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

Sérfræðingur á fjárhagssviði 
Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands auglýsir eftir vel menntuðum einstaklingi með þekkingu, frumkvæði og áhuga á 
viðfangsefnum sem varða greiðslumiðlun. 

Fjárhagssviðið hefur umsjón með færslu bókhalds Seðlabanka Íslands og dótturfélaga auk þess að sinna allri bakvinnslu bankans 
þ.m.t. umsjón með SWIFT-færslum og greiðslum fyrir bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki ásamt öðrum verkefnum sem því er falið.

Sérfræðingurinn sem auglýst er eftir mun m.a. hafa umsjón með daglegum rekstri stórgreiðslukerfi s Seðlabanka Íslands. Hann mun 
jafnframt hafa umtalsverð samskipti við önnur svið bankans. Einnig er um að ræða reglubundin samskipti við Reiknistofu bankanna 
sem annast tæknilegan rekstur kerfi sins og erlenda aðila.

Helstu starfsþættir eru:
• Umsjón með rekstri stórgreiðslukerfi s 
• Greining, samantekt og miðlun upplýsinga varðandi rekstur, veltu og færslufjölda
• Samskipti við þátttakendur, innlenda sem erlenda, m.a. þátttaka í  samningagerð 
• Þátttaka í nefndum er fjalla um stórgreiðslukerfi ð, þróun þess og aðlögun
• Önnur tilfallandi verkefni á fjárhagssviði

Leitað er eftir einstaklingi sem hefur þekkingu og reynslu á vettvangi fjárstýringar og greiðslumiðlunar. Umsækjandi þarf að hafa 
háskólamenntun sem nýtist í starfi ,  gott vald á ensku og geta auðveldlega komið frá sér rituðu efni, bæði á íslensku og ensku.  
Kunnátta í dönsku, sænsku eða norsku er æskileg. Krafa er gerð um mikla nákvæmni, frumkvæði og ögun í vinnubrögðum auk 
góðra samskiptahæfi leika og hæfni til að vinna í hóp.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir framkvæmdastjóri fjárhagssviðs í síma 569 9600. Umsóknum skal skilað fyrir 
22. maí 2010 til rekstrarsviðs Seðlabanka Íslands.

Verðbréfa- og lífeyrisþjónusta 
á Eignastýringarsviði

Hafðu sambandKraftmikill einstaklingur óskast til framtíðarstarfa 
við verðbréfa- og lífeyrisþjónustu Arion banka.

Helstu verkefni :

Hæfni og þekking:

Jónas Hvannberg,
sími 444 6376 jonas.hvannberg@arionbanki.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. maí.
NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN 

VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI

NTV er öflugur einkaskóli sem stofnaður var 

árið 1996. NTV býður upp á fjölbreytt nám með 

aðaláherslu á lengra starfsnám og undibúning 

nemenda fyrir krefjandi störf á vinnumarkaðnum. 

Hjá NTV starfar hópur fólks með mikla þekkingu 

á sínu sviði. Vegna aukinna umsvifa þurfum við 

að bæta við kennara í hlutastarf.

Við leitum að kennara með yfirgripsmikla sérþekkingu.
Viðkomandi þarf að hafa lokið MCTS & Network+ og
MCITP (áður MCSA). 

Viðkomandi þarf að vera fljótur að tileinka sér
nýjungar og sýna frumkvæði í starfi. Vinnutíminn
er mestmegnis á dagtíma en getur verið breytilegur.

Starfssvið:

   þáttum er skilyrði

Sölufólk í 
húsgagnaverslun!
Við óskum eftir sölufólki til starfa í 
húsgagnaverslun.

Áhugasamir leggi inn umsókn ásamt mynd á:
husgagnaverslun1@gmail.com
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Það er800 7000 – siminn.is

Öflugur greinandi óskast
Síminn leitar að öflugum sérfræðingi í Greiningardeild fyrirtæksins. Um er að ræða 
sérfræðing í innri greiningum sem ber ábyrgð á vinnslu og greiningu ýmissa lykiltalna í 
rekstri Símans. M.a. er um að ræða ítarlegar greiningar á þróun viðskipta, neyslumynstri og 
markaðsstöðu og líkanagerð um ýmislegt tengt fjarskiptum.

Hæfniskröfur

Reynsla og þekking á tölfræðigreiningum, 
einfaldri tölfræði og margbreytutölfræði

Reynsla af úrvinnslu gagna og aðferðarfræði 
tengdri markaðs- og samkeppnisgreiningum

Þekking á SPSS/PASW Statistics eða 

sambærilegu tölfræðiforriti æskileg

Reynsla af Business Objects eða sambærilegu 
tóli er kostur

Kröfur um menntun:

Háskólamenntun á sviði félagsvísinda, 
viðskipta, hagfræði eða stærðfræði

Meistaragráða er kostur

Upplýsingar í síma 550 7764 frá kl. 14.00-16.00 alla virka daga. Í umsókn skal koma fram 
lýsing á náms- og starfsferli, sem og nöfn og símanúmer meðmælenda. Gætt verður fyllsta 
trúnaðar varðandi allar umsóknir, fyrirspurnir og persónulegar upplýsingar. Umsóknir skulu 
berast á rafrænu formi í gegnum heimasíðu Símans, www.siminn.is.

Umsóknar-

frestur er

15. maí n.k.
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We are looking for an experienced internal auditor for our corporate headquarters in 
Garðabær, Iceland.

The internal auditor is responsible for an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve the organisation’s operations. He/she helps the 
organisation to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 
evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and governance 
processes. Furthermore, he/she provides objective, independent, professional advice to all 
levels of management and paves the path towards continuous improvement.

The internal auditor reports directly to the Board of Directors. 

Responsibilities: 

in place are adequate to minimise risks, 
governance processes are effective and 
efficient, and objectives are met.

and operational reporting is accurate 
and sufficient at all times.

structure, budgets and processes.

regulations and ethical guidelines. 

and administration of assets.

usage of capital and resources.

Requirements and qualifications:

the business environment and processes.

or engineering.

information with clarity and accuracy.

continuous improvement. 

travel frequently.

Internal auditor 

www.marel.com

Marel is an international hi-tech company 
and a leading global provider of advanced 
equipment, software and solutions for the 
food processing industry. The company 
employs about 3,200 people across five 
continents, including 350 in Iceland.

We offer excellent working 
conditions, efficient staff 
training, flexible working 
hours, a canteen, a children’s 
playroom, outstanding sports 
facilities and a lively social life.

www.marel.com

Frøken Reykjavik

Naglafræðingar óskast til Noregs

Lagunen Storsenter, Bergen Norway

Okkur vantar flinka naglafræðinga til starfa á snyrtistofu í Bergen 
í Noregi. Viðkomandi verður að hafa góða reynslu í að leggja 
gelneglur. Æskilegast frá Bio/Calgel, en það er ekki skilyrði. 
Umsækjendur verða að vera stundvísir, áreiðanlegir, samvisku-
samir og hafa gott viðmót. Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Vinsamlegast hafið samband við Jóhönnu Jóhannsdóttir í síma 
+47-40040668 eða á netfangið: johanna@frk-reykjavik.no

Aðeins reyklausir einstaklingar koma til greina í starfið.

Vegna ört stækkandi hóps viðskiptavina Vöku 
óskum við eftir starfsmanni við þjónustu á 
dekkjaverkstæði.

Hæfniskröfur:
· Vanur vinnu á dekkjaverkstæði.
· Gott viðmót og áhugi að bæta sig í starfi.
·  Stundvísi og snyrtimennska.
·  Góð mannleg samskipti.
·  Öguð vinnubrögð.

Áhugasamir geta sótt um starfið með því að senda umsókn 
á starf@vakahf.is

VAKA er eitt fjölhæfasta bílaþjónustufyrirtæki landsins og  
er í örum vexti. Félagið rekur öflugt dekkjaverkstæði, 
viðgerðaverkstæði, bílapartasölu, dráttarbílaþjónustu og  
úrvinnslu bíla auk þess að vera með uppboð á vegum 
sýslumanna. VAKA er nýflutt í glæsilega aðstöðu að 
Skútuvogi 8 þar sem öll starfsemi félagsins fer fram.

Starfsmaður á 
dekkjaverkstæði

Aðalsafnaðarfundur        
Digranessafnaðar 
verður haldinn sunnudaginn 23. maí 2010 
kl. 14 í safnaðarsal kirkjunnar.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Sóknarnefnd.

Heildverslun í Hafnarfi rði
Óskum eftir einstakling til almennra 
afgreiðslustarfa.

Við leggjum mikið upp úr framúrskarandi þjónustu 
við viðskiptavini okkar og leitum því eftir  jákvæðum 
starfskrafti með ríka þjónustulund. 
Vinnutími er virka daga 08:00-17:00. Framtíðarstarf. 
Ráðning 15. júní 2010.

Áhugasamir sendið skrifl ega umsókn m/mynd  til 
Fréttablaðsins merkta;
„Heildverslun 0805“.

