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Verkefnastjóri í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði viðskipta/rekstrar eða 
   sambærileg menntun.
• Reynsla af sambærilegu starfi er æskileg.
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi gott vald á 
   íslenskri og enskri tungu.   

Ekki er um fullmótað starf að ræða 
og þarf því viðkomandi að hafa frum-
kvæði og hæfni til að þróa það áfram.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til 
að sækja um starfið. 

Nánari upplýsingar veitir:
Þórir Þorvarðarson 
thorir@hagvangur.is 

Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og  
með 26. apríl nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www. hagvangur.is

Isavia ohf. óska eftir að ráða öflugan verkefnastjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á 
Keflavíkurflugvelli. Við leitum að starfsmanni sem hefur góða samskiptahæfileika, 
frumkvæði í starfi, lipra og þægilega framkomu og er skipulagður.

Helstu verkefni:
• Greining og úrvinnsla gagna frá verslunarsvæði flugstöðvarinnar.
• Yfirferð og endurnýjun viðskiptasamninga og eftirlit með þeim.
• Hugmyndavinna og stefnumörkun með framkvæmdastjóra.
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Isavia rekur alla flugvelli landsins, Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stýrir flugumferð á íslenska 
flugstjórnarsvæðinu sem er eitt stærsta úthafssvæði í heiminum. Eitt helsta hlutverk Isavia 
er að tryggja að flugöryggi sé í samræmi við alþjóðlegar kröfur og aðferðir. Hjá Isavia starfa 
um 600 manns, en að dótturfélögum meðtöldum starfa um 700 manns hjá fyrirtækinu. 
Isavia leggur áherslu á að hafa ávallt á að skipa hæfu starfsliði með rétta menntun, færni 
og reynslu. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna.

Norsku járnbrautirnar (Jernbaneverket) hafa samið við ÍAV og Marti um gerð járnbrautarganga við 
Holmestrand um 80 km suður af Osló í Noregi.

Verkið felst í gerð um 2 km jarðganga fyrir hraðlestar.  Hafist verður handa strax í maí en verklok 
eru áætluð í júní 2014.

Skilyrði er að umsækjendur hafi reynslu af jarðgangagerð og nauðsynleg réttindi. Æskilegt er að 
starfsmenn hafi skilning á norsku eða öðru norðurlandatungumáli.

Leitað er eftir starfsmönnum með þekkingu, reynslu og réttindi í eftirtalin störf:

Upplýsingar veitir Dagmar Viðarsdóttir mannauðsstjóri í síma 530-4200. 

Umsóknir berist um www.iav.is - Laus störf merkt “jarðgangagerð” fyrir 15. maí næstkomandi.

•  Verk- eða tæknifræðingur með reynslu af jarðgangagerð 
•  Menn vana jarðgangavinnu, þ.e borun, hleðslu, bergstyrkingu, ásprautun og bergþéttingu
•  Verkstjóra með reynslu af jarðgangagerð 
•  Rafvirkja til að þjónusta jarðgangabúnað 
•  Mælingamaður
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Stuðningsþjónusta

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja 
í störfum hjá borginni. 

Stuðningþjónusta
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða óskar eftir að ráða 
fólk til starfa til að sinna stuðningsþjónustu.

Stuðningsfjölskyldur 
Leitað er eftir samstarfi við fjölskyldur sem eru 
reiðubúnar til að taka reglubundið börn til dvalar á 
heimili sín.

Helstu verkefni og ábyrgð
Taka á móti barni/ börnum til sólarhringsdvalar á 
heimili sín með það að markmiði að styðja foreldra, 
veita þeim hvíld og eða/styrkja stuðningsnet barns. 

Hæfniskröfur
Góð almenn menntun 
Hæfni í mannlegum samskiptum 
Sjálfstæði í vinnubrögðum 
Áhugi og reynsla á vinnu með börnum

Verktakasamningur er gerður við stuðningsfjölskyldur.

Liðsmenn og persónulegir ráðgjafar 
Ráða til starfa starfsfólk til að sinna liðveislu og 
persónulegri ráðgjöf.

Helstu verkefni og ábyrgð
Veita börnum og fullorðnum persónulegan og 
félagslegan stuðning út frá forsendum og markmiðum 
hvers og eins. 

