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Tölvulistinn leitar að öflugu fólki í eftirfarandi stöður:

Verslunarstjóri Tölvulistans á Selfossi - framtíðarstarf
Umsjón með öllum daglegum rekstri verslunarinnar, birgða- og starfsmannahaldi, 
sölu og þjónustu við viðskiptavini og öðrum tilfallandi verkefnum. Góð þekking á 
tölvum og öðrum tæknibúnaði æskileg ásamt reynslu af svipuðum störfum.

Móttökufulltrúi á verkstæði - framtíðarstarf
Móttaka viðskiptavina á verkstæði sem og önnur tilfallandi verkefni. Um-
sækjendur þurfa að búa yfir miklum hæfileikum í mannlegum samskiptum og
þjónustulund. Yfirgripsmikil þekking á tölvum og tengdum búnaði er skilyrði.

STÖRF Í BOÐI

NÓATÚNI 17
S: 414 1700

STRANDGÖTU 9
S: 414 1730

MIÐVANGI 2-4
S: 414 1735

AUSTURVEGI 34
S: 414 1745

HAFNARGÖTU 90
S: 414 1740

REYKJAVÍKURVEGI 66
S: 414 1750

Vátryggingafélag Íslands hf. |  Ármúla 3   |  108 Reykjavík   |  Sími 560 5000 | vis.is

Þjónustufulltrúi á þjónustu-
skrifstofu VÍS í Reykjavík

Þjónustufulltrúi í söluþjónustu
VÍS í Reykjavík

VÍS er nútímalegt þjónustufyrirtæki með 42 þjónustuskrifstofur víðsvegar um landið. Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á 
Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá VÍS starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman myndar 
sterka liðsheild. Mikil áhersla er lögð á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og aðstöðu til að veita viðskiptavinum góða þjónustu. VÍS vill fela 
starfsfólki störf við hæfi,  þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við áhugaverð og krefjandi verkefni. 

Nánari upplýsingar veita Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson 
(tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. júlí nk. og skulu umsækjendur sækja um á heimasíðu Capacent Ráðninga, 
www.capacent.is. Í samræmi við stefnu VÍS um jafnréttismál eru konur, jafnt sem karlar, hvattar til að sækja um störfin.

VÍS leitar að öflugum þjónustufulltrúum
Við óskum eftir að ráða þjónustufulltrúa með ríka þjónustulund í framtíðarstörf. Um tvö störf er að ræða.

Starfssvið
Alhliða þjónusta við viðskiptavini VÍS
Ráðgjöf um tryggingavernd og sala trygginga
Ráðgjöf og úrvinnsla vegna tjóna og innheimtu iðgjalda

Starfssvið
Þjónusta við samstarfsaðila VÍS í sölumálum
Ráðgjöf um tryggingavernd
Tilboðsgerð
Skráning og vinnsla sölugagna

Menntun og hæfniskröfur
Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með framúrskarandi þjónustulund. Umsækjendur þurfa að hafa stúdentspróf, 
afburðahæfni í samskiptum og reynslu og þekkingu á vátryggingastarfsemi.
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Skrifstofustarf

Verkefni felast m.a. í:

• Að vinna að vöruframboði Gufu ehf. 
• Að sinna áætlanagerð um sölu og rekstur í samstarfi við stjórn. 
• Að koma upp öflugri heimasíðu og leiða vinnu við hönnun vörumerkis.
• Að sinna samskiptum, samningagerð, svörun og allri þjónustu við 

viðskiptavini. 
• Að taka þátt í verðlagningu á þjónustu Gufu ehf. 
• Að setja saman áhugaverð tilboð og nýjungar. 
• Að bera ábyrgð á samskiptum, samningagerð, svörun og allri  

þjónustu við viðskiptavini Gufu ehf.

Gufa ehf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra við nýtt gufubað sem byggt  
verður ofan á náttúrulegum gufuhver við Laugarvatn. Gufubaðið er merk 
nýjung í heilsu- og náttúrutengdri ferðaþjónustu á Íslandi og opnar næsta 
sumar. Við leitum að kraftmiklum einstaklingi, fullum af áhuga og eldmóði, 
sem tekur þátt í stefnumótun og vöruþróun fyrirtækisins af krafti.