HIÐ ÍSLENSKA BIBLÍUFÉLAG 
óskar að ráða framkvæmdastjóra í hálft starf.

Framkvæmdastjóri annast rekstur félagsins í 
samræmi við lög þess og markmið, m.a. að efl a 
útbreiðslu og notkun Biblíunnar. 
Sjá nánar starfslýsingu og lög félagsins á 
vefsíðunni http://biblían.is/.

Þörf er einlægs áhuga á markmiðum félagsins, 
traustrar undirstöðumenntunar, reynslu af sjálf-
stæðu starfi , góðra samskipta- og skipulags-
hæfi leika, getu til að fl ytja mál vel í ræðu og riti, 
þ.m.t. góðs valds á íslensku máli en einnig ensku 
og Norðurlandamálum vegna þátttöku í alþjóðlegu 
samstarfi .

Frekari upplýsingar um starfi ð veitir dr. Sigurður 
Pálsson virka daga kl. 18-19 í síma 551-1097 
eða 891-7541.

Laun miðast við menntun og starfsreynslu. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst skv. 
nánara samkomulagi.

UMSÓKNIR um starfi ð ásamt yfi rliti um náms- og 
starfsferil sendist Fréttablaðinu, merkt, 
Framkvæmdastjóri-0105 fyrir 14. maí nk.
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Vegna ný afstaðna endurbóta óskar Hár og Smink 
eftir meistara/sveini í stólaleigu.

Góð aðstaða og aðgengi erum í Hlíðarsmára 17 kóp.

Velkomin með fyrirspurnir.

Upplýsingar í síma 8972316

BSRB

Verkefni hagfræðingsins verða m.a:

Menntunar- og hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur

Guðný Harðardóttir

STRÁ MRI

auglýsir laust til umsóknar starf hagfræðings. Hlutverk BSRB er m.a. að
þjónusta aðildarfélög innan bandalagsins og gæta hagsmuna þeirra og
félagsmanna.

Þátttaka við gerð samninga aðildarfélaganna og bandalagsins.
Fylgjast með framvindu efnahagsmála, greina gögn og skrifa um niðurstöður.
Fræðsla, ráðgjöf og almenn upplýsingamiðlun um hagfræðileg efni.
Tilfallandi verkefni og ráðgjöf vegna réttinda og túlkunar kjarasamninga.

BS gráða eða umfram menntun á sviði hagfræði.
Reynsla og þekking á sviði opinberrar stjórnsýslu og félagasamtaka er kostur.
Samskiptahæfni og hæfni til að starfa í krefjandi starfsumhverfi.
Sjálfstæð, traust og vönduð vinnubrögð.
Framúrskarandi íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

er til og með 22. maí nk. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst. Vinsamlega athugið að upplýsingar um starfið verða eingöngu
veittar hjá STRÁ MRI. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

, gudny@stra.is, veitir nánari upplýsingar, en viðtalstími er frá
kl.13-15 alla virka daga meðan á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið
starfsferilskrár ásamt viðeigandi prófgögnum til stra@stra.is. Þeir sem eiga
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst til og tilkynni þátttöku.

*
*
*
*

*
*
*
*
*

BSRB eru stærstu samtök
opinberra starfsmanna á
Íslandi og voru stofnuð 14.
febrúar 1942.

Aðildarfélög BSRB eru 27
talsins og félagsmenn
rúmlega 20.000. Um 70%
félagsmanna eru konur.

Á skrifstofu BSRB starfa 11
starfsmenn, sérfræðingar á
ýmsum sviðum, sem annast
margvísleg verkefni fyrir
samtökin og aðildarfélög
þess. BSRB óskar að ráða
hagfræðing í þennan hóp.

BSRB eru stærstu samtök
opinberra starfsmanna á
Íslandi og voru stofnuð 14.
febrúar 1942.

Aðildarfélög BSRB eru 27
talsins og félagsmenn
rúmlega 20.000. Um 70%
félagsmanna eru konur.

Á skrifstofu BSRB starfa 11
starfsmenn, sérfræðingar á
ýmsum sviðum, sem annast
margvísleg verkefni fyrir
samtökin og aðildarfélög
þess. BSRB óskar að ráða
hagfræðing í þennan hóp.

Suðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.isSuðurlandsbraut 30 - 108 Reykjavík - sími 588 3031 - www.stra.is

Hagfræðingur hjá BSRBHagfræðingur hjá BSRB

Fagmennska í yfir ár25Fagmennska í yfir ár25

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir, 
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
16. maí nk.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

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

Verkefnastjóri
Fræðslusetrið Starfsmennt óskar eftir að ráða verkefnastjóra til að halda utan um nám, 
kynningar og þróunarverkefni á vegum setursins. Leitað er að fjölhæfum starfsmanni  
sem er í senn skapandi og skipulagður. Fyrst um sinn er um 1 árs afleysingastarf vegna  
fæðingarorlofs að ræða. 

Ábyrgðar- og starfssvið: 

• Þróun, umsjón og eftirfylgd námsleiða og verkefna

• Upplýsingagjöf og aðstoð við viðskiptavini

• Ráðgjöf og fræðsla til starfsmanna og stofnana

• Þátttaka í þróunarverkefnum

Hæfnis- og menntunarkröfur: 

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði kennslu, ráðgjafar, 
stjórnunar eða upplýsingatækni

• Þekking á fullorðinsfræðslu og vinnumarkaði

• Þjónustulipurð og góð samskiptahæfni

• Mjög góð tök á íslensku máli er skilyrði og enskukunnátta er kostur

• Góð tölvukunnátta og reynsla af vefvinnu

Starfsmennt er samstarfsvettvangur fjármálaráðuneytis-
ins og stéttarfélaga innan BSRB og sinnir símenntun, 
ráðgjöf og starfsþróunarverkefnum opinberra starfs-
manna. Setrið þróar og heldur utan um starfstengt nám 

um allt land í samstarfi við hagsmunaaðila og styðst 
við öflugt vefkerfi og rafræna umsýslu. Upplýsingar 
um starfsemi og hlutverk Starfsmenntar má finna á 
heimasíðunni: www.smennt.is
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Þroskaþjálfi  
Leikskólinn Ásar í Garðabæ leitar eftir þroskaþjálfa. 
Um er að ræða fullt starf og getur viðkomandi hafi ð 
störf fl jótlega. Leikskólinn Ásar er rekinn af Hjalla-
stefnunni og starfar eftir hugmyndafræði hennar.

Fyrirspurnir og frekari 
upplýsingar fást með því 
að senda tölvupóst á 
netfangið asar@hjalli.is  
eða hjá skólastjórnendum 
í síma 564 0200.

Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Þorsteinn Jóhannesson framkvæmdastjóri lækninga.
Netfang thorsteinn@fsi.is  – Sími 450 4500.

Lausar stöður lækna
Heilbrigðisstofun Vestfjarða auglýsir eftir tveimur læknum til starfa.
Stöðurnar eru lausar frá 1. júlí. Um er að ræða 100% stöður auk vakta á heilsugæslu.
Starfskjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Leitað er eftir læknum með víðtæka almenna reynslu. 
Sérfræðimenntun í heimilislækningum æskileg. 

Umsóknarfrestur er til 1. júní 2010.

Umsóknir með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu sendist fyrir 1. júní nk. til
Þrastar Óskarssonar forstjóra,
netfang: throstur@fsi.is. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Reporting to the Chief Financial Officer, the Corporate Controller will be responsible 

for all aspects of corporate accounting, including internal and external financial and 

regulatory reporting, internal controls and financial accounting systems. This 

individual will interface with external auditors and regulatory agencies as related to 

the firm’s accounting function. The Corporate Controller will also proactively develop 

information flows and controls in anticipation of current and future needs of the 

business.  Overall, the Corporate Controller will continue to develop and strengthen a 

culture of financial rigor, discipline and control throughout the Company.   

The ideal candidate will be a broad-based financial professional with strong academic 

credentials and successful leadership experience in the finance and accounting 

operations areas of a complex company with operations in multiple countries. The 

individual will be dynamic, energetic, teamwork oriented and have a demonstrated 

record of success in implementing and managing finance functions through periods of 

rapid growth.

KEY ATTRIBUTES INCLUDE:

>>  State Authorized Public Accountant, with 8–12 years experience working across    

     accounting and reporting processes.

>>  IPO experience and/or financial reporting for a public company, including pre- 

     paration of required quarterly and annual financial and regulatory filings.

  

>>  Extensive knowledge of accounting procedures and IFRS accounting principles.

>>  Proficiency in accounting systems, databases, business analytics applications,

     spreadsheets.

>>  Ability to manage, motivate and develop other professionals and thrive in a team-      

     work oriented environment.

>> Motivated and effective in a fast paced and dynamic culture, able to have fun

 combined with limitless commitment to excellence.

>>  Fluent in Icelandic and English.

CCPISHIRING
CORPORATE CONTROLLER

WWW.CCPGAMES.COM/JOBS



CCP er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og dreifi ngu á stafrænni afþreyingu gegnum Internetið. 