Hæfniskröfur
Góð almenn menntun 
Hæfni í mannlegum samskiptum
Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar og Starfsmannfélags 
Reykjavíkurborgar 

Nánari upplýsingar veitir Bára Aðalsteinsdóttir í síma 
4111600 eða með því að senda fyrirspurnir á bara.
adalsteinsdottir@reykjavik.is 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um 
störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
www.reykjavik.is/storf fyrir 27.05. 2010.

Velferðarsvið

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR
Óskum eftir hjúkrunarfræðingum til starfa 

frá 1. Jjúlí 2011. 

Upplýsingar veitir Guðný H. Guðmundsdóttir
hjúkrunarforstjóri í síma: 522 5600. 

 

         HJÚKRUNARHEIMILI             
 

                           
ó ú

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins en lýtur sérstakri stjórn.  
Seðlabankinn fer með stjórn peningamála á Íslandi og hefur með höndum margþætta 
starfsemi í þeim tilgangi. Meginmarkmiðið með stjórn peningamála er stöðugleiki í 
verðlagsmálum. Seðlabankinn á enn fremur að sinna viðfangsefnum sem samrýmast 
hlutverki hans sem seðlabanka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að 
virku og öruggu fjármálakerfi , þ.m.t. greiðslukerfi  í landinu og við útlönd.  

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa á fjárhagssvið bankans. Um er að ræða 100% 
starfshlutfall með starfstöð í Reykjavík. 

Fjárhagssviðið hefur umsjón með bókhaldi, uppgjöri 
og fjárhagsskýrslugjöf Seðlabankans og dótturfélaga. 
Auk þess sinnir sviðið allri bakvinnslu bankans þ.m.t. 
umsjón með SWIFT-færslum og greiðslum fyrir 
bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki, auk annarra tilfal-
landi verkefna.

Helstu verkefni: 
• Samstæðuuppgjör og greining fjárhagsupplýsinga
• Skýrslugerð og upplýsingavinnsla
• Samskipti við endurskoðendur og fjármálastofnanir
• Þátttaka í mótun tilfallandi verkefna sviðsins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf, framhaldsmenntun á 
 sviði reikningsskila 
• Reynsla af reikningshaldi og uppgjörsvinnu skilyrði
• Reynsla af samstæðuuppgjörum mikill kostur
• Starfsreynsla af fjármálamarkaði æskileg
• Mjög gott vald á íslensku og ensku bæði í ræðu 
  og riti. Færni í einu norðurlandamáli kostur
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni, skipulögð vinnubrögð 
  og metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar veitir Kristín Hannesdóttir, 
framkvæmdarstjóri fjárhagssviðs, í síma 569 9600. 

Sótt skal um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, 
www.sedlabanki.is, í síðasta lagi sunndaginn 8. maí 
næstkomandi. Umsóknir gilda í sex mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

Laust starf hjá Seðlabanka Íslands

Sérfræðingur á fjárhagssviði

Matreiðslumaður/meistari
Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða 
faglærðan matreiðslumann/meistara. Um er að ræða 
spennandi framtíðarstarf og þátttöku í metnaðarfullu 
og framsæknu veitingateymi.  

Kraftmiklir, metnaðarfullir og jákvæðir matreiðslumenn 
sem hafa áhuga á spennandi framtíðarstarfi hjá traustu 
fyrirtæki eru hvattir til að sækja um.

Viðamikil veitingastarfsemi er hjá Bláa Lóninu, 
veitingstaðurinn LAVA, Blue Cafe og Lagoon bar. 
Glæsilegir funda- og ráðstefnusalir eru einnig í Bláa 
Lóninu og í Eldborg í Svartsengi. 

Bláa Lónið er reyklaus vinnustaður. Frekari upplýsingar 
veitir Magnús Héðinsson,rekstrarstjóri veitingasviðs hjá 
Bláa Lóninu, netfang; magnush@bluelagoon.is.  

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2011 
og eru umsækjendur beðnir um að sækja um starfið 
á heimasíðu Bláa Lónsins;
www.bluelagoon.is/Umfyrirtaekid/Atvinna/Atvinnuumsokn/

Dynax ehf. • Kirkjustétt 2-6 • 113 Reykjavík • sími: 412 9800  • fax: 412 9801 • www.dynax.is  • sala@dynax.is

Vegna aukinna verkefna þurfum að ráða forritara/ráðgjafa til starfa eftirfarandi:

1. Alhliða forritari með reynslu í sem flestu af eftirfarandi: dotNet, Visual Studio, Sharepoint 
 og með þekkingu á stýriskerfisforritun rafeindabúnaðar.
2. Axapta forritara (IT pro) með góða bókhaldsþekkingu og reynslu sem styður við 
 hæfni viðkomandi.
3. Hæfan rekstrarráðgjafa tölvudeilda stórfyrirtækja. Hér er horft til þekkingu á vélbúnaði  
 tölvusala, arkitecture, netbúnaði og öðru viðkomandi.

