarðaverkstæði 
Sólningar á Smiðjuvegi. Uppl. gefur 
Snorri í síma 8600842

Starfsmaður í afgr.
Saumastofa. Starfsmaður óskast í afgr. 
á saumastofu. Vinnutími 10-18 alla 
virka daga. Umræða um fjölbreytilegt 
starf. Hæfniskröfur, reynsla af verslun-
arst. og saumakunnátta er kostur, en 
ekki skilyrði. Snyrtileg, skipulögð og 
sjálfstæð í vinnubrögðum. Áhugasamir 
vinsamlegast sendið umsóknir á textill-
ine@internet.is

 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.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali



 5. október 2008  SUNNUDAGUR12

Langitangi 4, 270 mos

Mjög fallegt 171 fm.  einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr og 
stórri og gróinni lóð. Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum fl ísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður blástursofn í borðhæð, keramik hel-
luborð, uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. Baðherbergi nýlega endurnýjað 
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherb, stór stofa og borðstofa með arni 
og timburverönd og skjólgóður garður.

Skipti möguleg á minni eign! Laust til afhendingar strax!   
Óskað er eftir tilboði í eignina.

OPIÐ HÚS Á MORGUN MÁNUDAGINN 6. OKT. 
FRÁ KL 17:00 TIL 18:00

OPIÐ HÚS

www.fastmos. i s ,  www.eignamidlun. is  • E inar  Pál l  Kjærnested,  löggi ltur  fasteignasal i  

K jarna • Þverholt i  2  • 270 Mosfel l sbær • S .  586 8080  • fax 586 808
Mosfellsbæ

Reykás 39
110 Reykjavík
Magnað útsýni - útivistarsvæði

Stærð: 133,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 21.640.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Íbúð  skráð  108,6  fm  og  bílskúrinn  24,9  fm   Komið  inn  í  rúmgóða  forstofu  með  flísum  á  gólfi,  stórum
fataskáp.  Stofan og borðstofan með gegnheilu parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á suðursvalir. Eldhúsið
með gegnheilu parketi á gólfi. Hjónaherbergið  er með fljótandi parketi á gólfi, stórum fataskápum og svalir
til norðurs. Stórt barnaherbergi er með gegnheilu parketi á gólfi. Enda bílskúr með hita, vaski, millilofti og
hurðaopnara.  Stutt er í - Skóla - leikskóla - verslun - sundlaug

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16 til 16:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

Eyjarslóð, 101 Reykjavík
Mjög gott  um 600  fm bil atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að Eyjarslóð í 
Reykjavík.  Stór innkeyrsluhurð á neðrihæð.  Góð lofthæð.  Húsnæðið er allt 
hið snyrtilegasta og hentar vel undir matvælavinnslu og fl . Stór kæliklefi  er í 
húsnæðinu. Hægt að leigja í smærri einingum.  Laust strax

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir : Mjög gott  699,1  fm atvinnuhúsnæði. Húsnæðið skiptist í 
verslun og lager á jarðhæð. Á efrihæð eru skrifstofur . Glæsilegt húsnæði á 
frábærum stað mikil uppbygging í hverfi nu. Hagstætt leiguverð. Laust strax

Fiskislóð, 101 Reykjavík
Rentus kynnir :    Til leigu tvö ný uppgerð  um 100 fm skrifstofubil 
á 2. hæð að Fiskislóð í Reykjavík. Eignin skiptist í  eldhús, snyrtingu,  stóran 
sal og milliloft. Steinteppi á gólfum. Mjög bjart og glæsileg húsnæði. Hægt að 
leigja bæði bilin saman. Laust strax

Krosseyrarvegur, 220 Hafnarfjörður
Rentus kynnir: Til leigu góð 3-4ra herbergja 95,6 fm hæð og kjallari með 
sérinngangi í tvíbýlishúsi sem er á rólegum stað í Hafnarfi rði.  Forstofa, eldhús, 
stofa, borðstofa, baðherbergi, 2  herbergi . Stutt í alla almenna þjónustu, 
sundlaug í næsta nágrenni.