Fyrirtækið hefur nú þrjá leiki í framleiðslu og er með skrifstofur í Reykjavík, Newcastle, Atlanta og 

Shanghai. Reiknað er með að starfsmannafjöldi í árslok 2010 verði rúmlega 620.

CCP LEITAR AÐ 150 

STARFSMÖNNUM
ATLANTA      NEWCASTLE      REYKJAVIK      SHANGHAI



 CCP óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

 

 >> Concept Artist

 >> Database Administrator

 >> Web Developer

 >> Senior Web Developer

 >> Senior Graphics Programmer

 >> Graphics Programmer

 >> QA Engineer

 >> Programmer

 >> Artist / Graphic Designer

 >> QA Tester

 >> QA Tech Lead

 >> Senior Network Programmer

 >> Network Programmer

 >> Web Front End Engineer

 >> Graphic Designer

 >> Virtual Worlds Systems Administrator

 

 >> Senior Game Designer 

 >> Technical Director - Incarna

 >> Technical Director - Core

 >> Senior Programmer - Incarna

 >> Lead Graphics Programmer

 >> Senior Web QA Tester

 >> Programmer - Incarna

 >> Customer Support Tools Programmer

 >> Virtual Worlds System Administrator - London

 >> Associate Programmer - Incarna

 >> Game Designer

 >> Security Administrator

 >> Visual Effects Artist

 >> Technical Artist - Special Effects

 >> Corporate Controller

Störfi n krefjast mikilla skipulagshæfni, ensku kunnáttu og hæfi leika til að þrífast í dínamísku og síbreytilegu umhverfi . 

Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. Nánari upplýsingar um kröfur og menntun eru á vefsíðu CCP: www.ccpgames.com.
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Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Íbúðalánasjóður óskar að ráða til starfa sérfræðing á sviði eignaumsýslu.  
Hann starfar á rekstrarsviði sjóðsins en verkefnin ná einnig til lögfræðisviðs 
og þjónustusviðs lána.

Starfssvið

Verðmat eigna við útlán, nauðungarsölu
og sölu uppboðseigna sjóðsins

Þátttaka í eftirliti og umsjón fasteigna

Fylgjast með þróun fasteignamarkaðar

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Hafa lokið námi sem er ætlað fasteignasölum

Minnst 5 ára starfsreynsla sem löggiltur 
fasteignasali eða hjá löggiltum fasteignasala

Háskólamenntun á sviði byggingatækni, 
verkfræði eða viðskiptafræði er kostur

Góð færni í Excel, Word og PowerPoint

Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

Sérfræðingur á sviði 
eignaumsýslu

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðis-
mála að landsmenn geti búið við öryggi og 
jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum 
verði sérstaklega varið til þess að auka 
möguleika fólks til að eignast og leigja 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið 
á heimasíðu Talent ráðninga, www.talent.is
Upplýsingar um starfið veitir Lind Einarsdóttir hjá Talent 
ráðningum í síma 552 1600, lind@talent.is.

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí næstkomandi. 

Eldri umsóknir um sambærilegt starf hjá Íbúðalánasjóði 
óskast endurnýjaðar. Umsóknir gilda í 6 mánuði.

Ósafl sf., Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Ósafl óskar eftir að ráða 
reyndan jarðvinnuverkstjóra til 
starfa í Bolungarvík.

Viðkomandi þarf að hafa mikla 
reynslu af verkstjórn í jarðvinnu 
en verkið felur í sér stjórnun á 
15 – 20 manna jarðvinnuhópi.

Einnig er gerð krafa um grunn-
þekkingu á tölvuforritunum Word 
og Excel.

Nánari upplýsingar veitir Rúnar 
Ágúst Jónsson verkefnisstjóri í 
síma 693-4238. Umsóknum skal 
skila um heimasíðu ÍAV.

Ósafl var stofnað 
vegna byggingu 
Ó s h l í ð a r g a n g a 
sem Vegagerðin 
bauð út og vinnur 
auk þess að gerð 
snjóflóðavarna í 
Bolungarvík

Laus staða skólastjóra við 
Vallaskóla á Selfossi

Staða skólastjóra við Vallaskóla á Selfossi er laus til umsóknar.  
Vallaskóli er grunnskóli með um 570 nemendur á komandi 
skólaári í 1. - 10. bekk.  Nánari upplýsingar um skólann má fi nna 
á heimasíðu hans www.vallaskoli.is   Staða skólastjóra er veitt frá 
og með 1. ágúst 2010.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Stjórnar og ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi skólans
• Hefur forustu um og skipuleggur faglegt starf innan skólans
• Umsjón með starfsmannamálum skólans
• Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum grunnskóla, öðrum  
 lögum er við eiga,  aðalnámskrá grunnskóla og stefnu sveitar- 
 félagsins í málafl okknum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Grunnskólakennararéttindi og reynslu í kennslu 
 grunnskólabarna
• Viðbótarmenntun í stjórnun
• Reynsla í stjórnun heildstæðs grunnskóla 
• Færni í mannlegum samskiptum og viðtalstækni
• Þekking á fjárhagsáætlunargerð og daglegum rekstri grunnskóla
• Góð þekking á grunnskólalögum, aðalnámskrá og öðrum þeim  
 lögum og reglugerðum er varða skólahald og velferð nemenda  
 og starfsfólks
• Þekking á kjarasamningum starfsfólks grunnskóla
• Reynsla/þekking á öðrum skólastigum æskileg
• Þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga æskileg

Launakjör eru í samræmi við kjarasamning Launanefndar 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands fyrir grunnskóla 
vegna Skólastjórafélags Íslands. 

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Thorlacius, framkvæmda-
stjóri, sími 480 1900 netfang: ragnheidur@arborg.is og Sigurður 
Bjarnason, verkefnisstjóri fræðslumála, sími 480-1900, 
netfang: siggi@arborg.is  

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og um-
sagnaraðila berist skrifl ega Ragnheiði Thorlacius, framkvæmda-
stjóra, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Umsóknarfrestur er til 25. maí 2010.

Fjölskyldumiðstöð Árborgar

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Starfssvið

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Umsjón með sölu- og markaðsmálum
· Samskipti við hönnuði og auglýsingastofur
· Samskipti við erlendar og innlendar ferðaskrifstofur

Hæfniskröfur

· Menntun og/eða reynsla á sviði sölu og markaðsmála
· Menntun og/eða reynsla á sviði ferðaþjónustu kostur
· Góð tungumálakunnátta s.s. enska
· Góð almenn tölvukunnátta
· Hæfni í mannlegum samskiptum

Leiðandi ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi óskar
eftir að ráða sölu- og markaðsstjóra.

Húsnæði í boði ef óskað er.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

sími: 511 1144
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Frá Kvennaskólanum í Reykjavík
Laus eru til umsóknar eftirtalin störf framhaldsskóla-

kennara við skólann næsta skólaár, 2010-11:

Eðlisfræði   -  100% starf
Kórstjórn  -  50% starf 

Spænska  -  25% starf á haustönn.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
fyrri störf berist skólanum að Fríkirkjuvegi 9. 

Umsóknarfrestur er til 25. maí. n.k. Ekki þarf sérstakt 
umsóknareyðublað. Ráðningartíminn er frá 

1. ágúst n.k. Launakjör eru skv. Kjarasamningi fram-
haldsskólakennara og stofnanasamningi skólans. 
Skólameistari eða aðstoðarskólameistari veita 

nánari upplýsingar í síma 580-7600.

       Skólameistari

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennara vantar við Reykjahlíðarskóla í 

Mývatnssveit á næsta skólaári. 

Um er að ræða kennslu á yngsta stigi og heimilisfræði 
Skólinn fl aggar Grænfánanum fyrir umhverfi sstefnu og starfar eftir 
Olweusaráætlun gegn einelti.
Reykjahlíðarskóli er heildstæður skóli með tæplega  50 nemendur. 
Skólinn er staðsettur við þéttbýliskjarnann í Reykjahlíð. Þar er m.a. 
sundlaug, íþróttahús með tækjasal, tónlistarskóli og leikskóli.
Mötuneyti er fyrir skólana. Í Mývatnssveit búa um 400 manns.
Sveitarfélagið hefur yfi r  að ráða íbúðarhúsnæði sem leigist á 
góðum kjörum.

Umsóknarfrestur er til 17. maí.
Frekari upplýsingar gefur Sólveig Jónsdóttir skólastjóri.
Símar: 464-4376 og 849-7749. 
Tölvupóstur: soljon@ismennt.is
www.myv.is/reykjahlidarskoli

 CONSULAR ASSISTANT PART-TIME
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir framtíðar-hlutastarf í stöðu 

Consular Assistant lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 16 maí, 2010.  Frekari upplýsingar er að 

fi nna á heimasíðu sendiráðsins: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for a long 
term part time   position of Consular Assistant. The closing date 
for this postion is May 16, 2010. Application forms and further 

information can be found on the Embassy’s home page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to :

 reykjavikvacancy@state.gov

Barnafataverslun á Laugarvegi til sölu.

Ein glæsilegasta barnafata verslun 
landsins til sölu. Góð velta.