ERTU TIL Í 
GUFUNA?

Víðtæk reynsla og menntun í markaðsmálum æskileg, sem 
og sjálfstæð vinnubrögð, lipurð í mannlegum samskiptum, 
skipulags hæfileikar og þekking á ferðaþjónustu.

Umsóknir óskast sendar 
á tryggvi@icehotels.is, 
merktar „verkefnisstjóri“, 
fyrir 28. júlí 2010.

Verkefnastjóri er ráðinn frá og með 15. ágúst 2010 eða skv. samkomulagi. Um er að ræða 
tímabundna ráðningu, að lágmarki 6 mánuði, en með möguleika á framlengingu. 

Starfið:

» Öll störf sem að starfsgreininni 

lúta og heyra undir viðhaldsdeild 

félagsins. 

» Nemar vinna undir handleiðslu 

flugvirkja í samræmi við 

nemasamninga.

Hæfniskröfur:

» Flugvirkjar; hafa lokið námi í flugvirkjun frá 

viðurkenndum skóla.

» Flugvirkjanemar; hafa lokið undirbúningsnámi í 

flugvirkjun frá viðurkenndum skóla.

» Heiðarleiki og metnaður til að skila góðu verki.

» Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt hugarfar.

» Dugnaður og áhugi á að takast á fjölbreytt starf 

og krefjandi verkefni.

Flugfélag Íslands áformar að ráða flugvirkja og flugvirkjanema til starfa í 
viðhaldsstöð félagins á Reykjavíkurflugvelli. 

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

VESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEYflugfelag.is

Flugfélag Íslands er arðbært, 
markaðsdrifið þjónustufyrirtæki, 
leiðandi í farþega- og 
fraktflutningum, og þjónar 
flugrekendum og aðilum 
í ferðaiðnaði.

Eitt af markmiðum félagsins er að 
hafa ætíð á að skipa hæfum og  
liprum liðsmönnum sem sýna 
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.

Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 
230 manns sem allir gegna 
lykilhlutverki í starfsemi þess.

Umsóknir og umsóknarfrestur:

félagsins www.flugfelag.is, á þar til gerðu eyðublaði.
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Flugvirkjar 
og nemar í flugvirkjun  

sími: 511 1144



LAUGARDAGUR  17. júlí 2010 3

Starfsmenn óskast
Nýsprautun ehf, Reykjanesbæ óskar eftir bílamálara, 
bifreiðasmið og bifvélavirkja til starfa sem fyrst.

Áhugasamir sendi umsókn með tölvupósti á netfangið 
nysprautun@nysprautun.is
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Helstu verkefni:
 Vöruþróun – greina tækifæri og nýjungar tengdar Netinu
 Verkefnastjórnun í stærri og smærri verkefnum vegna www.islandsbanki.is,  

 Innranets og annarra vefja bankans
 Virk þátttaka í stefnumótun, þróun og markaðssetningu vegna   

 netafurða bankans
 Almenn verkefnavinna

Æskilegt er að viðkomandi þekki og/eða hafi reynslu af:
 Vefstjórnun
 Vefmælingum með Google Analytics eða sambærilegum mælingatækjum
 Vefforritun HTML/CSS/JS
 Viðmótshönnun og vefhönnun
 SEO

Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun í viðskiptafræði, tölvunarfræði eða sambærilegum   

 greinum er kostur en ekki skilyrði 
 Góð enskukunnátta
 Vilji og geta til að vinna undir álagi og skila verkefnum innan tímamarka
 Góð þekking á markaðssetningu á Netinu
 Hæfni í mannlegum samskiptum

Vefstjóri
Vefstjóri óskast til vinnu hjá Netviðskiptum Íslandsbanka í Markaðsdeild

Við leitum að kraftmiklum, frumlegum og metnaðarfullum einstaklingi með víðtæka þekkingu og reynslu 
af netmálum. 