Fyrst verður horft til reynslu umsækjenda af sambærilegum störfum og síðan menntun 
sem styður þá í ofangreindum störfum.

Umsóknum sé skilað á rafrænu formi á netfangið birgir@dynax.is fyrir 1. maí nk.  
titilmerkt „Dynax-atvinna“.

Um fyrirtækið:
Dynax ehf er alhliða þjónustufyrirtæki á sviði hugbúnaðar og rekstri tölvukerfa.
Helstu þjónustuliðir eru Axapta, Xal, SharePoint, SQL, BI, rekstur tölvukerfa, ráðgjöf og eftirlit. 
Starfsmenn Dynax sem flestir eru jafnfram eigendur fyrirtækisins hafa áralanga reynslu af 
rekstri tölvukerfa og hugbúnaðarsmíð hjá stærstu fyrirtækjum landsins.
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LEX óskar eftir 
lögfræðingum og 
aðstoðarmanni 
lögmanna 
LEX er ein öflugasta lögmannsstofa landsins með yfir 40 

lögfræðinga og um 60 starfsmenn alls. LEX veitir þjónustu á 

öllum sviðum lögfræðinnar og vegna aukinna umsvifa leitum 

við að lögfræðingum og aðstoðarmanni lögmanna til starfa á 

skrifstofu okkar í Reykjavík.

Lögfræðingar 

Skilyrði er að viðkomandi hafi fullnaðarpróf í íslenskum 

lögum og kostur að viðkomandi hafi hdl. réttindi. Mjög gott 

vald á íslensku og ensku og sjálfstæði í vinnubrögðum 

nauðsynlegt. 

Aðstoðarmaður lögmanna 

Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ensku og 

góða alhliða tölvukunnáttu. Í starfinu felst að taka virkan 

þátt í þjónustu við viðskiptavini stofunnar og geta tekist á 

hendur fjölbreytt verkefni í því skyni. Skipulögð og vönduð 

vinnubrögð eru skilyrði sem og samskiptahæfileikar. 

Nánari upplýsingar veitir Heimir Örn Herbertsson hrl., 

faglegur framkvæmdastjóri LEX, í síma 590 2600 eða á 

heimir@lex.is.

Umsóknarfrestur er til 5. maí.

LEX LÖGMANNSSTOFA

Starfsfólk LEX starfar undir kjörorðunum 
Heiðarleiki – Trúnaður – Fagmennska og leggur 
metnað sinn í að veita öllum viðskiptavinum 
stofunnar vandaða, trausta og skjóta þjónustu. 

TÆKNITEIKNARI ÓSKASTTÆKNITEIKNARI ÓSKAST
Ferill ehf verkfræðistofa óskar eftir að ráða 

tækniteiknara í fullt starf.

Starfssvið:
Teiknivinna í Autocad og Revit.

Umsjón með útgáfu teikninga og annarra 
hönnunargagna.

Aðstoð og/eða umsjón með kynningarmálum.

Menntunar- og hæfnikröfur:
Viðtæk þekking á Autocad er skilyrði.
Þekking á Revit og Magicad er kostur.

Góð tök á íslensku máli.
Lipurð í mannlegum samskiptum.

Í boði er skemmtilegur vinnustaður og fjöldi 
spennandi verkefna framundan.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax.
Frekari upplýsingar um starfið eru veittar 

í síma 575 1600.
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið:

ferill@ferill.is fyrir 28. apríl nk.
Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, 

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

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

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 500 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

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
ÍSTAK óskar eftir að ráða byggingarverkfræðing eða byggingartækni-
fræðing til starfa. Við leitum er að dugmiklum einstaklingi til framtíðar-
starfa í umsjón og stjórnun verklegra framkvæmda. Þar sem stærsti hluti 
verkefna okkar er enn erlendis, er mikilvægt að viðkomandi sé tilbúinn að 
starfa tímabundið utan landsteinanna. Um er að ræða fjölbreytt starf við 
úrlausn tæknilegra verkefna sem krefst þess að viðkomandi hafi víðtæka 
reynslu af byggingaframkvæmdum.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði byggingarverkfræði eða byggingatæknifræði er skilyrði.
• Gott vald á norsku eða öðru norðurlandamáli er æskilegt.
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Meðal verkefna:
• Verkefna- og framkvæmdastjórnun.
• Rekstur verksamninga.
• Samningar við innlenda og erlenda birgja.
• Úrlausn tæknilegra verkefna.