Tilvalið tækifæri fyrir þá sem vilja 
eignast sinn eigin rekstur.

Áhuasamir sendið mail á:
sigurbjorg2008@gmail.com

Tækifæri!

sími: 511 1144
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Traust fyrirtæki óskar eftir starfsmanni sem getur 
haft yfi rumsjón með lager. Viðkomandi þarf að hafa
 góða tölvukunnáttu, vera stundvís, reyklaus og geta 

unnið sjálfstætt. 
Upplýsingar um aldur, fyrri störf, meðmæli og 

mynd sendist fyrir föstudaginn, 14. maí á box@frett.is 
merktar: „Lagerumsjón - 0805“

Framleiðslufyrirtæki á sviði kvikmynda, sjónvarps og 
blaðaauglýsinga óskar eftir að ráða öfl ugan einstakling 

í fullt starf. Viðkomandi þarf að hafa góða kunnáttu á 
forritum á borð við Photoshop, Final Cut Pro og 

After Effects. Skilyrði er að viðkomandi sé reglusamur og 
geti starfað sjáfstætt.

Vinsamlegast skilið inn umsóknum fyrir föstudaginn 
14. maí á box@frett.is merktar: „Framleiðsla-0805“

Sölumaður nýrra bíla
Starfið felur í sér kynningu, sölu, frágang og afgreiðslu á 
nýjum og notuðum bílum. Umsækjandi þarf að koma vel
fram, vera þjónustulipur, samviskusamur og geta sýnt
frumkvæði í starfi. Aðeins vanir sölumenn koma til greina.

Bílabúð Benna ehf er 35 ára þjónustufyrirtæki bílaáhugamannsins.  Fyrirtækið
flytur inn og selur vara- og fylgihluti í allar tegundir bifreiða.  Bílabúð Benna ehf er 
umboðsaðili nýrra bíla frá Porsche, Chevrolet og SsangYong. 

Umsóknir berist til Bílabúðar Benna, Vagnhöfða 23, 
110 Reykjavík eða á tölvupóstfangið benni@benni.is
fyrir mánudaginn 17. maí.

 Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - 590 2000 - www.benni.is  - benni@benni.is

VANUR SÖLUMAÐUR ÓSKAST

Bílabúð Benna óskar eftir einstaklingi í 
starf sölumanns nýrra bíla.

Deildará – Laxveiðiá við Raufarhöfn til leigu.

Veiðifélag Deildarár leitar hér með tilboða í leigu veiðiréttar 
í Deildará fyrir árin 2011 til og með árinu 2015.

Tilboðum skal skila til varaformanns veiðifélagsins, 
Ragnars Axels Jóhannssonar, Miðási 4, 675 Raufarhöfn, sem 
jafnframt gefur nánari upplýsingar í síma 465 1374 og 
864 4674. Tilboðsfrestur er til 10. Júní 2010 kl. 12:00.
Áskilin er réttur til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

F. h. Veiðifélags Deildarár.
Ragnar Axel Jóhannsson 

TRAUSTIR VERKTAKAR –FJÖLBÝLI
Leitum eftir traustum verktökum til viðgerða 

á 3 hæða fjölbýlishúsi í Veghúsum 1-5
Um er að ræða viðgerðir á múr og blikkverki, 

tréverki og málningu utanhúss.

Þeir sem áhuga hafa á að gera tilboð, 
vinsamlega hafi ð samband fyrir 15.maí  

á netfangið mbk@hive.is

Til leigu

Útboð

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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Styrkur til framhaldsnáms 
í píanóleik
Minningarsjóður um Birgi Einarson apótekara 
mun á næstunni veita styrk til píanóleikara, sem 
er í framhaldsnámi erlendis í klassískum píanóleik 
eða er að hefja slíkt nám. 

Með umsókn skulu fylgja greinargóðar upplýs-
ingar um tónlistarnám og eftir atvikum starfsferil 
umsækjanda og fyrirhugað framhaldsnám. Þá skal 
fylgja hljóðritun af leik umsækjanda á tónleikum 
eða myndbandsupptaka.

Umsóknum skal skila fyrir 5. júní 2010 til 
formanns sjóðsstjórnar, Ingu Ástu Hafstein, 
Stokkalæk, Rangárþingi ytra, 851 Hella.

Framfærslustyrkir til 
íslenskra námsmanna á 
Norðurlöndum 
Norræna ráðherranefndin og mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið auglýsa eftir umsóknum frá 
íslenskum námsmönnum á Norðurlöndum. Um er 
ræða framfærslustyrki í 1-3 mánuði sumarið 2010. 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins hefur verið falið 
að annast umsýslu styrkjanna. 

Styrkirnir eru ætlaðir námsmönnum sem eru í 
fjárhagsvanda vegna atvinnuleysis yfi r sumarmán-
uðina og hafa hvorki möguleika á námslánafyrir-
greiðslu né rétt á atvinnuleysisbótum. 

Styrkirnir eru jafnframt ætlaðir námsmönnum sem 
eru að hefja nám á Norðurlöndum haustið 2010 og 
eru án atvinnu í sumar. 

Skilyrði umsóknar: 

• Umsækjandi er íslenskur ríkisborgari við nám  
 eða á leið í nám í skóla á Norðurlöndum. 

• Nám umsækjanda er lánshæft skv. úthlutunarregl 
 um Lánasjóðs íslenskra námsmanna 

• Umsækjandi fær ekki námslán fyrir meira en 60  
 ECTS einingum á námsárinu. 

• Umsækjandi er ekki í lánshæfu sumarnámi. 

• Umsækjandi er án atvinnu og á ekki rétt á  
 atvinnu leysisbótum. 

Umsóknareyðublöð, leiðbeiningar og nánari 
upplýsingar verður að fi nna á heimasíðu  
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins               
http://www.ask.hi.is ekki síðar en 10. maí nk. 

Umsóknarfrestur er til 15. júní 2010.

 

Útboð skila árangri!

14775   Viðhaldsverk ríkisins á 
fasteignum á höfuðborgarsvæðinu 
- Þjónusta verktaka í iðnaði. 

Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi  
Ríkiskaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á 
þjónustu verktaka í viðhaldsþjónustu, endurnýjun og 
viðbótum á fasteignum ríkisins á höfuðborgarsvæðinu.  
Heimilt er að bjóða í einstaka iðngreinar í útboðinu. 

Um er að ræða verktaka í eftirtöldum iðngreinum: 
Blikksmiði, málun, málmiðnaðarmenn (aðra en blikk-
smiði), múrara, pípulagningamenn, rafi ðnaðarmenn og 
trésmiði sem uppfylla allar lögboðnar kröfur til að starfa 
við iðn sína. 
Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum, sem 
verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is 
miðvikudaginn 12. maí nk. 
Tilboð verða opnuð 22. júní 2010 kl. 14:00 
hjá Ríkiskaupum.

Kynning á framkvæmdum 
á Norðausturlandi
Athugun Skipulagsstofnunar er hafi n á frum-
matsskýrslum um mat á umhverfi sáhrifum fyrir 
Kröfl uvirkjun II, Þeistareykjavirkjun, háspennulínur 
frá virkjunum að álveri, álver á Bakka og sameigin-
legt mat á umhverfi sáhrifum framkvæmdanna 
fjögurra. 

Í tilefni þess verður opið hús á Hótel Nordica 
mánudaginn 10. maí nk. Kl: 15:00-19:00 þar 
sem frummatsskýrslur verða kynntar.

Fyrirkomulag verður þannig að húsið opnar 
kl: 15:00 en kl:16:30 verða stuttar formlegar 
kynningar á öllum framkvæmdum.  

Fulltrúar framkvæmdaraðila svara fyrirspurnum 
og frekari upplýsingar um allar framkvæmdir 
verða á veggspjöldum.

Allir velkomnir.
Landsvirkjun, Landsnet, Þeistareykir ehf. og Alcoa

Opið hús

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
“Úrbætur í umferðaröryggismálum – Vástaðir 
– Gönguleiðir skólabarna - 2010”.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 2.000 kr. frá og 
með þriðjudeginum 11. maí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 26. maí 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12419
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod.

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið auglýsir eftir 
umsækjendum um styrki. 

Í fjárlögum 2010 undir efnahags- og viðskiptaráðuneytinu er fjár-
lagaliður sem nefnist „ráðstöfunarfé ráðherra“. 

Ráðherra hefur ákveðið að veita styrki tvisvar á ári vegna vinnslu 
ritgerðar eða rannsóknarverkefnis. Styrkurinn gæti numið allt að kr. 
500.000. Umsækjendur þurfa að hafa lokið fyrstu háskólagráðu. 

Viðskiptaráðherra hefur ákveðið að í forgangi séu þær ritgerðir 
eða rannsóknarverkefni sem tengjast efnahagshruninu. Um-
sóknarfrestur er til og með 1. júní 2010 fyrir úthlutun í fyrsta 
áfanga. Öllum umsækjendum verður svarað eigi síðar en 30. 
júní 2010. Umsækjendum er bent á að kynna sér málefnafl okka 
ráðuneytisins og reglur um úthlutun styrkja á heimasíðu þess 
http://www.evr.is. Umsækjendur skulu senda umsókn til efna-
hags- og viðskiptaráðuneytisins, Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík 
eða á netfangið postur@evr.is. 