Vefstjóri er stór partur af litlu og öflugu teymi Netviðskipta í Markaðsdeild þar sem mikil áhersla er lögð 
á nýjar og gagnlegar lausnir fyrir notendur. Netviðskipti bera ábyrgð á öllum vefjum bankans, Innraneti, 
Netbönkum og öðrum tilfallandi verkefnum. Starfið er mjög fjölbreytt og teygir sig til allra deilda bank-
ans. Hjá okkur er mikið að gerast, góður starfsandi og ávallt stutt í léttleikann.

Nánari upplýsingar veitir Vilhjálmur Alvar Halldórsson deildarstjóri Netviðskipta Íslandsbanka í síma 844 4610. 
Umsóknir skulu fylltar út á www.islandsbanki.is og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá fyrir 4. ágúst nk. Tengiliður á 
Mannauðssviði er Sigrún Ólafsdóttir í síma 440 4172 eða sigrun.olafs@islandsbanki.is

Íslandsbanki býður alhliða bankaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta. Hjá bankanum 
starfa um 930 starfsmenn. Utan Íslands byggir Íslandsbanki fyrst og fremst á þeirri sérþekkingu og 
viðskiptasamböndum sem bankinn býr yfir í sjávarútvegi og jarðhita.

Íslandsbanki sækist eftir starfsfólki sem býr yfir yfirburðaþekkingu og reynslu, er jákvætt, faglegt og 
framsýnt og leitar ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans.

Hótel - Næturvarsla í gestamóttöku

Hótel á höfuðborgarsvæðinu auglýsir eftir starfs-
manni í næturvörslu/gestamóttöku. Um er að ræða 
vaktavinnu.  Reynsla æskileg.  Umsóknir sendist 
á  box@frett.is merkt  “Hótel-Næturvarsla”
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Miðað er við að tónverkið sé 5-10 mínútur að lengd og skal það samið fyrir sinfóníuhljómsveit (að hámarki 3.3.3.3. 4.3.3.1, 
3 slv. + pákur, píanó/selesta, harpa, strengir). Verkið skal hæfa tilefninu og er mælst til þess að höfundar notfæri sér hin ýmsu 
fjölbreyttu litbrigði sinfóníuhljómsveitarinnar.  Verðlaunafé er 1.000.000 kr. 

Raddskrám skal skila í fimm eintökum á skrifstofu Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Háskólabíói við Hagatorg, í síðasta lagi 
klukkan 12 á hádegi föstudaginn 7. janúar 2011, merkt „Tónsmíðasamkeppni“. Verk sem ekki hafa borist fyrir tilskilinn 
skilafrest eru ekki gjaldgeng í keppnina. Raddskrár skulu einungis merktar með dulnefni. Nafn höfundar skal fylgja með í 
lokuðu umslagi, merktu dulnefninu. 

Fimm manna dómnefnd er skipuð fulltrúum listráðs Hörpu, Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Tónskáldafélags Íslands, Félags 
tónskálda og textahöfunda og Félags íslenskra hljómlistarmanna og velur hún verkið sem ber sigur úr býtum. Úrslit verða 
kunngerð á tónleikum Sinfóníuhljómsveitarinnar á Myrkum músíkdögum, 27. janúar 2011.

Sigurvegari keppninnar skuldbindur sig jafnframt til að skila öllum hljóðfæraröddum fullfrágengnum til skrifstofu SÍ eigi síðar 
en 15. mars 2011. 

Reglur keppninnar er hægt að nálgast á heimasíðum Hörpu og Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
www.harpa.is og www.sinfonia.is.

Tónverk til flutnings við opnun Hörpu
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa og Sinfóníuhljómsveit Íslands efna til samkeppni 
um nýtt tónverk sem frumflutt verður við opnunarhátíð Hörpu í maí 2011.

Vilt þú vinna á skemmtilegum 
vinnustað þar sem góður  
starfsandi ríkir?  
Matís ohf. óskar eftir að ráða aðstoðarmann í 50% stöðu  
í mötuneyti starfsmanna að Vínlandsleið 12 í Reykjavík  
en þar starfa u.þ.b. 80 manns.   

Um starfið
Ábyrgðarsvið starfsmanns er almennur frágangur í mötu- 
neyti, uppþvottur og þrif ásamt því að aðstoða matreiðslu- 
mann við undirbúning og framleiðslu ef þörf krefur. 