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí næstkomandi.

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

vupóst 
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Krefjandi störf á fjármálamarkaði
Vegna aukinna umsvifa leitar Virðing hf., verðbréfafyrirtæki að öflugum starfsmönnum í eftirfarandi störf:

Forstöðumaður Eignastýringar

Starfssvið: Hæfniskröfur:
• Stýring eignasafna • Leiðtogahæfileikar og stjórnunarreynsla
• Ráðgjöf og mat á fjárfestingarkostum • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Áhættugreining og ýmis greiningarvinna • Próf í verðbréfaviðskiptum
• Samskipti við viðskiptavini • Þekking á fjármálamörkuðum
• Önnur verkefni • Hæfni og heilindi í mannlegum samskiptum
 • Nákvæmni og samviskusemi
 • Áhugi, frumkvæði og sjálfstæði

Sérfræðingur í Eignastýringu

Starfssvið: Hæfniskröfur:
• Stýring eignasafna • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Ráðgjöf og mat á fjárfestingarkostum • Próf í verðbréfaviðskiptum
• Áhættugreining og ýmis greiningarvinna • Þekking á fjármálamörkuðum
• Samskipti við viðskiptavini • Hæfni og heilindi í mannlegum samskiptum
• Önnur verkefni • Nákvæmni og samviskusemi
 

Starfsmaður í markaðsviðskipti

Starfssvið: Hæfniskröfur:
• Miðlun innlendra og erlendra verðbréfa • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Uppbygging og efling viðskiptatengsla • Próf í verðbréfaviðskiptum
• Samskipti við viðskiptavini • Þekking á fjármálamörkuðum
• Umsjón með skulda- og hlutabréfaútboðum • Hæfni og heilindi í mannlegum samskiptum
• Önnur verkefni • Nákvæmni og samviskusemi
 • Áhugi, frumkvæði og sjálfstæði

Nánari upplýsingar um störfin veitir Friðjón Rúnar Sigurðsson framkvæmdastjóri í síma 520-9803/822-9816, netfang: frs@virding.is . Einnig er að finna nánari upplýsingar á 
heimasíðu Virðingar, http://www.virding.is . Umsóknir skal senda Tinnu Róbertsdóttur, á netfangið tinna@virding.is merkt starfsumsókn. 
Umsóknarfrestur er til og með 2. Maí 2011. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Virðing hf er löggilt verðbréfafyrir-
tæki sem leggur áherslu á að 
þjónusta fag- og stofnanafjár-
festa og hefur starfað á íslens-
kum fjármálamarkaði í rúm 11 
ár. Félagið veitir viðskiptavinum 
sínum virðisaukandi þjónustu, 
aðstoðar þá við uppbyggingu og 
miðar að því að auka fjárhags-
legan styrk þeirra.

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Stórhöfða 23 110 Reykjavík Sími: 863 0402 fasteignasalinn@fasteignasalinn.is

Stefnirðu hærra? 
Fasteignasalinn leitar að framúrskarandi sölufulltrúum í fullt starf.

Ef þú ... 
• vilt hafa sveigjanleika í starfi 
• vilt fá laun í samræmi við árangur 
• hefur mikla þjónustulund 
• leitast við að fara fram úr væntingum viðskiptavina 
• hefur áhuga á nýjungum og endurmenntun 
• getur unnið undir álagi 
• ert 25 ára eða eldri og hefur bíl til umráða 

þá erum við að leita að þér.

Áhugasamir sendi inn ferliskrá með mynd á 
asdis@fasteignasalinn.is fyrir 5. maí 2011. 
Öllum umsóknum verður svarað.

Auðarskóli í Dölum

Grunnskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar grunnskólakennara 
til starfa við grunnskóladeild skólans. Meðal kennslu-
greina eru smíðar, tónmennt og almenn kennsla.

Leikskólakennarar
Við Auðarskóla í Dölum vantar leikskólakennara til 
starfa við leikskóladeild skólans.

