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STARFSMAÐUR NEFNDAR
UM EFLINGU GRÆNS HAGKERFIS

Capacent Ráðningar

Verkefni nefndarinnar m.a.
•  Kortleggja sóknarfæri íslensks atvinnulífs á sviði grænnar atvinnusköpunar
•  Gera tillögur um úrbætur á stoðkerfi atvinnulífsins sem miða að eflingu græns 

hagkerfis og leita leiða til að styrkja stöðu sjálfbærrar þróunar í efnahags- og 
atvinnustefnu þjóðarinnar

•  Gera tillögur um lagabreytingar er þjóni atvinnulífi og gæti þess að samþætta tillögur 
sínar við ýmsar áætlanir stjórnvalda sem tengjast atvinnu- og umhverfismálum

•  Sérstök áhersla er lögð á hvernig bæta má alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands 
á sviði vistvænnar atvinnustarfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólagráða, sem nýtist í starfi
•  Haldgóð þekking og reynsla sem nýtist vel í þessu verkefni
•  Reynsla af stefnumótunarvinnu
•  Góð þekking á íslensku efnahagslífi
•  Góð reynsla af verkefnastjórnun skilyrði
•  Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
•  Geta til að leita lausna og metnaður til að ná árangri
•  Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og Tómas Oddur Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og 
með 14. ágúst nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nefnd um eflingu græns hagkerfis auglýsir eftir starfsmanni til að vinna fyrir nefndina að eflingu græns hagkerfis á Íslandi með markmið 
sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi, sbr. þingsályktun frá 10. júní 2010.

Capacent Ráðningar
Borgartúni 27
Sími 540 1000

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Ráðning er tímabundin; nefndin á að skila niðurstöðum fyrir 1. mars 2011. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi FSA.

Framkvæmdastjóri Selaseturs Íslands ehf
Laus er staða framkvæmdastjóra við Selasetur 
Íslands á Hvammstanga. Um er að ræða fullt starf 
í eitt ár með möguleika á framlengingu. Við leitum 
að jákvæðum og ábyrgum einstaklingi sem býr yfi r 
samskiptahæfni og frumkvæði. Í boði er fjölbreytt og 
krefjandi starf í góðu og fjölskylduvænu samfélagi. 

• Hæfnis og menntunarkröfur eru háskólamenntun  
 og/eða starfsreynsla sem nýtist í starfi . 
• Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.
• Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. 
• Nánari starfslýsing á www.selasetur.is 

Umsóknarfrestur er 6. ágúst næstkomand. Nánari 
upplýsingar gefur Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir 
framkvæmdastjóri í síma 451 2345/898 5233 eða 
á selasetur@selasetur.is. 
Umsóknir sendist á sama póstfang. 
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Frá Menntaskólanum 
á Akureyri

Kennara í líff ræði vantar í 75% starf   l afl eysinga á haustönn 
við Menntaskólann á Akureyri.
Leitað er að einstaklingi sem hefur kennsluré   ndi í líff ræði 
á framhaldsskólas  gi, hefur áhuga á að taka þá   í þróunar-
starfi  í kennsluhá  um, á go   með að vinna með nemend-
um og öðrum kennurum ásamt því að geta samsamað sig  
skólasýn MA.

Laun greiðast samkvæmt gildandi kjarasamningi Kennara-
sambands Íslands og  ármálaráðherra og stofnanasamningi 
skólans.

MA er framsækinn menntaskóli með langa sögu og býr nem-
endur undir nám í háskóla og líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi í  
sífelldri þróun.  Skólinn  starfar undir kjörorðunum  virðing 
– víðsýni – árangur. Í MA er öfl ugt þróunarstarf og  góður 
starfsandi.  

Skrifl egar umsóknir, ásamt prófskírteinum og upplýsingum 
um nám og fyrri störf skulu berast Menntaskólanum á 
Akureyri í síðasta lagi 7. ágúst 2010. Ekki er um sérstök um-
sóknareyðublöð að ræða. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Ef þú vilt  takast á við kre  andi kennarastarf í metnaðarfull-
um skóla er tækifærið hér. Frekari upplýsingar veita Jón Már 
Héðinsson skólameistari og Sigurlaug Anna Gunnarsdó   r 
aðstoðarskólameistari  í tölvupós  , ne  ang ma@ma.is .

Menntaskólanum á Akureyri,
Jón Már Héðinsson
SKÓLAMEISTARI MA 

Sviðsstjóri bolfisks
Nýtt bolfisksvið fær það meginverkefni að hámarka verðmæti afurða með því að ráðstafa 
veiðiheimildum og uppfylla kröfur um gæði, hagkvæmni og áreiðanleika í framleiðslunni í 
samræmi við söluáætlanir. Bolfisksviðið veltir fjórum milljörðum króna á ári, sé miðað við 
rekstrartölur 2009.

Sviðsstjórinn heyrir undir framkvæmdastjóra og ber ábyrgð á rekstri bolfisksviðs og hefur 
meðal annars yfirsýn og  annast samræmingu veiða, vinnslu, markaðssetningu, afurðasölu, 
áætlanagerð, kynningu gagnvart viðskiptavinum og gerð sölusamninga. Hann ber ábyrgð á 
starfsmannamálum sviðsins.

Háskólamenntun og/eða stjórnunarreynsla er áskilin. Þekking og starfsreynsla úr sjávarútvegi 
er æskileg.

Sviðsstjóri uppsjávarfisks
Nýtt uppsjávarsvið fær það meginverkefni að hámarka verðmæti afurða með því að 
ráðstafa veiðiheimildum og uppfylla kröfur um gæði, hagkvæmni og áreiðanleika í 
framleiðslunni í samræmi við söluáætlanir. Uppsjávarsviðið veltir 3,5 milljörðum króna 
á ári, sé miðað við rekstrartölur 2009.