Í umsókn skal eftirfarandi koma fram:
A.  Nafn umsækjanda, kennitala, heimilisfang og upplýsingar 

um bankareikning.
B. Verklýsing.
C. Markmið, umfang og afurð verkefnis.
D. Kostnaðaráætlun og fjármögnun.
E. Fjárhæð styrks sem sótt er um.

Nánari upplýsingar veitir Helga Óskarsdóttir rekstrarstjóri í efna-
hags- og viðskiptaráðuneytinu í síma 5458800. 

Vinnustofa - atvinnutækifæri
Vinnustofa, gallerý, studioíbúð l sölu. Viltu vinna í sögulegu 

húsi meðal listamanna? Rýmið er í gamla Álafosshúsinu í 
Mosfellsbæ,miklir möguleikar að breyta í vinnu/studioíbúð. 
Eignin er um 40fm, er mjög hrá eins og er, og selst á 7,5 m.

 Uppl. í s. 690 3622. 

Styrkir

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



Við leitum að góðu fólki
Á vefnum getur þú með einföldum hætti flett í gegnum og skoðað atvinnuauglýsingar 

Fréttablaðsins. Þú kaupir atvinnuauglýsingu í Fréttablaðinu - öflugasta auglýsingamiðli 

ALLT ATVINNA fylgir helgarblaði Fréttablaðsins... og birtist á                   í viku

...ég sá það á visir.is

landsins og hún birtist frítt í heila viku á einum stærsta vefmiðli landsins –                          

og Fréttablaðið kynna nýjan og öflugan atvinnu- og raðauglýsingavef



Stórir gluggar og glæsilegur inngangur setja sterkan svip á húsnæðið.

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

Frekari upplýsingar veitir 
Halldór Jensson
840 2100 – halldor@reitir.is

www.reitir.is

TIL LEIGU

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Reitir hafa yfi r að 
ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Laugavegur 26
101 Reykjavík

Rúmgóð verslunarhæð á besta stað við Laugaveginn.

Til leigu 420 m2 verslunarhúsnæði á besta stað við Laugaveg. 
Stórir gluggar, mikil lofthæð og opið rými gefa ótal skemmtilega 
möguleika. Húsnæðinu fylgja 386 m2 í kjallara.

VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ LAUGAVEG

MIÐVANGUR 12 Í HAFNARFIRÐI – OPIÐ HÚS

Í dag, 8. maí, frá kl. 16.00 – 16:30 verður opið hús á 4ra herb. 113,60 fm íbúð á 3. hæð 
(efstu hæð) sem skiptist m.a. í stofu og borðstofu með útgangi út á yfi rbyggðar suður -
svalir, uppgert eldhús, þrjú svefnherbergi, nýlegt fl ísalagt baðherb. o.fl . Þvottaherb. í 
íbúð. Árið 2007 var húsið einangrað og klætt að utan. Möguleiki er að fá íbúðina með 
yfi rtöku lána frá Íls. Greiðslubyrði er ca. kr. 111.000,- á mán. Áhv. 21,7 millj. Verð 21,9 
millj. Áhugasamir velkomnir á ofangreindum tíma. Bjalla merkt SEIA.

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

Bolholt 4 • Sími: 588 5530
berg@berg.is • www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Til sölu og brottfl utnings.  
Ferjuholt 11. Sumarhús í landi Neðri dals 
Bláskógabyggð rétt við Geysi Haukadal.

Til sölu17 fm, sumarhús með 7 fm geymsluskúr alls 24 fm. Húsið er byggt 
2002 og vandað í alla staði og er alrými með stúdíoeldhúsi, falleg innrétting. 

Baðherbergi með sturtu. Gangur með fatahengi. Það sem fylgir húsinu er 
hitakútur, tæki í eldhúsi, rafmangnslagnir og verönd. Verð 3,4 m. Gott 
staðgreiðsluverð. Húsið er til sýnis eftir nánara samkomulagi. 

 B E R G  f a s t e i g n a s a l a  s t o f n u ð  19 8 9

Vel skipulagt 105,4fm 3 herb.parhús ásamt sérstæðum 24,5fm 
bílskúr, samtals : 129,9fm á þessum rólega stað. Eignin skiptist í : 
Forstofu, gang, 2 herbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stórar 
stofur (möguleiki á að breyta annari í herbergi). Fallegur garður með 
verönd í góðri rækt. Mjög góður bílskúr fylgir eigninni. Gott hellulagt 
bílastæði er fyrir framan hús. Bein sala. V-32,5millj. (6196) 
Sölumenn sýna eignina.

Krosshamrar Grafarvogi.



BÍLAR &
FARATÆKI

MOLI
M.BENZ ML 230. Árgerð 1998, 
ekinn aðeins 102 Þ.km, 5 gírar. Verð 
1.680.000. Rnr.113307..Sjá fleiri myndir 
á www.bilalif.is

GAMALL HÖFÐINGI
M.BENZ 123-LÍNAN. Árgerð 1979, Lítið 
ekinn,Sjálfskiptur. Verð 890.000.- Mjög 
gott eintak,bíllinn er á staðnum í dag. 
Rnr.242993..Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Það er frítt að skrá bílinn hjá okkur og 
það kostar heldur ekkert að láta hann 
standa hjá okkur. Vantar allar gerðir 
af bílum, hjólum og ferðavögnum á 
skrá og á staðinn vegna góðrar sölu. 
Myndeftirlit á plani og gæsla.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

QUICKSILVER 470 - SKEMMTIBÁTUR 
M/UTANBORÐSMÓTOR (90hö) . Árgerð 
2006, lítið notaður Verð 2.890.000. 
#281671

TOYOTA COROLLA 1,4 VVTI. 06/2005, 
ekinn 82 þ.km, beinskiptur. Verð 
1.580.000. #103471

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4. 
Árgerð 2005, ekinn 110 þ.km, 3,7L 
sjálfskiptur, leðursæti ofl. fallegt eintak. 
Verð 2.590.000. #281515 Opið virka 
daga kl. 10:00-18:00 og laugardaga kl. 
11:30-15:00 - Höfum pláss úti og inni 
fyrir ferðavagna!

VOLVO XC90 T6 AWD. Árgerð 2003, 
ekinn 98 þ.km, vel búinn, sálfskipt-
ur. Ásett verð 3.490.000, tilboðsverð 
2.990.000. #280922 Bíllinn er á staðn-
um. - Opið virka daga kl. 10:00-18:00 
og laugardaga kl. 11:30-15:00 - Höfum 
pláss úti og inni fyrir ferðavagna!

PALOMINO COLT. 07/2003 - Árgerð 
2004, fortjald, mjög vel með farið! 
Verð 1.190.000. #281652 Fellihýsið er 
upptjaldað á staðnum. Höfum pláss 
úti og inni fyrir ferðavagna! - Opið virka 
daga kl. 10:00-18:00 og laugardaga kl. 
11:30-15:00

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

VW Touareg V6 Árgerð 2004, ekinn 
57þ.km, leður, lúga. Flott eintak! Verð 
3.490.000kr, rnr 150436. Sjá nánar á 
www.stora.is. Vegna góðrar sölu und-
anfarið bráðvantar okkur allar gerðir 
bíla á skrá og á svæðið til okkar. ATH 
það er frítt að skrá bílinn hjá okkur.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

KTM 530 EXC-R. Árgerð 2008, ekið 11 
klst., 6 gírar. Verð 1.250.000. Rnr.110467 
Hjólið er á staðnum. Flott hjól.

Bíla og vagnasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 5272424
http://www.bilaogvagnasalan.is

Dodge CHARGER R/T 5,7 HEMI, árg. 
2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 340hö, 
leður, lúga, rafmagn, heilsársdekk, 
DVD, Þetta er einn sá allra flottasti!, 
Tilboðsverð 3490þús.kr!, Er á staðn-
um.