Nánari upplýsingar veita  
Þórir H. Bergsson matreiðslumaður í síma 858 5145 og 
Jón H. Arnarson mannauðsstjóri í síma 858 5076.

Umsóknir, ásamt ferilskrá sendist til Jóns H. Arnarsonar,  
á póstfangið jon.h.arnarson@matis.is fyrir 30. júlí.

Okkar rannsóknir – allra hagur

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

422 5000
www.matis.is

VERKEFNASTJÓRI
Háskólafélag Suðurlands ehf. óskar eftir að ráða verkefnastjóra í 
metnaðarfullt starf Háskólafélagsins  til þess að halda utan um 
og afl a verkefna í samræmi við samþykkta stefnu, framtíðarsýn 
og  fjárhagsáætlun stjórnar, sjá nánari upplýsingar um félagið á 
www.hfsu.is.

Verkefnastjóri þarf að hafa háskólapróf sem nýtist í starfi , góða 
tungumálakunnáttu og reynslu af verkefnastjórnun og jákvæðu 
samstarfi .

Við leitum að einstaklingi sem hefur yfi r að búa framúrskarandi  
samskipta- og skipulagshæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi 
og  góðu tengslaneti  inn í atvinnulífi ð á Suðurlandi ásamt öfl ugri 
innsýn inn í háskólaumhverfi ð og samkeppnissjóði.

Boðið er uppá krefjandi starf,  fjölbreytt og spennandi verkefni og 
tækifæri til að hafa mótandi áhrif á uppbyggingu háskólastarfs á 
Suðurlandi.  

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf eigi síðar en 
1. september 2010 en það er þó samningsatriði.  Um er að 
ræða tímabundna ráðningu til eins árs, með möguleika á 
framlengingu.  

Á móti umsóknum tekur Sigurður Sigursveinsson, 
sigurdur@hfsu.is ,  framkvæmdastjóri Háskólafélags Suðurlands, 
og Steingerður Hreinsdóttir, steingerdur@sudur.is, formaður 
stjórnar Háskólafélags Suðurlands, og þau veita einnig frekari 
upplýsingar. Umsóknarfrestur er til  9. ágúst 2010.

Háskólafélag Suðurlands ehf er í eigu sveitarfélaganna á Suðurlandi. Félagið myndar 
þekkingarnet á Suðurlandi og er tilgangur þess að auka menntunarstig og búsetugæði 
á svæðinu, með uppbyggingu þekkingarsamfélags, betra aðgengi að háskólanámi, 
auknum rannsóknum og fjölbreyttari atvinnutækifærum.

HfSu stefnir að því að vera framúrskarandi í sérhæfðri þekkingarþróun og rannsóknum 
á náttúru, mannlífi , atvinnu og menningu á Suðurlandi og aðlaðandi valkostur hvað 
varðar val á vettvangi náms, hvort sem um er að ræða staðbundið nám eða fjarnám.

sími: 511 1144
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LAUSAR KENNARASTÖÐUR Í LANGANESBYGGÐ

Lausar eru eftirtaldar stöður við Grunnskólann á Þórshöfn 
frá og með 1. ágúst nk.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 23. júlí nk.

Kennara vantar til almennrar kennslu.

 
LANGANESBYGGÐ 

Grunnskólakennarar 

Grunnskólinn á Þórshöfn er einsetinn skóli með um 80 nemendum í 
hæfi lega stórum bekkjardeildum. Á Þórshöfn búa um 400 manns í sér-
lega fjölskylduvænu umhverfi . Á staðnum er öll almenn þjónusta, góður 
leikskóli og glæsileg íþróttamiðstöð ásamt sundlaug með aðstöðu fyrir 
alla aldurshópa. Fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru til staðar í ósnortinni 
náttúru. Samgöngur eru góðar, m.a. er fl ug fi mm daga vikunnar til 
Reykjavíkur um Akureyri.

Upplýsingar gefa Arnfríður Aðalsteinsdóttir skólastjóri í símum 899-3480 
og Gunnólfur Lárusson, sveitarstjóri í síma 468- 1220 og sveitarstjori@
langanesbyggd.is

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

Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
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The US Embassy, Reykjavik

Seeks quotations for daily cleaning services for it´s premises. 
The work must be performed between 8:00 and 12:00, on work 
days. The “Request for Qoutations’ package is in English and on 

the Embassy´s homepage. 
The Web site is: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html. 