Sviðsstjórinn heyrir undir framkvæmdastjóra og ber ábyrgð á rekstri uppsjávarsviðs og 
hefur meðal annars yfirsýn og  annast samræmingu veiða, vinnslu, markaðssetningu, 
afurðasölu, áætlanagerð, kynningu gagnvart viðskiptavinum og gerð sölusamninga. 
Hann ber ábyrgð á starfsmannamálum sviðsins.

Háskólamenntun og/eða stjórnunarreynsla er áskilin. Þekking og starfsreynsla úr 
sjávarútvegi er æskileg.

Vinnslustöðin er í hópi stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Rekstrartekjur félagsins námu 8,8 milljörðum króna á árinu 2009. 
Reksturinn skilaði um 900 milljóna króna hagnaði. Starfsmenn Vinnslustöðvarinnar eru nú um 280 talsins og þeim hefur fjölgað um 50 á 
aðeins einu ári. Fyrirtækið greiddi um tvo milljarða króna í laun á árinu 2009. 
Vinnslustöðin á og gerir út alls tíu skip til uppsjávarveiða, togveiða og netaveiða. Fyrirtækið stundar vinnslu uppsjávarfisks, 
saltfiskverkun, humarfrystingu og bolfiskvinnslu, auk þess að reka fiskimjölsverksmiðju. 

Upplýsingar um störfin veita Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is og Brynhildur Halldórsdóttir, brynhildur@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is  -  umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 3. ágúst 2010.

Rekstrarstjóri
Nýtt rekstrarsvið fær það meginverkefni að sjá starfsemi Vinnslustöðvarinnar fyrir 
nauðsynlegri rekstrarþjónustu og hafa umsjón með daglegum rekstri stoðþjónustu 
fyrirtækisins og starfsmannamálum félagsins. Rekstrarstjórinn ber ábyrgð á tæplega 
fimm milljarða króna rekstrarkostnaði fyrirtækisins á ári, sé miðað við rekstrartölur 2009.

Rekstrarstjórinn heyrir undir framkvæmdastjóra og annast upplýsingatæknimál, tæki, 
vélbúnað, uppbyggingu og viðhald fasteigna og skipa, framkvæmdir, fjárfestingar og 
rekstur frystigeymslu. 

Tæknimenntun og/eða stjórnunarreynsla áskilin. Þekking og starfsreynsla úr 
sjávarútvegi er æskileg.

Sölumaður fersks og frosins bolfisks
Meginverkefnið er að selja afurðir Vinnslustöðvarinnar og byggja upp sterk 
viðskiptatengsl á helstu markaðssvæðum í Evrópu og Norður-Ameríku, hafa umsjón 
með gerð söluáætlana fyrir alla afurðaflokka bolfisksviðs, greina þarfir markaðarins, 
annast vörulýsingar, kynna félagið í þeim tilgangi að afla því nýrra markaða og 
viðskiptatengsla og gera sölusamninga.

Góð tungumálakunnátta nauðsynleg.  Þekking á sjávarútvegi og reynsla af 
sölumennsku á erlendum mörkuðum æskileg.

Verkstjórar í fiskvinnslu
Meginverkefnið er að bera ábyrgð á daglegri vinnslu í samráði við vinnslustjóra og sjá 
til þess að kröfur um gæði í framleiðslu séu ávallt uppfylltar. 

Fiskvinnslumenntun og/eða reynsla og þekking í sjávarútvegi æskileg.

Lausar stöður í liði Vinnslustöðvarinnar
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum er að gera breytingar á stjórnskipulagi fyrirtækisins og 
auglýsir af því tilefni eftir fólki til starfa í nýjar stjórnunarstöður og í nokkrar stöður að auki.

www.skagafjordur.is

Starfsvið sveitarstjóra: 

Helstu kostir sem leitað er eftir hjá sveitarstjóra: 

Sveitarstjóri
Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir lausa til umsóknar stöðu sveitarstjóra

Starf sveitarstjóra

Í sveitarfélaginu

Nánari upplýsingar

Umsóknarfrestur
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Viltu vera 
       í okkar liði?

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu 
hágæðasamheitalyfja. Fyrirtækið er með starfsemi í 40 löndum. 
Hjá Actavis á Íslandi starfa um 600 starfsmenn á ýmsum sviðum.

Nánari upplýsingar um störfin veita Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is

Actavis Group  Dalshrauni 1  220 Hafnarfirði s 535 2300 f 535 2301 @ actavis@actavis.com w www.actavis.com 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 1. ágúst nk.

Helstu verkefni
Staðgengill deildarstjóra þegar þörf er á
Daglegar bókhaldsvinnslur, afstemmingar og virðisaukaskattsuppgjör, innlend sem erlend.
Ábyrgð á framvindu mánaðarlegra verkefna bókhaldsdeildar  
Ábyrgð á  skilum gagna til annarra deilda innan fyrirtækisins sem og aðila utan þess
Samskipti við hlutaðeigandi aðila innan og utan fyrirtækis
Ýmis sérverkefni

Krafa um menntun, starfsreynslu og færni
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Lágmark þriggja ára starfsreynsla tengd bókhaldi og uppgjörum
Góð almenn tölvukunnátta
Mjög gott vald á íslensku og ensku, talaðri og ritaðri
Reynsla af bókhaldskerfum, þekking á SAP kostur
Nákvæmni, skipulagshæfni og útsjónarsemi
Jákvæðni, sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sérfræðingur í bókhaldsdeild
Hlutverk sérfræðings í bókhaldsdeild er að bera ábyrgð á að bókhald þeirra eininga sem hann hefur umsjón með sé uppfært á hverjum tíma.

Actavis býður upp á…
snyrtilegan og öruggan vinnustað
fjölskylduvænt starfsumhverfi
góðan starfsanda
gott mötuneyti
fræðslu og þjálfun
iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og lækni sem sinna 
heilsuvernd starfsmanna
árlegan styrk til íþróttaiðkunar auk fræðslustyrks
öflugt starfsmannafélag
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Lágafellsskóli Mosfellsbæ 
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi  þar sem 
einkunnarorðin  SAMVERA, SAMVINNA OG SAMVINNA eru höfð að 
leiðarljósi

Kennarastöður:
•  Enskukennara vantar í unglingadeild í 50-100% stöðugildi 
 tímabundið í eitt ár vegna leyfi s.
•  Umsjónarkennara vantar í 1. bekk í 100% starf. Viðkomandi 
 þarf að geta kennt list- og verkgreinar.