Knaus EIFELLAND-HOLIDAY 500TK, 
árg. 7/08, sólarsella, svefnpláss fyrir 6, 
kojur, WC, Eldhús, Mjög vel búið hús og 
lítur út sem nýtt!! Ásett verð 3700þús.
kr, áhv. 2000þús.kr, hús er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

FORD TRANSIT ARF55S3 HÚSBÍLL 
Árg 2006, ekinn 17 þ.km, DÍSEL, 5 
gírar. Verð 6.700þ Mjög vel útbúinn 
Rnr.151543

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

ER MEÐ KAUPANDA AF TERRANO 
DISEL 2002-03 OG FORD EXCURSION 
CA.2000 ÁRG.EINNIG MEÐ KAUPANDA 
AF BÍLUM MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI 
MIKIÐ ÚRVAL AF GÓÐUM BÍLUM Á 
MJÖG GÓÐUM VERÐUM EINNIG ER 
MEÐ MIKIÐ AF BÍLUM SEM ERU TIL Í 
ALLSKONAR SKIPTI D/Ó TVO Í EINN 
OG FLEIRA OG FLEIRA VANTAR BÍLA Á 
SKRÁ OG Á STAÐINN

Bifreiðasalan
Stórhöfði 15, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

VERÐ 1.190.þ
AUDI A6 4.2 QUATTRO STATION, árg 
3/2000, ek 181.þ km, 300 Hestöfl, 
Fjórhjóladrifinn, Sjálfskiptur, Rafmagn 
í öllu, Recaro Leðurstólar Vantar bíla 
á skrá og á staðinn, Arnarbílar S: 
5672700

Arnarbílar ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

 Bílar til sölu

Ódýrasti bens jeppi á íslandi!!! ML-230, 
bsk, ek 225þ, á 750þúsund 8683269 
Skúli

MMC Montero ‚03, nýskráður 4/05‘ 
ek 94þ.mílur. Ásett verð 2,4milj. Skipti 
mögul. á ódýrari. fæst á 1.800þús st.gr. 
S. 899 8986.

Til sölu Toyota Corolla árg‘98, sk ‚11.Ek 
126þ. Uppl. í S. 663 7257 & 898 7463.

Mercedes Benz E 200 Kompressor 
Avantgarde árg. 2007 ekinn aðeins 18 
þús. km. Lítur út eins og nýr. Ásett verð 
4.990. Áhvílandi 2.750. Tilboð Óskast. 
Andri 771 8888.

Toyota Land Cruiser 100 V 8 árg. 
7/2002 33“ Leður lúga og tems. Ekinn 
aðeins 85 þús. km. Ásett verð 3.3 
áhv. 800 þús. Tilboð Óskast Andri s. 
771 8888.

Til sölu M. Benz 500 SE árg. ‚91 
Innfluttur 2004. Ek. 280 þús. Riðlaus. 
Toppeintak. V. 820 þús. S. 897 2623.

VW polo nýuppgerð vél, ný tímareim 
ofl ekinn 154þús skoð. 2010 v.270þús 
693 5455.

NISSAN ALMERA VISIA. Árgerð 2005, 
ekinn 123 þ.km, BENSÍN, 5 gírar. Verð 
1.090.000. Tilboð 890.000.- Rnr.202511 
Uppl. í síma 517-0000

MMC PAJERO SPORT GLS TURBO. 
Árgerð 2005, ekinn 77 þ.km, DÍSEL, 
Einn eigandi, Verð 2.590.000. skoða 
skipti ódýrari eða dýrari, gott stgr verð, 
Uppl í síma 517-0000 eða 840-4090

Honda Odessy árg. ‚02 ek. 70þús Leður, 
dvd. Verð 1.450þús. Uppl. s. 662 0510.

Til Sölu 30 feta bílavagn árg 2007.
Leingd 9,1-breid 2,50-hæð 2. Verð 3 
miljónir Sími 893-6321

Toyota Yaris 1,3 ‚06 bsk, ek 74þ,fer á 
yfirtöku 1435þ, skoða skipti S. 669 
9416.

Suzuki Baleno 1,6 , ssk. Ek.146þ. Sk. 
‚11. Engin skipti. V. 550þ. Uppl í S. 
862 2545

Hyundai Tucson Dísel sj.sk. árg. ‚05 
ek. 81 þkm. verð 2290 þkr. ekkert ákv. 
uppl. síma 617 7574.

Nissan Navara LE, árg. 08, ek. 46þ.
km. 33‘‘ AT-breyting, ssk., dísel, leður 
og þaklúga. Þakbogar, kastarar í stuð-
ara, dráttarkrókur, pallhús, heitúðaður 
pallur, góð heilsársdekk, aksturstalva. 
100% driflæsing að aftan ofl. Mjög vel 
farinn bíll, skoðaður og í ábyrgð. Ásett 
verð 4.290þ. Ekkert áhvíl. Skoða skipti 
á ódýrari.

Toyota Hiace árgerð 5/2000. Diesel/
langur/sjsk. Ný tímareim,upptekin sjsk. 
6 manna. Verð 780þ S:857-1330 Skoða 
skipti

Toyota Highlander glæsilegur fjór-
hjóladrifinn lúxusbíll með HYBRID vél 
sem eyðir um 40% minna eldsneyti 
en Toyota Landcruiser og aðrir sam-
bærilegir bílar. Eigum eitt sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

Mitstubitsi Pajero ek 159þ. árg‘99. 
Dráttarkúla. Vél 3000V6. V. 500þ.Uppl 
í S. 898 2049

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

Útsala á Kress handverkfærum
Föstudag og Laugardag

Ásborg • Smiðjuvegi 11 • s. 564 1212

Til sölu

Þjónusta
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Skoda Fabia 1,4 TDI árg‘08, ek 
34.þ.sumard./vetrad. ákv. 1800þ (ísl). 
100%yfirtaka. Uppl í S. 822 0069

Til sölu LEXUS IS 200 árg. 2000 ek. 
151þ. Sjálfskiptur, ný tímareim, mjög 
vel með farinn. Verð 1150þ. uppl. í s. 
664 8363.

MMC Lancer 1300 vél. Árg. ‚99 sk. ‚11 
ek. 73 þús. Tilboð 300 þús. S. 860 
1178.

Volvo Cross Country XC 70 ‚00, 4x4 
ekinn aðeins 153þ. Leður, sjsk. Góður 
bíll Verð 1.390þ. Uppl. 899 0410.

FORD F250 LD SUPERCAB 4X4 Árgerð 
1997 Ekinn 189 þ.km. 8cyl, sjálfss. ný 
dekk, camper festingar. Verð aðeins 
890þús Uppl. s. 848 4490

Tilboð Toyota Avensis
Toyota Avensis station vagon 1.8 bens-
in. Árg. ‚99 sjsk. Tilboð óskast. S. 843 
0561.

DODGE RAM 7 manna með háum 
topp, árg ‚94, ek. 142 þús. Vel með 
farinn, góður ferðabíll. Verð aðeins 850 
þús. S. 848 4490

Chevrolet Silverado 2500, 6.6 duram-
ax. árg 2003, ekinn 116.000 km. Verð 
3.100.000. S: 894 4896.

Flottur dodge Ram 1500 4x4 árg. 97‘ek. 
61þ. vel með farinn,4 dekk á felgum 
fylgja hann er á 33t, 318 vél v8 uppl. 
897 8870 Árni.

Ford Mondeo Giha ‚02 Ssk., ek. 90 
þ.km. í góðu lagi Ásett v. 1170þ. Tilb. 
930þ. Uppl.í síma 896 1422 eða netf.
kristjansg@internet.is

Til sölu 3.sæta bekkir x2 úr Haice, 
transporter, transit og fleiri. V. 100þ. á 
stykki. S. 857 1330

WV Golf Comfortline 8V, árg. Árgerð 
2000, Sk. 2011, ek. 114þús, beinsk. 
Uppl. s. 846 8321.

SUBARU FORESTER SJÁLFSKIPTUR ÁRG. 
2003. NÝ SKOÐAÐUR, GOTT LAKK, NÝ 
MICHELIN HEILSÁRS DEKK, EKINN 152 
Þ.KM. SKIPTI HUGSANLEG. ÁSETT VERÐ 
1290 ÞÚSUND. S. 8958956

Nissan Vanetta árg‘98. Ásett V. 370þ. 
Uppl í S. 681 0387

Toyota Avensis 01‘ sjálfskiptur, skoð-
aður 11‘. Ek. 118þús. Góður bíll. Uppl. 
í s. 893 0324.

Toyota Corolla árg‘98, sk ‚11.Ek 126þ. 
Verð: 400þús. Uppl í S. 663 7257 & 
898 7463.

Nissan Almera árg‘98 til sölu. Ek. 260þ. 
Góður bíll. V. 120þ. Uppl í S. 847 7292

Subaru Legacy station árg. ‚99, nýsk. ek. 
220þ. Ásett V. 450, tilboð 390þ. Uppl. 
í s. 865 4955.

 0-250 þús.

Tilboð 235 þús!!!
TOYOTA CARINA CLASSIC 1,6 árg‘98 
ek.197 þús, búið að skipta um tíma-
reim,beinskiptur,skoðaður fram í águst 
2010,dráttarkrókur ofl.ásett verð 390 
þús TILBOÐ 235 þús stgr! s.841 8955

Til sölu Camper Travel Lite 2008 heitt 
og kalt vatn ,sturta, klóset, eldavél, 
gasmiðstöð,ísskápur, ásettv.2.490.000.- 
UPLÝSINGAR 863 0838.

Vel með farinn Ford Mustang V6 2001, 
keyrður 47500mílur. nýskoðaður. 
Ekkert er áhvílandi verð 1090þús stgr. 
Allar upplýsingar í S: 6964902

Subaru Legacy 1997, ssk. sk 10 ek 237þ 
góður bíll V220þ S-770 6191 eftir kl 17

2004 ek 128þ. mikið af aukahlutum 
verð 1.800.000 773 0825.