The RFQ package shall be turned in to the Embassy before close 
of business, Wednesday, August 4, 2010.

Sendiráð Bandaríkjanna, 
Reykjavík

Óskar eftir tilboðum í daglegar ræstingar á skrifstofuhúsnæði.
Ræsting þarf að vera framkvæmd á tímanum frá 8:00 til 12:00 

virka daga. Tilboðsgögnin eru á ensku á heimasíðu sendiráðsins. 
Netfang er:. http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html. 
Tilboðum skal skilað í afgreiðslu sendiráðsins fyrir kl. 17:00 

miðvikudaginn 4. ágúst, 2010.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Lýðræðisverkefni 2010 - Útboð II.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í upp-
lýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og með 
þriðjudeginum 20. júní.

Opnun tilboða: 4. ágúst 2010, kl. 11:00, í Ráðhúsi Rey-
kjavíkur.
12463

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

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Hraðahindrandi aðgerðir 30 km hverfi  2010.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 2.000 í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur, frá og 
með þriðjudeginum 20. júní.
Opnun tilboða: 5. ágúst 2010, kl. 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12473

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

Forval vegna hjúkrunarheimilis 
á Völlum 7.

Hafnarfjarðarbær óskar eftir umsóknum „sjálfseigna-
stofnunar eða félags með staðfesta skipulagsskrá“, til að 
sjá um hönnun, byggingu og reksturs hjúkrunarheimilis á 
Völlum 7.

Forvalsgögn verða afhent frá mánudeginum 12. júlí 
2010  hjá Þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, 
Hafnarfi rði.

Skilafrestur forvalsgagna og upplýsingar um um sækj endur, 
skulu berast til Þjónustuvers Hafnarfjarðarbæjar, Strand-
götu 6, eigi síðar en þriðjudaginn 24. ágúst  kl. 12.00. 

HÚSFÉLAGIÐ AÐ DÚFNAHÓLUM 2 Í REYKJAVÍK 

ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM
Óskað er eftir tilboðum í endurnýjun á rennum og 
niðurföllum. Þá þarf að koma í veg fyrir leka við þakkant.

Tilboðin skulu vera sundurliðuð og innihalda nákvæma 
lýsingu á verkinu. Tilboðum skal skilað í síðasta lagi 
mánudaginn 26. júlí. Frekari upplýsingar veitir Guðlaugur 
í síma 893-9940. Áætlunarakstur á Íslandi

Í framhaldi af auglýsingu Vegagerðarinnar, 22. maí sl., eftir 
aðilum sem hefðu áhuga á að taka að sér áætlunarakstur 
án styrkja og fundi með rekstraraðilum í greininni þann 

7. júlí sl. er hér með gefi nn lokafrestur til þátttöku í 
samkeppni um akstur án styrkja á þeim leiðum 

sem fram koma í fyrrgreindri auglýsingu.

Í ljós kom áhugi rekstraraðila á að taka að sér akstur án 
greiðslu á mörgum leiðum og þ.a.l. ljóst að velja þarf 

á milli rekstraraðila.

Frestur til þess að lýsa yfi r áhuga á þátttöku rennur út 
30. júlí nk. Eftir þann tíma verður ekki hægt að bætast 

í hóp þeirra aðila sem vilja taka að sér áætlunarakstur á 
framangreindum forsendum. 

Upplýsingar um hvaða leiðir viðkomandi rekstraraðili hefur 
áhuga á, tíðni ferða og gjaldskrá óskast sendar til 

Hagdeildar Vegagerðarinnar, Borgartúni 5-7, 105 Reykjavík 
eða á netfangið hagdeild@vegagerdin.is 

Áður innsendar upplýsingar þarf ekki að endurnýja.