Einnig óskum við eftir að ráða starfsmenn í eftirtalin störf:
•  Stuðningsfulltrúa með fötluðum nemendum frá kl. 8:00-13:10.   
 Auglýst er eftir karlmanni þar sem hann þarf m.a. að aðstoða 
 nemendur í búningsklefa karla.  Viðkomandi þarf að hefja 
 störf  20. ágúst.
•  Skólaliða í ræstingu,  vinnutími eftir kl. 13:00. Þarf að hefja 
 störf 16.ágúst.

Starfsfólk í Frístundasel: 
•  Þroskaþjálfi  í 60% starfshlutfall. Vinnutími 12:00 - 17:00.
•  Frístundaleiðbeinendur, vinnutími frá 13:00 - 17:00. Möguleiki 
 á styttri vinnutíma. Viðkomandi starfsmenn þurfa  að hefja
  störf  24. ágúst. 

 Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveit-
arfélaga og viðkomandi stéttarfélaga. Upplýsingar um störfi n veitir 
Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma 8968230.   

Einnig veitir Dagbjört Brynjarsdóttir, forstöðumaður Frístundasels 
upplýsingar í síma 8962682.

Umsóknir sendist á netfangið johannam@lagafellsskoli.is 
Umsóknarfrestur um störfi n er til 9.ágúst.

sími: 511 1144
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Yfi rmatreiðslumaður óskast við 
Heilsustofnun NLFÍ
Laust er til umsóknar starf yfi rmatreiðslumanns 
við Heilsustofnun NLFÍ  í Hveragerði. 

Lögð er áhersla á: 
• Þekkingu, reynslu og áhuga á framleiðslu og 
 þróun grænmetisrétta.
• Hæfni í stjórnun og mannlegum samskiptum.             
• Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði. 

Æskilegt er að geta hafi ð störf sem fyrst. Nánari upplýs-
ingar fást hjá Ingibjörgu Kjartansdóttur í síma 483 0300.

HNLFÍ er annars vegar almenn og sérhæfð endurhæf-
ingarstofnun og hins vegar veitir hún hvíldar- og hress-
ingardvöl. Stofnunin fylgir kenningum náttúrulækninga-
manna, að auka og efl a þátt hugtakanna heilbrigði og 
heilsuvernd í umræðu og verkum en forðast kenni-
setningar sem ekki standast vísindalega gagnrýni.  

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2010. Umsóknir með feril-
skrá sendist til: HNLFÍ - starfsmannastjóri, 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða inga@hnlfi .is.

Öllum umsóknum verður svarað.

HEILSUSTOFNUN NLFÍ
GRÆNUMÖRK 10 • 810 HVERAGERÐI 

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 400 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

VEGNA VERKEFNA ERLENDIS ÓSKAR ÍSTAK 
EFTIR AÐ RÁÐA Í EFTIRTALIN STÖRF:

VÉLVIRKI / BIFVÉLAVIRKI
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélvirkja, bifvélavirkja eða einstaklinga vana 

viðgerðum vinnuvéla og vörubíla. Í starfinu felst vinna við viðgerðir og 

viðhald véla og tækja á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins erlendis.

Viðkomandi þurfa að hafa víðtæka reynslu af viðgerðum tækja og 

vinnuvéla.

VÉLSTJÓRI Á EFNISFLUTNINGAPRAMMA
ÍSTAK óskar eftir að ráða vélstjóra á efnisflutningapramma. Um er að 

ræða vélstjórn á framkvæmdasvæðum fyrirtækisins erlendis.

Tónlistarskólakennarar 
á Vopnafi rði
Tónlistarskólakennarar óskast  til starfa við Tónlistarskóla 
Vopnafjarðar.    Um er að ræða starf skólastjóra og 
kennara skólans.  Viðkomandi þurfa að geta hafi ð  
störf við upphaf næsta skólaárs.

Um er að ræða mjög spennandi störf í áhugaverðu og 
barnvænu umhverfi , þar sem rík hefð er fyrir margvíslegu 
menningarlífi .

Jafnframt því að störfi n feli í sér almenna tónlistarskóla-
kennslu í skólanum er einnig hugsunin að starfi nu fylgi 
starf organista í Hofsprestakalli.
Laun eru skv. kjarasamningum F.Í.H.

Allar nánari upplýsingar veitir undirritaður, Þorsteinn 
Steinsson, sveitarstjóri í síma  473-1300/896-1299.
Netfang: steini@vonafjardarhreppur.is

Umsóknum skal skila á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps, 
Hamrahlíð 15, 690 Vopnafjörður, eigi síðar en mánu-
daginn 26. júlí nk.

Sveitarstjórinn Vopnafi rði

Viltu vera með?
Grafískur hönnuður
Við leitum að hugmyndaríkum, öflugum 
einstaklingi í 60-70% starf í markaðsdeild 
fyrirtækisins. Tímabilið er í 7 mánuði frá 
september - mars. 
Helstu verkefni eru: 
· Hönnun og uppsetning auglýsinga
· Merkingar fyrir verslun
· Myndataka á vörum og vinnsla
· Annað tilfallandi
Umsækjandi þarf að hafa reynslu og þekkingu 
á InDesign, Photoshop og Illustrator. Einnig gott 
að hafa einhverja þekkingu á Navision.

ILVA kaffi
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingi til 
afgreiðslustarfa á ILVA kaffi. Leggjum áherslu 
á snyrtimennsku, reglusemi og metnað fyrir að 
skila árangri í starfi. 
Vinnutími mánudaga - föstudaga 11:00 - 18:00, 
einnig vinna um helgar sé þess óskað.