VW Pasat 1.9TDI til sölu árg 2001,ekkin 
317þús,nýt timareim,bremsur og 
smurður verð 650þús sim:8640473.

Suzuki Vitara árg 92. 33 breitur,4x4.
verðhugmynd 240 þúsund. WV Golf árg 
96 ek 228 þús,.verðhugmynd 140 þús 
uppl. 842 7034.

DAIHATSU TERIOS árg 1999, ekinn 171 
þús., verð 220 000. Uppl. í s. 6162688.

Alfa Romeo 156 árg. ‚99. Biluð vél. 
Tilboð. S. 848 4899.

Cherokke 1992 4.0l. Ekin 190þ. sjálls-
kiptur, dráttarkrókur. Tilboð 180þ. Uppl. 
s. 825-2780.

 250-499 þús.

Daewoo Nubira 2.0 vél sjálfskiptur árg 
98 ekinn 162 þ km CD skoðaður 2011 
verð 400.000- TILBOÐ 290.000- upplí 
síma 861-7600

Toppbíll 4x4 á 300þ
Toyota corolla touring árg. ‚97 ekinn 
230þ. 5g 4x4 skoðaður 2011 verð 
300þ. uppl. s. 861-2071.

Til sölu pallhús á amerískan pallbíl. 
Verð 290.000 uppl. í síma 899 0858.

Suzuki vitara 1997, 30“, beinsk, ek 171 
þús. Skoðaður 2011. Verð 370000. S: 
6986620

Til sölu MMC L300, 8 manna 4x4 árg. 
‚95. Ekinn 240þús. Uppl. í s. 864-3757.

TILBOÐ!-TILBOÐ!
CITROEN XSARA SX WAGON 10 / 2001 
ek.125 þús, beinskiptur, ný skoðaður 
2011, heilsársdekk,mjög góður í akstri 
listaverð bgs er 630 þús TILBOÐ 390 
ÞÚS stgr! s.841 8955

Corolla St 9/99 ek. 179þ. 1600 5g. 
Nýskoð. 11 margt endurnýjað. BGS verð 
470, þessi 430 þ. 892 5157.

 500-999 þús.

Nissan Almera 11/2001, ekinn aðeins 
100 þ.km, bsk 1600 cc, nýjar bremsur 
og nýleg heilsársdekk, bíll í toppstandi, 
verð 690 þúsund, S: 699-8828 Jói

TILBOÐ 669 STAÐGREITT
Til sölu VW Polo 5 dyra, nýskráður 
19.9.2003, ekinn 103 þúsund, 1400 
vél (eyðir litlu) nýskoðaður 2011, það 
er krókur og geislaspilari ,einn eigandi 
Verð 790 þús en TILBOÐ 669 þúsund. 
Upplýsingar í síma 693-5053

 1-2 milljónir

Til sölu mjög lítið notað hjólhýsi 
WIEWIADOW árg 2008, með fortjaldi. 
Eldavél-ísskápur og wc. Aukahlutir: 
Sólarsella, sjónvarpsgreiða. Verð 
1750.000.- upplýsingar í síma: 663 
7858.

MMC Outlander árg. 2005, ek 69 þús. V 
1,8 m ... góð kaup. Sími 8209310

Subaru Forester
Subaru Forester árg. ‚03 ekinn 93þ. km. 
Sjálfskiptur. Góður bíll. Ásett V. 1390þ. 
S. 863 7075.

CITROEN C3 Sjálfsk, 2005,60þ km, 
bakksk. ofl. Flottur bíll. Verð 1350 þkr S: 
8423456 & 8247163

Til sölu Citroën C5 SX 2.0 bensín sjálf-
skiptur árgerð 2005 ekinn 46þ.km. 
Sóllúga, einn eigandi. Verð kr. 1.890.000. 
Upplýsingar í síma 6969656

Fleetwood Taos 8 feta fellihýsi árg. 
2008 til sölu. Nánast ónotað. 
Sólarsella,markisa,útvarp, tveir gaskútar 
ofl. Verð kr. 1.500.000 S: 856-5902

 2 milljónir +

   TOYOTA LAND CRUISER 
70 ,44/38 dekk ,árg. 2000 ,83 þ.km. 
,bnb.is raðnúm. 995163 sími 848-4411

G500 ‚03 Gott eintak! 7,290/stgrafsl. 
Uppl. 897 2779.

Glæsilegur Range Rover Sport 2007 til 
sölu. Ekinn 54 þ., áhv. 2,6m. Verð 7,2. 
Upplýs. í síma 894 8888.

VW Tiguan TDI sjálfsk árg 2008 ek 50 
þús orginal dráttark 2 dekkjag verð 
kr.4.700 þús uppl í s.892-7979

 Bílar óskast

Óska eftir sendibíl til leigu í sumar. Þarf 
að vera manngengur (háþekja), helst 
3ja sæta, heildarþyngd má ekki fara yfir 
3.500 kg. Sími: 867 5673.

Húsgögn – skrifstofuáhöld – 
hillur – rekkar – verkstæðisáhöld

•  Skrifborð

•  Stólar

•  Skápar

•  Ritvélar

•  Reiknivélar

•  Topplyklasett

•  Slípiband

•  Mótor- og gírkassastandur

•  Faxtæki

•  Bæklingastandar

•  Lagerhillur

•  Euro-rekkar

•  Standborvél

•  Vökvapressa

•  og fleiri verkstæðishlutir

Ofangreindur búnaður er til sýnis og sölu 

að Dalvegi 6-8 / 201 Kópavogi,

laugardaginn 8. maí á milli kl. 10 og 14.

Fyrirspurnum er svarað í síma 898-3523.

Til sölu

Til sölu
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 Bílar óskast

Sparneytinn bíll óskast
Á 100-250 þúsund. Helst í lagi en má 
þarfnast lagfæringa. Uppl. 892-1994.

Skoda Fabia, VW Polo 
eða Hyunday Getz óskast

Árg. 2001-2004 fyrir 300-600 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 772-
5450

Honda CRV eða Toyota 
Rav4 óskast

Árgerð 1998-2001 á verðbilinu 400-
600 þúsund. Uppl. 692-2545.

Óska eftir 4-5 dyra bíl. Helst sjálfskipt-
um. Í skiptum fyrir Huyndai Cube ‚97 
2000 vél. Ek. tæp 170 þús. V. 300 þús. 
+ allt að 100 þús. í pen. S. 772 0600.

Óska e.að kaupa notaða diesel-lyftara 
frá árg.1980. Uppl.í s.866 0471

Bíll óskast
Óska eftir að kaupa bíl. Verð á bilinu 
0-150þ. má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
í S. 846 4868.

Óska eftir 35“ breyttum m. köntum 
Patrol Elegance. S: 825-6781

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en á þarfnast lag-
færinga. Uppl. 821-2545

 Jeppar

Land Cruiser GX model 2006. Góður 
Stgr. afsláttur. Uppl. í s. 892 0427.

Land Cruiser 90GX, 33“ breyttur, árg 
‚99, 7 manna. Ekinn 245 þús, góður bíll. 
Fæst á 1350 þús staðgr. S. 898 9313.

Til sölu fortjald á hjólhýsi, DWT Prinz 
13, stærð 911-940 cm. Verð kr. 120.000. 
Uppl. í síma 8957496

Til leigu 95 fm. 4 herb. íbúð í Breiðholti. 
Laus strax. 125 þús. á mán. Hússjóður, 
hiti og rafmagn innifalið. Uppl. Gunnar, 
sími 6952589

TIL LEIGU Bílskúr 21 m2 með rafm.
og hita 28.000 kr, 108 Rvk Háaleiti 
S.6939049

Vélstjóri óskast. Leiðandi ferðaþj.fyrir-
tæki á Norðurlandi óskar eftir að ráða 
vélstjóra á bát í sumarvinnu. Líflegt 
og skemmtilegt starfsumhverfi. Nánari 
uppl. í síma 867-6077 eða thorunn@
nordursigling.is

 Hópferðabílar

MB Vario 818
Árg. 2007, Ekinn 70.000 km, sæti f. 
19+1+1. Hljóðkerfi, dráttarkúla, tvöfalt 
gler, loftkæling, þriggja punkta belti. 
Vinna í sumar fylgir. Uppl. í s. 897 
3015.

Iveco 4912 Turbo 19+1+1 árg‘94 , ek 
283þ. Telma,loftstokkar,ofnar,lofthurð, 
skoðaður. Þarfnast aðhlynningar. 
Tilboð. S. 898 6581

 Pallbílar

Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. Eigum 
sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæsingum, 
og rafmagni í öllu. Útvegum fólksbíla, 
jeppa og pallbíla frá öllum helstu fram-
leiðendum á betri verðum. Islandus 
automunda.com Sími 5522000.

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi, 
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

MB 1840 Actros árg 1998 640.000km 
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, 
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig 
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

Man dráttarbíll stellbíll á lofti. V. 1.900 
þús. + vsk. S. 840 7640.