Björt og fallega uppgerð 2ja herbergja útsýnisíbúð á 
5. hæð við Kleppsveg í Reykjavík. Eignin er 64,3 fm 
að stærð ásamt  sérgeymslu í kjallara. Íbúðin hefur öll 
verið gerð upp á mjög smekklegan máta. Um er að 
ræða lyftuhús.  v. 17,9

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

MIKLABORG - ÖRUGG SALA  -  MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Kleppsvegur – Útsýnisíbúð

Ártorgi 1 • 550 Sauðárkróki
Sími 455 5400 • Bréfsími 455 5499

Sundstræti 45, um er að ræða 3ja hæða hús, samtals um 
1745 m2, á góðum stað á Eyrinni á Ísafi rði.  Í húsinu var áður 
fi skvinnsla en skipulagi lóðarinnar hefur verið breytt þannig að 
þarna er nú gert ráð fyrir íbúðar- og þjónustuhúsnæði, 
sbr. auglýsingu nr. 611/2006. Fastanúmer hjá FMR er 212-0614

Fullbúin steypustöð í góðu standi. Byggðastofnun auglýsir 
eftir tilboðum í iðnaðarhúsnæðið að Sindragötu 27. heil-
dareignin skiptist í þrjá hluta Iðnaður/Steypustöð/Geymsla 
samtals 659,6m², eignin var byggð árið 2005. 
Fastanúmer hjá FMR 228-0628
 

Tilboð skulu send Tryggva Guðmundssyni hdl. Hafnarstræti 19, 400 Ísafi rði eða tryggvig@pacta.is
Byggðastofnun áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 

Sjá einnig fl eiri auglýstar eignir á heimasíðu Byggðastofnunar www.byggdastofnun.is      

SINDRAGATA 27, ÍSAFIRÐISUNDSTRÆTI 45, ÍSAFIRÐI

Fasteignir

Útboð Tilkynningar
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BÍLAR &
FARATÆKI

FLEETWOOD AMERICANA SANTA FE. 
Árgerð 6/2008, ekinn -1 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Tilboðsverð 1.790.000. 
Rnr.132659 Verð áður 1990 þús. Húsið 
er á staðnum. Uppl. í s. 517 1111 & 
696 1001.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 
HSE Árgerð 2006. Ekinn 70 þ.km Verð 
kr. 6.480.000.

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

LINCOLN MKZ. Árgerð 2007, ekinn 
62 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð 
4.400.000. Rnr.127193

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

VW Bjalla ‚06. Ek. 20þ. km. Ásett v. 
3,350. Tilb. 2,780þ. Möguleiki á ódýrari 
skiptum. Blæjubíll, m/ öllu. S. 896 
3667

Til sölu Yaris T-sport, 2007, ek 39xxx, 
xenon, 17“álfelgur, 1.8L. Viktor s. 898-
3523

Ódýrir bílar!!
Renault clio ‚98. Ný dekk, ný tímar. og 
púst. V. 95þ. Nissan Almera 5g4d ‚98. 
Ný sk. V. 95þ. S. 821 9887

Bíla kerra 9+2.50 Ár 07 Skoðuð 2012 
Verð 3 miljónir skipti góðstaðgreiðsla 
Sími 893 6321 bilasalan.is

TOYOTA AVENSIS STATION árg‘08, 
ekinn aðeins 23þ.km. Sjálfskiptur, álf-
elgur. Verð 3.390þús. Sími 694 3021/ 
698 6894

Til sölu MMC Pajero Sport TDI President, 
árg 2000, ekinn 167þ, leður, topplúga , 
ný dekk, álfelgur,krókur. Vel með farinn 
bill, sk á ód, uppl. í s: 892 1116 & 892 
5005.

Til sölu Lexus SC 430, árg. 2003, ekinn 
aðeins 17þ km, einn með öllu, nið-
urfellanlegur toppur, navi, uppl. í s: 
892 1116.

Dode MAGNUM ‚07 ek 39 þús. 
22“krómfelgur, tvöfalt púst, 400 w 
soundstream hátalarkerfi, xenon, skoða 
öll skipti. S.865-4256

Breyttu heimilisbílnum í ferðabíl. 
Stórsniðug tjöld á toppinn á bílinn. 
Passar á flesta bíla. Tvær gerðir. Stigi, 
dýna og ljós fylgir með. Tilboðsverð, - 
frá kr. 230.000,- Sýningartjöld í Rofabæ 
9, sími 5787860. Happy Campers.