Njálsgata, 101 Reykjavík
Rentus leigumiðlun kynnir: Til leigu falleg 4 herbergja íbúð sem skráð er 101,8 
m2 á 4 hæð í góðu fjölbýlishúsi við Njálsgötu. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
eldhús, stofu, hjónaherbergi og 2 barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
geymsla eru í kjallara. Íbúðin leigist með húsgögnum,

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Austurströnd, 170 Seltjarnarnes
Til leigu 2ja herbergja íbúð á 5 hæð í lyftuhúsi við Austurströnd í Reykjavík. Íbúðin 
er 51fm og skiptist í svefnherbergi,  eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á 
svalir með góðu útsýni, fl ísalagt baðherbergi sér geymsla í kjallara, þvottahús á 
hæð. Stæði í bílageymslu. Góð staðsetning í göngufæri við skóla íþróttamannvirki. 

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Rentus leigumiðlun  |  Laugavegi 97  |  101 Reykjavík
Sími 440 6100  |  Fax 440 6101  |   www.rentus.is

Sundaborg, 104 Reykjavík
Til leigu mjög gott lager og skrifstofu húsnæði  að Sundaborg í Reykjavík. Húsnæðið 
skiptist í um 500 fm lager og um 200 fm skrifstofur. Möguleiki er að leigja í minni 
einingum t.d 150 fm lager og 75 fm skrifstofur.  Sameiginlegur fundasalur í sameign, 
góð aðkoma og næg bílastæði. Hagstætt leiguverð. Frábær staðsetning.

Halldór Jensson
halldor@rentus.is
gsm 840 2100

Lindarbyggð 15
270 Mosfellsbær
Flott raðhús á besta stað

Stærð: 177 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 31.730.000
Bílskúr: Já

Verð: 42.500.000
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á einni hæð innst í lokuðum botnlanga í Mosfellsbæ. Eldhús er mjög
rúmgott með lökkuðum innréttingum. Þvottahús er með sérinngangi. Stofa og borðstofa liggja saman og
er  stórt  fiskabúr  notað  sem  skilrúm  á  milli.  Stofan  er  stækkuð  með  garðskála   Hjónaherbergið  er  tvískipt
með léttum vegg, auk fataherbergis. Baðherbergi er með nýlegum flísum og fallegri innréttingu. Garður er
einstaklega fallegur og gróðursæll. Þetta er eign á skjólsælum og kyrrlátum stað.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 17:00 til 17:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

893 0082

Flétturimi 14
112 Reykjavík
Hátt til lofts

Stærð: 130,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 18.480.000
Bílskúr: Já

Verð: 23.600.000
Íbúð skráð 88 fm og bílskúrinn 42,1 fm  sem er í bílskýli undir húsinu Komið inn í rúmgóða  forstofu með
flísum á gólfi og fataskáp.  Stofan með parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á vestursvalir. Eldhúsið með
parketi á gólfi, ljósgrá innrétting, borðkrók og  flísar milli skápa og borðplötu. Ný tæki.  Hjónaherbergið  er
með  parketi  á  gólfi,  stórum  fataskápum  Barnaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi  og  fataskáp.  Baðherbergið
með baðkari, flísum á gólfi og á vegg við baðkar og hvítri innrétt

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17 til 17:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Bráðvantar Atvinnu. Ég er að leita 
mér að atvinnu sem allra fyrst. Er 
með Meirapróf og rútupróf og bæði 
Vinnuvélaprófin og réttindi á flest tæki. 
Er vanur allri almennri vinnu og akstri. 
Upplýsingar í síma 849 9545 eða 471 
2103 eða gutti62@simnet.is

30 ára kk frá Spáni vantar vinnu. Allt 
kemur til greina. Enskumælandi. Uppl. 
í s. 694 3123.

 Tilkynningar

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Leitar þú nýrra kynna?
Leitar þú tilbreytingar eða varanlegra 
kynna? Nýttu þér gjaldfrjálsa þjónustu 
Rauða Torgsins Stefnumót strax í dag. 
Nú er mikil umferð og mikið hringt. 
Auglýsingasími kvenna: 555-4321. 
Auglýsingasími karla: 535-9923. www.
raudatorgid.is,

Kona með mjúka
og fallega rödd leitar tilbreytingar 
með karlmanni. Auglýsing hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8269.

45 ára kona
vill kynnast karlmanni með tilbreytingu 
í huga. Auglýsing hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8360.

Þarf þinn hópur að fjármagna útskrift-
arferð ? Allt um styrktarsölu á www.
papco.is

Greiðsluerfileikar ?
Endurskipulagning fjármála fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki, t.d. 
niðurfellingu skulda, nauða-

samninga og endurfjármögnun 
lána.

Geymið auglýsinguna. S. 772 
6777.

Fasteignir