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða 
starfsþjálfun. Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is 

eða sent umsóknir á netfangið ilva@ilva.is

einfaldlega betri kostur

Afgreiðslustarf
Álafoss óskar eftir starfsmanni í afgreiðslu í 

verslun okkar frá og með 1. ágúst n.k. 
Enskukunnátta og góð þjónustulund skilyrði.

Umsóknir með mynd sendist á 
addi@alafoss.is fyrir 26 Júlí.

Forritari/Kerfi s-Tölvunar-
fræðingur óskast

Prógramm ehf leitar að starfsmanni í fullt starf sem fyrst. 
Góð laun í boði.  Fyrirtækið vinnur að :

Nýsmíði, viðhaldi og frekari þróun hugbúnaðarkerfa.
Þróun og viðhaldi windows kerfa 
Þróun og viðhaldi í XML/XSL-samskiptum. 
Þróun og viðhaldi vöruhúsa í Oracle

Hæfniskröfur
Tölvunar- og eða Kerfi sfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík, 
Háskóla Íslands eða frá sambærilegum skólum.

Annað
Reynsla úr hugbúnaðargeiranum kostur. 
Reynsla af windows forritun og góð þekking á SQL er stór plús. 
Góð meðmæli æskileg.
Gjarnan greina stuttlega frá þeim verkefnum á hugbúnaðarsviði 
sem umsækjandi hefur unnið að áður og á hvaða
hátt hann kom að þeim.

Við óskum eftir kröftugum forritara sem á auðvelt með að tækla 
fjölbreytt verkefni, einstaklingi sem tekur ríka ábyrgð á þeim 
verkefnum sem honum eru falin. Vinnur fumlaust og vel og á 
auðvelt með samskipti við okkur hina - og þá sem við erum að 
þjónusta.

Góð íslenskukunnátta skilyrði

Áhugasamir sendi umsókn á vinna@programm.is

The Pier leitar eftir lagermanni .
80-100% starf í boði fyrir réttan aðila.
Uppfyllir þú eftirfarandi skilyrði?
• Reynsla af lagerstörfum 
• Skipulögð vinnubrögð
• Sjálfstæði í starfi  
• Snyrtimennska
• Stundvísi

Ef svo er þá hlökkum við til að heyra í þér!
Sendu umsókn á katrin@pier.is
Umsóknarfrestur til 25. júlí

Grafískur hönnuður, lítil auglýsingastofa 
eða einstaklingur með reynslu í gerð auglýsinga.
Við leitum að samstarfsaðila til að vinna auglýsingar, 
skilti o.fl . með okkur.

Óskum eftir tilboðum í verkefnin.
• Blaðaauglýsingar
• Skilti (bannerar) úti og inni, stór og smá
• Bæklingar (fl yerar)
• O.fl .

Frekari upplýsingar veitir Katrín, katrin@pier.is

Framhaldsskólakennarar
Við Menntaskólann í Kópavogi eru laus til umsóknar 
störf framhaldsskólakennara í eftirfarandi greinum 
á haustönn vegna forfalla og/eða tímabundinna við-
bótarverkefna:
 
Eðlis og efnafræði 1 staða
Danska ½  staða
Stærðfræði ½  staða
Tölvufræði ½  staða 
  
Launakjör fara eftir kjarasamningi framhaldsskólaken-
nara og  stofnanasamningi MK. Nauðsynlegt er að hafa 
háskólapróf  í viðkomandi kennslugrein og kennslurét-
tindi á framhaldsskólastigi.
 
Umsóknarfrestur er til 6. ágúst. Ekki þarf að sækja um á 
sérstöku umsóknareyðublaði en  umsókn þarf að fylgja 
afrit af prófskírteini auk yfi rlits um fyrri  störf. Umsóknir 
skal senda til skólameistara.

Upplýsingar um skólann eru á heimasíðu www.mk.is 
Frekari upplýsingar um störfi n veita skólameistari, 
Margrét Friðriksdóttir og aðstoðarskólameistari Helgi 
Kristjánsson í síma 594 4000, eftir 3 ágúst. 
 
  Skólameistari
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Starfsmaður í móttöku
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á lífl egum vinnustað.

Óskum eftir að ráða starfsmann á dag- og næturvaktir. 
Um er að ræða bæði hlutastarf og fullt starf.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega 
menntun, ríka þjónustulund, góða tölvukunnáttu og hafa 

gott vald á ensku og helst einu öðru tungumáli.

Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst

Umsóknir, ásamt ferilskrá, sendist fyrir 31. júlí nk. á 
Hótel Óðinsvé, Óðinstorgi, 101 Reykjavík, eða á 

mottaka@odinsve.is, merkt starfsumsókn.

Starfsfólk óskast 
Te og kaffi  leitar að eftirfarandi:
Öfl ugum og ábyrgu verslunarstjóra í verslun okkar 
og kaffi hús á Laugavegi

Duglegu  fólki til sölu- og þjónustustarfa á kaffi hús 
og í verslun. 

Við leitum að fólki sem elskar te og kaffi !

Umsóknir og fyrirspurnir óskast sendar á 
dori@teogkaffi .is 

STARFSÞJÁLFUN HJÁ EFTA-DÓMSTÓLNUM. 

Við EFTA-dómstólinn er laus til umsóknar þjálfunarstaða 
lögfræðings til þriggja mánaða frá tímabilinu 15. september 
til 20. desember 2010, með möguleika á framlengingu til 
þriggja mánaða frá janúar til mars 2011. Lögfræðingurinn 
mun hafa með höndum rannsóknar- og greiningarvinnu í 
tengslum við þau mál sem dómstóllinn hefur til meðfer-
ðar, ritun minnisblaða, textarýni og eftir atvikum önnur 
verkefni. Upplýsingar um mál sem þingfest hafa verið hjá 
dómstólnum og bíða málfl utnings er að fi nna á heimasíðu 
dómstólsins, www.eftacourt.int. 