Auðarskóli er samrekinn skóli (leik-, grunn- og tónlistar-
skóli) staðsettur í Búðardal í Dölum. Áhugasamir hafi 
samband við Eyjólf Sturlaugsson skólastjóra í síma 
899 7037 eða með tölvupósti á netfangið eyjolfur@
audarskoli.is. Viðamiklar upplýsingar eru að finna um 
Auðarskóla á heimasíðu skólans www.audarskoli.is

LAUSAR STÖÐUR
Í GRUNNSKÓLUM 2011-2012

Fræðslusvið

Reykjanesbær auglýsir eftirtaldar stöður lausar 
til umsóknar í grunnskólum bæjarins veturinn
2011-2012.

Njarðvíkurskóli/Háaleitisskóli 420 3000
Skólastjóri Lára Guðmundsdóttir

Námsráðgjafi í 75% starf
Tónmenntakennari í Njarðvíkurskóla/
Háaleitisskóla
Kennari á yngsta stigi
Kennari í sérdeild

Akurskóli 420 4550
Skólastjóri Jónína Ágústsdóttir

Umsjónarkennari á yngra stigi, 2 stöður

Myllubakkaskóli 420 1450
Skólastjóri Guðrún Snorradóttir

Tónmenntakennari
Smíðakennari
Heimilisfræðikennari afleysingastaða í eitt ár.

Umsóknarfrestur er til 8. maí 2011 og skulu 
umsóknir berast til starfsmannaþjónustu,
Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbær eða á 
mittreykjanes.is

Frekari upplýsingar er að finna á vef Reykjanes-
bæjar: reykjanesbaer.is

Starfsþróunarstjóri

NOREGUR KALLAR
AM DIRECT AS þakkar þeim fjölmörgu sem 
heimsóttu okkur í Ráðhúsinu s.l. helgi.
Engu að síður ítrekum við óskir okkar 
um að ráða:

• Trésmiði
• Kerfismótasmiði
• Verkstjóra fyrir kerfismótasmiði
• Formsmið- modelsmið
• Tækni- og verkfræðinga

Umsóknir sendist á netföng arvid@spesia.is eða 
tynes@simnet.is

Upplýsingar veittar í símum 897 5686 og 8980085 virka daga 
milli kl. 10 og16.

Sjúkraliðafélag Íslands auglýsir eftir starfsmanni 
í 50% í bókhaldi og við  almenn skrifstofustörf.  
Æskilegt er að viðkomandi hafi staðgóða 
þekkingu á DK bókhaldskerfi  og sömuleiðis  á 
DK félagaforritinu. 

Upplýsingar um starfið gefur Birna Ólafsdóttir 
skrifstofustjóri í síma 553-9494 eða á tölvupósti 
birn@slfi.is. 

Umsóknarfrestur er til 6. mai nk. 

Umsóknir sendist á Sjúkraliðafélag Íslands 
Grensásvegi 16, 108 Reykjavík. 

Sjúkraliðafélag Íslands 
auglýsir eftir sarfsmanni 
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Viltu hjálpa okkur 
að gera enn betur?
Sérfræðingur óskast á fastlínudeild. Fastlínudeild er ábyrg fyrir öllum 
fastlínukerfum, kosningakerfum og VoIP þjónustum Vodafone.
Viðkomandi mun vinna í teymi sérfræðinga sem sér um þróun, rekstur 
og uppbygginu á VoIP þjónustum fyrir heimili og fyrirtæki. 
Mikil þróun er framundan hjá deildinni og því mikil tækifæri til að hafa 
áhrif á uppbyggingu verkefna.

Hæfniskröfur:

          haldbær reynsla af sambærilegu starfi

Nánari upplýsingar veitir Sonja M. Scott, starfsmannastjóri, 
sonjas@vodafone.is. Áhugasamir eru hvattir til að leggja inn 
umsókn á vefinn fyrir 4. maí 2011

Við bjóðum gott fólk velkomið í skemmtilegan hóp starfsmanna 
sem setur viðskiptavininn í fyrsta sæti!

Lausar stöður við grunn- 
og leikskóla á Akranesi

Grundaskóli

Heimilisfræði, 70% staða.
Smíðakennsla, 75% afleysingastaða i eitt ár
Íþróttakennsla, 100% afleysingastaða í eitt ár
Tónmenntakennsla, 50% starf
Almenn kennsla, 50% staða – kennsla á mið- og 
unglingastigi.