MB ACTROS 1844 2007. Dráttarbíll 
með öllu ekinn 79 þús. Uppl. í s. 860 
8051.

 Húsbílar

Benz 209D 4X4 5 cyl túrbó disel, 
árg. ‚87. Innréttaður m/öllu. 6 manna, 
svefnpláss f. 5 manns. Verðh. 2,2 mlj. 
Uppl. 869 1122 & 899 9114.

Til sölu húsbíll, Ford Ecomodine árg. 
‚88. Og Ford Dakota árg. 10/‘03. Uppl. 
í s. 861 8896.

 Mótorhjól

Honda CR 85 árg.‘06 ný uppt. mótor, 
ný dekk. Tilb.ósk. eða skipti á bíl. Uppl 
8450182

Til sölu Kawasaki Ninja 600 árg. ‚06. 
Hjólið er vel með farið og lítið keyrt. 
Verð 850þús. eða tilboð. Uppl. í s. 
863-1291.

Til sölu Yahama WR 426, árg‘01, hvítt 
númer.Hjólið er allt ný uppgert og í 
toppstandi. Ásett Verð 350þ. Uppl í S. 
694 1200 & 897 6537

Husqarna sms 125 supermotor, 06 
árgerð, 2380 km. Tjúnað upp af Jón 
guð. Selst einnig með motorcross 
gjörðum á dekkjum. verð 540 þús S: 
8483760

Honda Crf 150 Smaal weel árgerð 2007 
mjög lítið notað. Staðgreiðsluverð 470 
þús. Uppl. s. 8221920

Gerðu klárt fyrir vorið - vorum að fá 
ný dekk á frábæru verði. Framdekk frá 
kr. 6.000,- og afturdekk frá kr. 7.000,-. 
Kíktu til okkar strax í dag eða hringdu. 
Blue Mountian, Rofabæ 9, s: 578 7860

Huquarna TC 450 árgerð 2006 cross-
ari. Lítið notað hjól, ný yfirfarið af 
Púkanum, er á ónotuðum dekkjum. 
Fæst á yfirtöku á láni hjá lýsingu ca 500 
Þús. Uppl. s. 822 1920.

Kawasaki Z750S árg. ‚06, ek. 21þ. Sk. 
‚11, 106 HÖ. Nýtt aftur dekk, nýtt í 
bremsum. Ekkert áhvílandi, Ásett V. 
770þ. S. 863 0901.

SUZUKI INTRUDER VS 1400árg. 2003, 
ekið um 9 þús. mílur.Ásett verð 990 
þús. Tilboð 850 þús. staðgreitt.Uppl. í 
síma 663-5933.

Harley Davidson V-Rod 100 ára afmæl-
isútgáfa.Eins og nýtt,of mikið af auka-
hlutum til að telja upp. V.1.8 millj. S. 
898 6766

Til sölu Triumph Rocket III Classic, 2300 
cc, nýtt á götuna ‚08, ekið 4 þús.km. 
Lítur út sem nýtt og aldrei séð rign-
ingu. Með nánast öllum hugsanlegum 
aukabúnaði. Ath. skipti. Uppl. í síma 
663-4455

HONDA CRF 250 (R) árgerð 2004. 
Vel með farið og í mjög góðu standi. 
Nýupptekinn mótor. Tilboð aðeins ISK 
380.000. Fyrstur kemur, fyrstur fær! 
Bjarni 898-2641.

Óska eftir fjórg. endúro hjóli á hvítum 
númerinum. Uppl. í s. 695 9543.

Húsaberg 550, einnig X-Moto 250 cc. 
lítið notað (kína hjól) ágætt byrjenda 
hjól. Uppl. í s. 867 4940.

Til sölu Harley Davidson Custom, 
ek.7168 m. Tilboð óskast. Uppl. í S. 
899 8986.

 Vespur

Kínversk vespa Jonway City Runner 
árg.‘09 125cc til sölu. Ek. 1260km. Verð 
250þ. Tilboð óskast.S. 898 2820.

Peugeot vespa mjög vel farin ekin 
1100km 2009 árg 50cc aðeins 70kg 
mjög góð og vönduð vespa verð 
260.000 s.8942097

Vespa 125. Grá ek - 1 km ný og ónotuð. 
Fæst á aðeins 275Þús!! Fyrstur kemur 
fyrstur fær!! 698 6009

 Fjórhjól

Til sölu Polaris sport-
sman 800

Polaris sportsman 800 X2 Nýskráð 
19.06 2008 Ekið 4500 km. Götuskráð. 
Eigandi Hjálparsveit skáta í Reykjavík. 
Aukabúnaður sem fylgir: Tanktaska, 
handahlífar, rúða, grind framan, hiti í 
handföngum og bensíngjöf, raftengi f. 
Gps og Ram kúla. Aukadekkjagangur 
negldur, stærri, á felgum. Tilboðsverð 
1.750.000- Engin skipti. Einnig snjóbelti 
fyrir sama fjórhjól. Selst allt saman á 
2.100.000- Til sýnis hjá Stormi Kletthálsi 
15 Upplýsingar í síma 8413050

 Kerrur

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Uppgerð heimilskerra til sölu stærð 110 
x 180 cm.V. kr.75.000.- Uppl í S. 820-
9085 Sigþór

HESTAKERRA.Til sölu 3ja hesta kerra, 
gömul en í góðu lagi.Verð 400000. 
Uppl. í síma 8970630.

 Hjólhýsi

Til sölu LMC-Casa Familia 560 TKM 
kojuhús árg‘08,ek 210þ.Aukahlutir 
Loftnet, sjónvarp með dv, Skygni og 
hliðarskygni, sólarsella 125w, auka 
geimir og grjótgrind. V.3.9m, S.660 
0880

Til sölu Hobby SF 400 Rafmagns/
gaskynding, skyggni, svunta og sól-
tjöld. + 2 gaskútar fylgja með. Verð 
2.500.000 Upplýsingar í síma 4215748, 
8655748

Hjólhýsistrailer. Fleetwood Prowler lynx 
árgerð 2004 (fifthwheeler)sem nýtt 
að innan. Þarfnast smáviðgerðar að 
utan. Tilvalin sem sumarbústaður og í 
ferðalög um landið. Svefnaðstaða fyrir 
8 manns. Rafdrifin útdraganleg hlið. 
Solar-rafhlöður. 12/220 volt Gashitun, 
heitt og kalt vatn, gaseldavél, örbylgja, 
ísskápur, sjónvarpstengi, markisa, úti-
grill Verð 3.9 milj. 3.3 staðgr.tilboð 
mögulegt. Upplýsingar í síma 6992988 
Almar

Burstner Ventana 2005  Lítið notað 
(eitt sumar), heitt og kalt vatn, eldavél, 
klósett, borðkrókur, svefnpláss f 4 - 5, 
gashitun, ísskápur, frystir, nýr rafgeymir, 
stílhrein og falleg innrétting, nýskoðað. 
Til sýnis og sölu á www.bilauppbod.is

Starcraft R/T 11 . Nýskráð 2009 Nánast 
ónotaður óbyggðavagn með grind fyrir 
t.d.fjórhjól. 2 millj.staðgr. Uppl.í síma 
896 1422 eða netfang

Til sölu pallhýsi (camper) með nið-
urfellanlegum toppi fyrir ameríska 
pallbíla. Verð 500. þús. Uppl. í síma 
8930505, Gestur.

Til sölu Hjólhýsi LMC Munsterland 
500 árg. 2007. Alde hitakerfi, Gólfhiti, 
Auka rafgeymir, Sólarsella, Grjóthlíf, 
Sjónvarpsloftnet 2 tenglar, Auka raf-
magnstenglar, Auka gasúttak, Skyggni, 
Fortjald DWT, Grasteppi í fortjald. Lítið 
ekinn, reyklaus, engin lán áhvílandi, 
Engar uppítökur. Verð: 3.650.000 kr. 
Sími 893 8811.

Óska eftir Coleman/Fleetwood fellihýsi. 
Allar týpur koma vel til greina. 898 7975 
eða andri779@gmail.com

Óska eftir hjólhýsi m koju millist. árg 
05-08, stgr í boði, uppl í 695 1854.

 Fellihýsi

Fleetwood Bayside 12 Fet 2007 árg. 
Með öllu Verð 2.100.000 Engin skipti 
Uppl. í s. 696 6676.

Til sölu mjög vel með farið Coachman 
Clipper 107 fellihýsi árg.2008. Sólarsella, 
2 rafgeymar ofl.ofl. Verð kr. 2.0 millj. 
Nánari upplýsingar í síma 861 4481.

Starcraft 11fet árg. ‚08 eitt með öllu 
ásett verð 2.190þ. fæst á 1.950þ. stgr. 
Uppl. í s. 840 7640.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi KE 
Málmsmíði, Axarhöfða 18. S. 587 0626 
& 696 3522. www.ke.is

Fleetwood Yuma 9.5 fet árg‘06. 
Upphækkað, 15“ álfelgur, hitatúba. Lítið 
notað og vel meðfarið. Verð 1470 þús 
S. 8214177

Þjónusta