LIMMÓ SELST ÓDÝRT 10 
FARÞEGA

þarfnast smá lagfæringa útlit Lincoln 
town car 1994 120 lengdur 2 x topplúg-
ur Ekinn 198 þús. bar ljósashow Leður 
rautt Verð um 990 þús. eða tilboð s. 
895 8898

TILBOÐ: Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. 
Sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæs-
ingum, og rafmagni í öllu. Útvegum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum 
helstu framleiðendum á betri verðum. 
Fáðu verðtilboð á netinu eða sím-
leiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

Suzuki Jimny árg‘98, ek.120þ. 
Toppstandi. TILBOÐ 340þ. Uppl í S. 
856 3050

Chev Lacetti árg 06 ekinn 38 þus 
beinsk verð 1.5 þus uppl 8677242

Audi A6 ‚03 Station. Ekinn 109 þús. km. 
Fjórhjóladrif, leður, 17“ álfelgur, xenon 
ljós, ofl.ofl. Verð 1.690 þús. Upplýs. 
868 9178

FORD EXPLORER LIMITED 2006 EKINN 
76.000 Verð 4.290.000 Uppl. í síma 
895 0885.

Toyota Avensis árg‘01
Ek.120. Vél keyrð 20þ. Nýjar bremsur og 
kúpling.Þjónustubók. Verð. 890þ. Uppl 
í S. 893 9318

MMC Carisma, ‚01, ssk, ek.99þ. 
Smurbók, 3 eigendur frá upphafi. 
Sumar&vetrardekk, ný tímareim. V. 
490þ. Uppl í S. 698 2127

Peugot 206 árg‘99. Ek. 130þús. Nýsk 
og yfirfarinn. Verð 250þús.Skoða skipti 
uppí mótorhjól. Ómar 867 6364

Mitsubitzi Galant árg‘99. Ek.72þ.Ný 
tímareim.Ný dekk. Bíll í toppstandi.
V.480þ.Uppl í S.896 3667

Land Rover Discovery II ‚00, ek. 193. 
þús. 7 manna og Toyota HiAce ‚99 ek. 
323. þús. 9 manna. Báðir diesel og góð 
eintök. Uppl. 696 3720

Betri bíll betri bíll
Renault Tvingo árg. ‚98, topp standi, ek. 
232 þ. Mjög sparneytinn, einn eigandi. 
V 135 þ. S. 899 2267 / 555 2959.

Volkswagon Transporter (Rúgbrauð til 
sölu). Árg ‚80, ek.69 þús. Ný sk. og með 
stráheilli Westfalia innréttingu,vask,gas-
hellum og miðstöð.Bíllinn hefur alltaf 
verið geymdur inni yfir veturinn. Uppl í 
síma: 6918188

Lítið ekinn Raf 4
Til sölu lítið ekinn Raf 4 árg 06‘(m. 
dráttarkrók) stein grár ek.32þ.km. ásett 
verð 3.090þ. fæst 2.700þ. staðgreitt 
uppl: 8562701

Til sölu á góðu verði Rangerover HSE 
árg. ‚02. Ek. 104þ. Búinn öllu. Einnig 
Subaru Legacy station ‚05. Mjög vel far-
inn. Hægt er að finna myndir á www.
hofdahollin.is. Uppl. í S. 698 6277

 0-250 þús.

GOTT EINTAK! CITROEN C3 09/05, 
ekinn 60þ km. Sjálfsk. bakksk. ofl. Verð 
1050 þkr S. 8423456

TILBOÐ 195 ÞÚS!!!
Daewoo Nubira SX Wagon 1600 árg‘98 
ek.155 þús,dráttarkrókur,ný skoðaður 
2011,TILBOÐSVERÐ 195 ÞÚS. S.841 
8955

Holy Space tjaldvagn árg. 97 upphækk-
aður. á stærri dekkjum og loftpúð-
um. Verð 250.000.Nýskoðaður. Gsm 
8931500

 250-499 þús.