Umsækjendur skulu hafa lokið eða ljúka á þessu ári 
fullnaðarprófi  í lögfræði með kandidats- eða meistaraprófi  
frá íslenskum háskóla eða sambærilegu prófi  frá erlendum 
háskóla. Krafi st er góðrar samstarfshæfni af umsækjendum, 
auk þess sem þeir skulu hafa gott vald á íslensku og ensku, 
bæði í rituðu sem töluðu máli. Enn fremur er æskilegt að 
umsækjendur hafi  lagt stund á Evrópurétt/EES-rétt í námi 
sínu. 

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2010.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið 
Hrafnhildur.eyjolfsdottir@eftacourt.int. Umsækjendur skulu 
láta fylgja umsókn sinni ferilskrá á ensku og vottorð um 
námsferil, ásamt nöfnum tveggja meðmælenda. Um laun 
og önnur starfskjör fer eftir reglum EFTA-dómstólsins. 

auglýsir eftirtalin störf laus til umsóknar
Embætti umboðsmanns skuldara

Yfirlögfræðingur

Rekstrarstjóri

Sérfræðingur á sviði kynningar- og fræðslumála

Sérfræðingur á sviði upplýsingatækni og rafrænnar stjórnsýslu

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Helstu verkefni

Hæfniskröfur

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

Meðal verkefna

Hæfniskröfur

ATH. umsóknarfrestur hefur verið framlengdur

Guðný Harðardóttir, hjá STRÁ MRI,
www.stra.is

Embætti umboðsmanns skuldara er ríkisstofnun sem tekur til starfa 1. ágúst nk.
Stofnunin heyrir undir félags- og tryggingamálaráðherra og skal gæta
hagsmuna og réttinda skuldara sem kveðið er á um í lögum.

eru lögfræðiráðgjöf til starfsmanna varðandi úrvinnslu erinda, mótun
verkefna umboðsmanns skuldara, ábyrgð á því að starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi
við lög og reglur, samningagerð og lögfræðileg ráðgjöf við yfirstjórn.

eru embættispróf eða meistarapróf í lögfræði og að minnsta kosti 5-7 ára
starfsreynsla á sviði lögfræði. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð,
frumkvæði og sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

eru umsýsla fjármála, gerð og eftirfylgni rekstraráætlana og umsjón
með starfsmanna- og launamálum. Rekstrarstjóri hefur jafnframt umsjón með
árangursstjórnun og gæðamálum auk þess að taka þátt í stefnumótun ásamt öðrum
þeim verkefnum sem lúta að rekstri stofnunarinnar.

eru háskólamenntun á sviði viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem
nýtist í starfi, þekking og reynsla af fjármálum, stjórnun og rekstri. Reynsla af
starfsmanna- og launamálum, sem og reynsla og/eða þekking á upplýsingakerfum
ríkisins á sviði fjármála- og starfsmannamála. Mikilvægt er að viðkomandi hafi þekkingu
á opinberum rekstri og stjórnsýslu. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

eru kynningar- og markaðsmál, almannatengsl, umsjón með innri og
ytri vef, auk þess umsjón með fræðslu til almennings og starfsmanna.

eru háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynsla af fjölmiðlun,
markaðsmálum eða fræðslustörfum, góð íslenskukunnátta auk reynslu af vefumsjón.
Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

eru tölvu- og upplýsingatæknimál, rafræn stjórnsýsla, mótun verkferla,
m.a. með hliðsjón af nýtingu upplýsingatækni og ráðgjöf til starfsmanna.

eru háskólamenntun sem nýtist í starfi, reynsla af upplýsingatækni og
rafrænni stjórnsýslu, sem og af mótun verkferla auk reynslu af verkefna- og
gæðastjórnun. Áhersla er lögð á skipulögð og fagleg vinnubrögð, frumkvæði og
sjálfstæði í starfi auk hæfni í mannlegum samskiptum.

, umsóknir ásamt upplýsingum um
menntun, prófgögn og fyrri störf skulu berast til STRÁ MRI, netfangið: stra@stra.is eigi
síðar en 3. ágúst nk. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Öllum
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

veitir nánari upplýsingar um störfin í síma 588
3031, sjá nánar .

FÉLAGS- OG TRYGGINGAMÁLARÁÐUNEYTIÐ
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá 
kl.13-17 virka daga. Starfi ð felst í afgreiðslu viðskipta-
vina, símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritara-
störfum.  Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnu-
brögðum, hafa góða þjónustulund, vera stundvís og
geta hafi ð störf sem fyrst. 

Áhugasamir sendið inn umsókn til augl. deild 
Fréttablaðsins, á netfangið box@frett.is merkt “ritari12”

Upplýsingar í síma 587 5100 og á netfang okkar 
murogmal@murogmal.is 

Múr og mál er stofnað 1982, og er leiðandi fyrirtæki í 
viðhaldi fasteigna.

Getum bætt við 
okkur málningar og 
múrviðgerðarverkefnum 
í ágúst-okt nk.

AUGLÝSING
UM SKIPULAGSMÁL Í FLÓAHREPPI

Samkvæmt 3. mgr. 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 
m.s.br. er niðurstaða sveitarstjórnar Flóahrepps um aðalskipulag í 
sveitarfélaginu hér með auglýst.

Aðalskipulag Flóahrepps 2006-2018 í fyrrum Villingaholtshreppi.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 7. júlí 2010 tillögu að 
aðalskipulagi Flóahrepps í fyrrum Villingaholtshreppi ásamt grein-
argerð og skýringaruppdráttum af byggð, samgöngum, landbúnaði 
og verndarsvæði.

Tillagan var auglýst frá 8. apríl - 21. maí 2010 og frestur til að skila 
inn athugasemdum var til 21. maí 2010. Alls bárust 86 athugasem-
dir við tillöguna. Þeir aðilar sem gerðu athugasemdir við tillöguna 
munu fá senda umsögn sveitarstjórnar.

Tillagan er nú í vinnslu samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingar-
laga.

Þeir sem óska eftir frekari upplýsingum geta snúið sér til skrifstofu 
Flóahrepps eða til skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu og 
Flóahrepps.