Ofangreindar stöður eru lausar frá 1. ágúst 2011. 
Laun eru skv. kjarasamningum FG og launanefndar 
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Umsækjendur 
skulu hafa leyfisbréf grunnskólakennara. 
Umsóknarfrestur er til 15. maí. Umsóknum skal 
skilað til skólastjóra, Espigrund 1, 300 Akranesi, 
hronn.rikhardsdottir@akranes.is, sem veitir nánari 
upplýsingar í síma 433 1400.

Grundaskóli er heildstæður grunnskóli með tæplega 
600 nemendum. Skólinn vinnur samkvæmt „Uppeldi 
til ábyrgðar“ og sífellt er verið að leita leiða til að 
bæta skólastarf.

Leikskólinn Akrasel

Leikskólakennarastaða, 100% starf frá 1. júní n.k.
Aðstoðarmatráðsstaða, 100% laus frá 1. júní n.k. 
Leiðbeinendastaða, 100% laus frá 1. ágúst n.k.

Laun skv. kjarasamningi FL og launanefnd Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 15. 
maí. Umsækjendur um leikskólakennarastöður skulu 
hafa leyfisbréf leikskólakennara. Umsóknum skal 
skilað til skólastjóra, Ketilsflöt 2, 300 Akranesi, anney.
agustsdottir@akranes.is sem veitir nánari upplýsingar 
í síma 433 1260.

Í leikskólanum Akraseli eru að jafnaði um 120 börn. 
Leikskólin leggur áherslur á náttúruvernd, næringu 
og nærveru.

Leikskólinn Vallarsel

Deildarstjórastaða, 100% afleysingastaða frá 1.ágúst 
2011 til 31. júlí 2012.
Tvær leikskólakennarastöður lausar frá 1. ágúst 
2011.

Laun skv. kjarasamningi FL og launanefnd Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Umsóknarfrestur er til 15. maí. 
Umsækjendur um leikskólakennarastöður skulu hafa 
leyfisbréf leikskólakennara. Umsóknum skal skilað 
til skólastjóra, Skarðsbraut 6, 300 Akranesi, bjorg.
jonsdottir@akranes.is sem veitir nánari upplýsingar í 
síma 433 1220.

Í leikskólanum Vallarseli eru að jafnaði um 140 börn. 
Leikskólinn leggur áherslu á tónlist í skólastarfinu.
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F.h.  Reykjavíkurborgar:
Kaup á metanbifreiðum - EES útboð nr. 12589.

Heimilt er að bjóða nýjar og notaðar bifreiðar.

Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og með 
28. apríl 2011 í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12-14, Reykjavík.

Opnun tilboða: 12. maí 2011, kl 10:00 í Borgartúni 12-14.

12589

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

sími: 511 1144
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Útboð skila árangri!

Tilboð óskast í húseignir að Brúarholti II 
(Efri Brú) í Grímsnes-og Grafningshreppi 

ásamt 36,5 hektara landspildu. 

                                         

Sala 14969. Brúarholt II – 
(Efri Brú) í Grímsnes- og Grafningshreppi.   

Um er að ræða sambyggða gisti- og þjónustumiðstöð byggt 
árið 1995 og 1998 stærð samtals 699,5 m², íbúðarhús á 
tveimur hæðum sambyggt gistiheimilinu, byggt 1948 stærð 
278,2 m². 

Þrjú parhús byggð 1998 hvert 51,8 m² samtals 155,4 m², 
íbúðarhús byggt 1964 stærð 146,2 m², íbúðarhús byggt 
1998 stærð 137,3 m², útihús eru: hesthús, fjárhús, hlaða, 
votheysturn, hlaða og minkahús samkv. Fasteignaskrá 
Íslands. Brunabótamat eignanna er kr. 357.690.000,-  
Fasteignamat eignanna er kr. 100.680.000,-. Áætlað bruna-
bótamat er kr. 345.320.000,- og áætlað fasteignamat er 
kr. 98.608.000,- þar sem nýbúið er fjarlægja fjárhús og 
hlöðu frá 1952. 

Nánari upplýsingar um ofangreinda eign eru gefnar hjá 
Louis Péturssyni í síma 482 2147 / 892 9825 og hjá 
Ríkiskaupum, síma 530 1400, Borgartúni 7, 105, þar sem 
tilboðseyðublöð liggja frammi. 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 10. 
maí 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist viðstaddra 
bjóðenda er þess óska. 

Sjá upplýsingar og myndir á heimasíðu Ríkiskaupa,
http://www.rikiskaup.is/.

 

Útboð skila árangri!