TILBOÐ 390 ÞÚSUND !!!
Citroén Xsara Picasso 1,8 árg 12/2000 
ekinn 143þ bsk skoðaður 2011 flottur 
fjöldskyldu bíll uppls 777-3077

Toyota Hilux dc árg. 90 ek. 312þ. 32“ 
br. Mikið endurnýjaður, skoðaður 2011. 
Óryðgaður - gott eintak. Verð 460þ. 
stgr. S: 849 4642.

VW Passat árg. 1999 til sölu. Ekinn 
157.000 km. Nýskoðaður. Uppl. í s. 
552-6125

Volkswagen Variant Station, árg. 98, 
1600 cc til sölu. Keyrður 170 þús. 
Skoðun til 2011. Bíllinn er nýyfirfarinn. 
Gott eintak. Tilboð óskast. Nánari upp-
lýsingar í síma 698 6181.

Vantar 6 til 9 manna bíl á ca 300þús-
und. Upplýsingar í síma 868 6050.

 500-999 þús.

Stóri smábílinn Toyota Yaris Verso 1300 
árg 05 ek 76 þ 5 gíra Nýleg dekk 
og skoðaður. Verð 990 þús uppl s 
8955664

VW Polo comfortline 1.4 til sölu. Ekinn 
c.a. 60 þús. Sjálfskiptur og í góðu 
standi. Vetradekk fylgja. Nýsmurður. 
Sparneitinn og snyrtilegur bíll. Bein 
sala, verð 800 þús. Sími: 868-9421

Tvær Honda CRV árg ‚98. sjsk. Skoðaðir 
‚11. græni ek.174 þús, silfurl. ek 209 
þús. báðir í toppstandi. verð: 690 þús 
stk. uppl. í síma 899 1525.

 2 milljónir +

Til sölu vel með farinn Nissan Navara 
LE árgerð 2007 ekinn 36 þús. km. 
Bíllinn er leðurklæddur og 33“ breyttur. 
Listaverð er 4.500.000 kr. en tilboð ósk-
ast. Upplýsingar í síma 899-1562.

TILBOÐ: Toyota Highlander glæsileg-
ur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með spar-
neytinni HYBRID vél, notar um 40% 
minna eldsneyti en Toyota Landcruiser 
og sambærilegir bílar. Gríptu sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000

Til sölu húsbíll Ford Transit árg94 ekinn 
112þ.km ný bólstruð áklæði á bekkjum, 
mjög vel með farinn bíll. ásett verð 
2.500.000 nánari uppl í síma 8937779

 Bílar óskast

VW Transporter eldri gerð óskast, eða 
vél í þannig bíl. Boxer eða Saab. Uppl. 
í S. 894 2436.

MB Sprinter 312 ‚98 árg Óska eftir 
sjálfskiptum Sprinter 312 ‚98 uppl simi 
8963179

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Óska eftir Toyotu Avensis árg. 05“ eða 
yngri. Sjálfskiptur. Gegn ca. 1800þ. kr 
stgr. upplýsingar í s. 893 6314

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2001 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545

 Jeppar

8 manna Toyota Land Cruiser 90 árg. 
‚00 ek. 212 þús. M. krók. 33“ upphækk-
un. Rúðu og húddhlífar. Ásett v. 1.950 
þús. Uppl. í s. 893 3475.

Landcruiser GX, 06/2001, ek 164 þús. 
33“ breyting o.fl. Verð 2,1 milljón s. 
898 1395

Nissan Terrano 95 Ekinn 167 þkm 
Skoðun 2010 Vel með farinn eins eig-
anda bíll Verð 333 þkr

Til sölu Susuki Vitara árg.1999. ekin 
148.þús.km.uppl. síma 8923121

Til sölu Izuzu Cruwcab árg. ‚96. Diesel. 
Sk. ‚11. Tilvalinn sem veiðibíll. Uppl. í 
s. 840 7796.

 Fornbílar

Tilboð óskast í NOVA „64 án vélar og 
skiptingar GSM 6643353 eða gessig-
assi@hotmail.com

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ó.E að kaupa miðlungs sendibíl eða 
lítin, m/ stöðvarleyfi. Uppl. í S. 899 
2420

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