Margrét Sigurðardóttir
Sveitarstjóri Flóahrepps

STARFSFÓLK ÓSKAST 
Fyrirtæki á höfuðborgasvæðinu óskar eftir starfsfólki í 
kynningar/hlutastarf, fyrir vel þekkt snyrtivörumerki. 
Viðkomandi þarf að vera snyrtilegur, jákvæður og 

þjónustulundaður.  Æskilegt er að þekking og áhugi 
á snyrtivörum sé fyrir hendi. 

Vinsamlegast sendið inn umsókn til Fréttablaðsins 
á netfangið box@frett.is  merkt  “kynningar” 

fyrir 29. júlí. 

Tilkynningar

Til sölu

GOTTKORT 
leitar af skemmtilegu og 

metnaðarfullu fólki í vinnu 
í símarverið okkar.

Góð laun í boði fyrir fyrir rétta fólkið.

Umsóknir sendist á simaver@gottkort.is
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Er húsið þitt í góðu viðhaldi?
Gerum úttektir og útboðsgögn fyrir kr. 60.000. 
Innifalið er magntaka á húsinu af teikningum, úttekt á 
húsinu á staðnum og verklýsingar. 

Tilboð í verkið fylgir gögnunum ásamt óútfylltum gögnum 
sem nota má sem útboð fyrir aðra verktaka.

Endurgreiðum kr. 60.000 ef tilboði okkar er tekið í verkið.

Hver annast úttektina?  Byggingafræðingur BFÍ sem 
er sérhæfður í viðhaldi fasteigna annast úttektina.

Nýttu tækifærið og láttu taka út fasteignina þína fyrir 
hófl egt verð.

Öll okkar fyrri verk og þau verk 
sem eru í gangi má skoða á 
www.murogmal.is 

Upplýsingar í síma 587 5100 
og á netfang okkar 
murogmal@murogmal.is

ÚTBOÐSGÖGN / ÚTTEKTIR

ÚTBOÐ
Ræsting 32 stofnanir

Innkaupadeild  Hafnarfjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í 
ræstingar í 32 stofnanir Hafnarfjarðarbæjar

Verkefnið fellst í að ræsta, leggja til allar hreinlætisvörur 
og sjá um áfyllingar á þeim.

Samningstíminn er 4 ár. 

Útboðsgögn eru aðgengileg á www.hafnarfjordur.is

Tilboðum skal skila að Strandgötu 6, eigi síðar en 
kl. 11:00, 9. september 2010 í þjónustuver Hafnarfjarðar-
bæjar, þar sem þau verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Innkaupastjóri Hafnarfjarðarbæjar

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 
Austurbæjarskóli, viðgerð á gluggum og steypu á 
vesturhlið.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000 frá kl. 
13:00 miðvikudaginn 28. júlí 2010 í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur. 
Opnun tilboða 10. ágúst 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12480

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

LAUGAVEGUR 164 OG 166 ENDUR-
BÆTUR Á 1. HÆÐ ÚTBOÐ NR. 14914 
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Fasteigna ríkis-
sjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið: Laugavegur 164 og 
166 1. hæð – endurbætur innanhúss. Um er að ræða 
endurbætur innanhúss á húsnæði RSK, Laugavegi 164 
og 166. Verkið fellst aðallega í rifi  á gólfefnum, veggjum 
og loftum og smíði nýrra veggja ásamt frágangi nýrra 
lofta og gólfefna, glerveggjum og innihurðum. Einnig er 
verið að breyta og endurnýja loftræsilagnir og rafl agnir. 
Verkið skal vinna í tveimur áföngum, fyrst Laugaveg 164 
og síðan Laugaveg 166. 

Helstu magntölur eru: 
• Niðurrif veggja 170 m², niðurrif lofta 285 m², rif 
 gólfefna 285 m² 
• Nýir gifsveggir og klæðningar 284 m², málun 1.235 m² 
• Loftakerfi  og loftaklæðningar 449 m², glerinnveggir og  
 hurðir 120 m² 
• Gólfefni 515 m² 
• Loftræsikerfi , blikk 262 kg og 170 lm af stokkum. 
• Lampar, neyðarljós og útiljós 161 stk. 
• Brunastrengir 600 lm. 

Vettvangsskoðun verður haldin 5. ágúst 2010, kl. 13:00 
að viðstöddum fulltrúa verkkaupa. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. desem-
ber 2010. 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá 
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík og hjá 
Fasteignum ríkissjóðs, Borgartúni 7A, 105 Reykjavík 
frá og með þriðjudeginum 27. júlí 2010, kl 12:00. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum 16. ágúst 2010, 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska. 

TIL SÖLU
Til sölu eru neðantaldar trésmíðavélar 

úr sérhæfðri gluggaverksmiðju: 

1.  Windor 40R tölvustýrð gluggavinnsluvél frá 
    SCM, árg. 2005
2. Oleosystem límpressa (180 x 300 cm), árg. 2005
3. SCM D110 borðfræsari, árg. 2005
4. PS15 skrúfuloftpressa, árg. 2000
5. Lakkdæla, árg. 2005

 Einnig er til sölu 530,6 m2 fasteign í Mosfellsbæ, 
sem verksmiðjan er staðsett í.

Eignalisti verður afhenntur, þeim sem þess óska, frá og 
með mánudeginum 26. júlí nk. Tæki og aðrar eignir verða 
til sýnis daganna 26. til 28. júlí frá kl. 17:00 til 20:00. 
Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband  í síma 
864 8830 eða birnijons@gmail.com til að fá sölugögn og 
bóka tíma.

Óskað er eftir tilboðum í allar eignir eða stakar eignir. 
Seljandi áskilur sér rétt til að láta tilboð í allar eignir ganga 
fyrir tilboðum í stakar eignir. Eignir verða seldar í því 
ástandi sem þær eru og kaupandi hefur kynnt sér. 

Tilboð skal senda á ofangreint netfang eða afhendast skv. 
samkomulagi þar um fyrir kl. 12.00 fi mmtudaginn 29. júlí 
2010. Tilboðsupphæð skal vera með virðisaukaskatti og 
miðast við staðgreiðslu.