15043 – Ráðgjöf í upplýsinga-
tækni og ýmis önnur sér-
fræðiráðgjöf á því sviði
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkis-
kaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á ráðgjöf í upp-
lýsingatækni. 
Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem tölvunar-
fræðingar, hugbúnaðarsérfræðingar, forritar-ar, stærðfræðingar 
og fleiri. 

Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög eru að 
leita að sérfræðingum sem eru þekktir fyrir að uppfylla kröfur 
útboðsins, til dæmis á eftirfarandi sviðum: 
• Stefnumótun og þróun í upplýsingatækni 
• Verkefnastjórnun 
• Þarfagreining 
• Ferlagreining 
• Þjálfun í stjórnun UT mála 
• Liðsauki, þjálfun og stuðningur 
• Rafræn viðskipti 
• Ráðgjöf í útvistun 
• Hugbúnaðargerð 
• Skjala og þekkingarstjórnun 
• Þjónusta við opinn hugbúnað 

Gert er ráð fyrir því að samið verði við fleiri en einn aðila um 
viðskipti þessi. 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikis-kaup.is. Opnunartími 
tilboða er 10. maí kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

15035 - Endurskoðun og 
reikningshald og ýmis sér-
fræðiráðgjöf á því sviði
Ríkiskaup, fyrir hönd áskrifenda að rammasamningakerfi Ríkis-
kaupa á hverjum tíma, standa fyrir þessu útboði á endurskoðun 
og reikningshaldi ásamt ýmissi sérfræðiráðgjöf á því sviði. 

Margskonar sérfræðingar koma til greina svo sem viðskiptafræð-
ingar, löggiltir endurskoðendur, skattasérfræðingar, lögfræðingar, 
sérfræðingar í upplýsingakerfum og flóknum útreikningum, verk-
fræðingar, tölvunarfræðingar, sérfræðingar í reikningsskilum og 
fleiri. 

Kaupendur hjá hinu opinbera þ.e. ríki og sveitarfélög eru að 
leita að sérfræðingum sem eru þekktir fyrir að uppfylla kröfur 
útboðsins, til dæmis á eftirfarandi sviðum: 

Vegna vinnu: Vegna ráðgjafar: 
Ársreikningar Alþjóða skattamál 
Endurskoðun Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar 
Innra eftirlit Fjármálagerningar 
Skattaskil Stjórnun og eftirlit 

Gert er ráð fyrir því að samið verði við fleiri en einn aðila um 
viðskipti þessi. 
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem eru rafræn 
og aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is. Opnunartími 
tilboða er 10. maí kl. 11.00 hjá Ríkiskaupum, að viðstöddum 
þeim bjóðendum sem þess óska. 

  

Útboð skila árangri!

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 
Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi. 

14873 – Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi. 

Um er að ræða fyrrum húsnæði Lyfjastofnunar á 3. hæð 
samtals 717,1 m² samkvæmt upplýsingum frá Fasteignaskrá 
ríkisins.   Brunabótamat er kr. 122.400.000,- og 
fasteignamat er kr. 94.640.000,-. 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, 
Borgartúni 7C, 105 Reykjavík í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 10. maí 2011 þar sem þau 
verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

  

Útboð skila árangri!

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 
Iðndalur 2. Vogum. 

                                

Sala. 14879 Iðndalur 2, Vogum. 

Um er að ræða fyrrum húsnæði heilsugæslunnar í Vogum 
124,3 m². Brunabótamat  kr. 20.400.000,- og fasteignamat 
kr. 8.700.000,-  og skrifstofu húsnæði Sveitarfélagsins Voga 
132,2 m². Brunabótamat kr. 21.600.000,- og fasteignamat 
kr. 9.224.000,-  skv. Fasteignaskrá Íslands. Hægt er að bjóða 
í báða eignarhlutana saman eða sitt í hvoru lagi. 

Húsnæðið verður til sýnis í samráði við Sveitarfélagið Voga í 
síma 440  6200 og Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt 
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105 
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 10. maí 2011 þar sem þau 
verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

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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BÍLAR &
FARATÆKI

HONDA Crf 250. Árgerð 2007, ekinn 
25 VINNUST., bensín, 5 gírar. Verð 
630.000. Rnr.220710. sími 869-3242.

Bílamarkaðurinn óskar 
landsmönnum öllum gleðilegra 

páska.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Einn eigandi - Eðal eintak - 49þ.km.!!! 
HONDA CRV executive. Árgerð 2005, 
ekinn aðeins 49þ.km, sjálfskiptur. leður, 
lúga o.fl. Verð 2.680þ. Rnr.244193. Til 
sýnis og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2. Sjá 
fleiri myndir á www.bilalif.is Sími:562-
1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og 

laugardögum 12-16
www.bilalif.is

Sérhæfum okkur í sölu á 
ferðavögnum.