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

F.h. Atlantsolíu ehf. óskum við tilboða í verkið:

Sjálfsafgreiðslustöð Atlantsolíu
Gleráreyrar 1  Akureyri

Mannvit hf. |  Grensásvegi 1 | 108 Reykjavík | Sími: 422 3000 | www.mannvit.is 

ÚTBOÐ

Helstu magntölur eru:

 Gröftur....................... 400 m3

 Fylling .........................300 m3

 Forsteypt plön ...............4 stk.

 Malbikun ......................350 m2

Útboðsgögn, á rafrænu formi, verða a  ent án greiðslu frá

kl. 10.00 mánudaginn 26 júlí 2010.  Beiðni um útboðsgögn 

skal senda á netfangið mannvit@mannvit.is

Opnun tilboða verður miðvikudaginn 11. ágúst 2010 

kl. 11.00 á skrifstofu Mannvits, Grensásvegi 1, Reykjavík.

Verkið felst í þrifum á gluggakerfi Turnsins, lágbyggingu 
og tengibyggingu utanhúss auk þrifa á gleri og 
gluggapóstum innanhúss í sameiginlegum rýmum. 

Gerður verður samningur við verktaka til eins árs með 
möguleika á framlengingu til 3 - 5 ára.

Helstu magntölur gluggakerfis utanhúss eru:

Turninn ásamt lágbyggingu  10.500 m2

Tengibygging   750 m2

Gert er ráð fyrir að fyrstu gluggaþrif eigi sér stað í viku 33, 2010.

Útboðsgögn fást afhent á skrifstofu Rekstrarfélags H1 ehf., 
Skúlagötu 63, Reykjavík frá og með miðvikudeginum 28. júlí 
2010. Einnig er hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi 
með því að senda á netfangið heiddis@eykt.is.

Tilboð verða opnuð á 19. hæð í Turninum, Höfðatúni 2, 
Reykjavík, fimmtudaginn 5. ágúst 2010, kl. 14:00. 

GLUGGAÞRIF

Veislueldhús -Matvælavinnsla
Til leigu 250 fm húsnæði í Reykjavík vel 

tækjum búið. Hentar vel undir allar tegundir 
matvælaiðnaðar. Uppl. í s. 822 8833.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar: 

Lækjargata 2010 - forgangur strætó.
Útboðsgögn á geisladiski fast í upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 6. ágúst 2010 kl. 10:00 í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12481

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

Til leigu

Til sölu

Útboð



BÍLAR &
FARATÆKI

PALOMINO VANGUARD MUSTANG 
14FET . Árgerð 2006, Verð 1.900.000. 
skoðar skipti

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TILBOÐ 3.990.000.-
LEXUS IS 250 SPORT. Árgerð 2007, 
ekinn aðeins 59 Þ.km.EINN MEÐ ÖLLU 
.Verð 5.590.000. Rnr.242799.Sjá fleiri 
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

A-LINER SOFA BED DL. 03/2008, sóla-
sella - upphækkað - nýjir loftpúðar 
- útisturta ofl. Frábært verð 1.970.000. 
#281942 Húsið er á staðnum og er 
mjög lítið notað. Lokað laugardag, sími 
sölumanns 771-8900.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
Hlökkum til að sjá þig :)

www.bilalind.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. Árgerð 
2003, ekinn 109 þ.km, Sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000. Rnr.151915

Gullfallegur M.BENZ CLK COUPE 
500. Árgerð 2005, ekinn aðeins 21 
þ.km, Sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.132567

BÁTUR 18 FET ÁSAMT 135 HÖ 
MERCURY MOTOR + KERRA. Árgerð 
2007, ekinn 35 klst. allur ný yfirfarinn! 
Verð 3.900.000. Rnr.151920

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla, hjólhýsa, fellihýsa, pallhýsa 
oþh. á skrá, Skráið frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota Avensis 2006 sjálfskiptur ekinn 
aðeins 42þús nýlegar álfelgur og dekk 
einstaklega vel með farinn bíll gott verð 
2.290.00 uppl síma 822 1974.

Til sölu Kia Carnival skr. 04/2002, 
disel turbo intercooler, ekinn 83þ.km. 
7 manna, ný tímareim, dráttarbeisli, 
sóllúga og margt fl. nýskoðaður 2011, 
ásett 990þ.kr. Upplýsingar í síma 894 
0956.

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.

Nissan Almera ‚00 árg. Flottur bíll með 
6 diska magasíni, nýlegum heilsárs-
dekkjum og í góðu standi. V. 350 þ. S. 
660 0360.

Til sölu Yaris T-sport, 2007, ek 37xxx, 
xenon, 17“álfelgur, 1.8L. Viktor s. 898-
3523.

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.

Til sölu Toyota Corolla Touring Sol 1800 
4X4 árg. 5-2001. Ekinn aðeins 108 þ. 
Ný tímareim. Nýskoðaður. V. 840 þ. 
Uppl. í S 843 9747.

Til sölu Toyota Land Cruiser 90, árg. 99. 
Breyttur 35“, ekinn 186þús. km. Sk. 11“ 
V. 1850þ. Uppl. í s. 899 0427

KÆLIBÍLL
Renault Master nýskráður 20.08.2004 
með kæli Skoðaður 2011. Ekinn 
137.000 Verð 1990.000 áhvílandi um 
700 ath öll skipti t.d stærri sendibíll, 
hjól eða vélsleða. upplýsingar í síma 
693-5053.

Sport pakki til sölu Ford Escape 04 (2,3 
ltr) + Humber bátur m/ 70 hp Johnson. 
Skoða skipti á jeppa, Dakar hjóli ofl. 
Sími 6183074

Opel Vectra árg‘ 00 skoðaður 11‘ smá 
gang truflanir fæst ÓDÝRT tilvað fyrir 
handlagna verð 250þ. uppl: 8600744

Lítið ekinn RAV 4
Til sölu lítið ekinn Rav 4 árg. ‚06 (m. 
dráttarkrók) steingrár ek. 32þ. km. Ásett 
verð 3.090þ. Fæst 2.700þ. staðgreitt. 
Uppl. í s. 856 2701.

Til sölu Toyota corolla station 1,6 bs árg 
02 ekinn 104þús góður bíll v.1.050.000. 
uppl. 695 6622.

Ódýr góður Suzuki Vitara árg. ‚99 fæst 
fyrir lítið. Uppl. í S 898 3461

Til sölu Yaris Sol 1300 árg. ‚07 ek. 42þ. 
km. sumar og vetar dekk fylgja lækkað 
verð. Uppl. í s. 867 5870.

Lancer Station 4x4 ‚99 Ný skoðaður ‚11. 
V. 250 þ. Uppl. í s. 893 7389 eða agv@
centrum.is

BMW til sölu
BMW 320D Station árg. ‚03, ek. 240 þ. 
Biluð vél. Tilboð óskast yfir milljón, allt 
ath. S. 847 1448 og 421 3375.

 0-250 þús.

250þus staðgreitt carisma árg. 98 ekinn 
aðeins 136þus góður ‚bill með pott-
þétta smurbok nýleg dekk og fór án 
athugasemda í gegnum skoðum des 
09. uppl. í síma 820 2494

 250-499 þús.

BMW 316ti ekinn 174þ, bsk, nýsmurð-
ur,11 skoðun, hálf leðraður mtech, 
S:659 7506

Opel Zafira árg 2000 ek.170.000 
ný skoðaður,nýr krókur,nýl.tíma-
reim,púst,bremsur,álfelgur,bíll í topp 
standi. Verð 490.000 kr. Uppl.8683886

Nissan Terrano 95. Ekinn 167 þkm. 
Skoðun 2010. Vel með farinn eins 
eiganda bíll. Verð 333 þkr. Sími 860 
0608.

Suzuki Baleno 01 (400þ.) og Vitara 
97. (290 þ.) Skoðaðir 11. Uppl í s. 
617 7791.

MERCEDES-BENS 190E árgerð 1993 
ekinn aðeins 160 þús. km. lítur vel 
út, Verð aðeins 350 Þús. uppl. í síma 
8216601

 500-999 þús.

Volvo Amazon árg 1965.Ekinn 65þús.
km Skoð 12 í topp standi! Tilbúinn á 
rúntinn, hvert á land sem er. Einstakt 
eintak. Verð 850.þú. sími 7733883

Galloper ‚00, ekinn aðeins 157þús. km, 
5 dyra, beinskiptur, diesel, cd, ný skoð-
aður. Verð aðeins kr. 550.000,- skoða 
skipti. Uppl. í síma 824 8686.

Til sölu Camp-let concorde tjaldvang 
árg. 2005 (haust). Vagninn er rúmgóður 
og mjög vel með farinn og lítið notaður. 
Með eldhúsi, vaski og eldavél með 
þremur gashellum. Er með yfirbreiðslu, 
mottu fyrir fortjald og kassa á beisli fyrir 
gaskúta. Verð 900 þús, Upplýsingar í 
síma 431 1404 eða 894 9964.

 1-2 milljónir

Toyota Corolla ‚06 Bsk., 1400, skoðun 
‚11. Mjög gott eintak. Ekkert áhvílandi! 
S. 867 6106.

TILBOÐ 1.850.000.-
CHRYSLER GRAND VOYAGER. Árgerð 
2005, ekinn 108 þ.km, BENSÍN, 5 
gírar. ATH. Vél 2.4 minni eyðsla. Mjög 
Fallegur Bíll. Verð 2.290.000. á tilboði 
1.850.000 staðgreitt. ath. skipti. uppl. 
í.s:691 8440

Landcruiser 90 vx árg. 97 8 manna 
beinskiptur 33“ dekk dráttarkrókur, ek. 
230 þús. Heilmálaður 2010, 210 þús 
þjónustuskoðun, Ný tímareim, brems-
ur, demparar, kúpling ofl. Sparneytinn 
dekurbíll. verð 1600 þús. uppl. 698 
5059.

VW Golf ‚06 árg. 5 dyra, ek. 59 þús. 
Sóllúga, álfelgur, DVD, sportpakki. Verð. 
1850 þús. Gsm: 693 1150.

 2 milljónir +

Skoda Octavia Ambiente TDI Árg. 
‚07 ek. 60.000. Dökkgrár. Dísel. SSK, 
Spoiler. Ásett verð 2.8m. Tilb.2.6m. Áhv. 
1.580þ. Gott íslenskt lán. Afb. u.þ.b. 
37.þ. á mán. Nánari uppl. í S 867-0167. 
Engin skipti!

Til sölu. M.Benz c230 kompressior 
sport, árg 2002. fluttir inn 2005. ekinn 
143þús. verð 2.300.þús. uppl í síma 
8470917 Trggvi

Nissan árg. ‚07 ek. 49 þús. km. Silfurgrár 
vel með farinn Xtrail til sölu. Sjálfskiptur 
með topplúgu. Uppl. í s: 8990171

Nissan árg. ‚07 ek. 49 þús. km. Silfurgrár 
vel með farinn Xtrail til sölu á 3 millj. 
Sjálfsk. og með topplúgu. Uppl. í s: 
8990171

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

Flottur bíll
BMW M5 árgerð 2001 Ek. aðeins 
98.000 km, 400 hö, sko 2011 18“ 
felgur, leður, filmur, stór skjár, flottur 
bíll. Ásett verð 3.390 þús, áhvílandi Ca 
700 þús, ATH SKIPTI í hjól eða bíl. Uppl. 
í s. 693 5053.

 Bílar óskast

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má 
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

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

!!! 0-200þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
200þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

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

!!! ÓSKA EFTIR BÍL !!!
Á allt að 250þúsund stgr. má þarfnast 
lagfæringa uppl. s. 777-3077.

 Jeppar

Til sölu Ford Explorer árgerð 2000 
keyrður 190 þ. km Innfluttur 2005. 
Ásett verð 900.þkr upplýsingar í síma 
8206274

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