Óskum eftir öllum gerðum af bílum, 
ferðavögnum, vélum og tækjum á skrá. 
Óskum sérstaklega eftir skráningum 
af öllum stærðum og gerðum af 
HÚSBÍLUM og HJÓLHÝSUM Visa/Euro.
Stórt útipláss.

Ferðavagnamarkaður.is
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

Sími: 445 3367
www.ferdavagnamarkadur.is

Góð sala óskum eftir öllum gerðum 
bifreiða á söluskrá.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is
www.bilauppbod.is

HJÓLHÝSI, A-HÝSI, FELLIHÝSI, 
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna á 
staðinn og á skrá, Við sérhæfum okkur 
í ferðavögnum allt seldist upp síðasta 
sumar, Frábært 5000m2 plan með 
góðri nágrannavörslu og flottur 750m2 
salur þar sem fellhýsin standa uppsett, 
Við erum ekki staddir í iðnaðarhverfi, 
Endilega sendu okkur skráningu og 
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í 
síma 5179999, www.100bilar.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

Dodge Dakota árg.’01. Ný skoðaður ‘12. 
Vél 1,7 magnum. Sjálfsk. 4 dyra. Verð 
870 þús. Uppl. í s. 898 3206.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2000, ekinn 
107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
590.000. Rnr.102331. S. 865 6179.

MMC Pajero ‘2000 33” ek. 185þ., ssk. 
Bensín 3500 cc. Topplúga, leður. 7 
manna. Lítur vel út. Ásett v. 1.590þ. Tilb. 
stgr. 1.390þ. S. 660 5275.

Toyota Avensis árg. 1998 ek. 126 þ.km. 
beinsk. Sumar og vetrar dekk, topp 
eintak. Verð 590 þús. eða tilboð. Uppl. 
Guðmundur 844 2075.

Til sölu Toyota Landcrusier GX 2008 
Disel ekinn 62þ. 8 manna, 33” breyttur, 
Ssk. krókur o.fl. Verð 6,990 m. Uppl. 
896 6766.

VW Passat 4x4 dísel árg. 2006 ekinn 
rúm 80.000 verð ca. 2,5 m. Erum 
staðsett á Norðausturlandi. Rúnar, s. 
894 8540.

Til sölu Cadillac Escalade árg. ‘07 ek. 
70 þús. km. V. 6,9 millj. stg. engin skipti 
möguleg. Ný dekk, felgur og geimar. 
Einn með öllu. S. 899 2857.

BMW 545 Árg. 2004. ekinn 130 þús. 
Nýsprautaður, allur tekinn í gegn. 19’’ 
M5 felgur á nýlegum sumardekkjum. 
Verð 3900 þús, áhvílandi 2300 þús. 
S. 771 9489.

Honda Accord 2008, ek. 18 þ. 4 vetrard. 
4 sumard. Verd 2.6 m. Uppl. í gsm. 
865 3988

VW Passat 1,6, árg. ‘98. Ssk., ek 123 
þús. Þarfnast lagfæringar. V. 260 þús. 
S. 698 9722.

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar, 
fólksbílar. Nýjir frá verksmiðju METAN 
& BENSÍN. Umhverfisvæn tollalækkun. 
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega 
í elsneyti. Fáðu kynningarbækling á 
islandus.com og reiknaðu dæmið til 
enda. Grænir leigubílstjórar spara yfir 
100þús/kr á mánuði! Bílar frá öllum 
helstu framleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - Sími 5522000

SUBARU IMPREZA WRX 
218

Til sölu SUBARU IMPREZA WRX 218 hö 
nýskráð 27.03.2003 ek 168 þúsund, 
nýsk 2012 Verð 1490 þúsund, skoða 
skipti á mótorhjóli eða bíl, möguleiki á 
vísa/euro láni í allt að 36 mánu. Uppl. 
í s.693-5053.

Skoda Octavia árg.’99, ek. 168 þús. 
Þarfnast lagfæringar. Lítur vel út. V. 235 
þús. Uppl. í s. 691 7166.

Skoda Octavia árg. ‘07, rauður. M. krók. 
Ek. 52.345 km. Áhv. bílalán uppá 1,2. 
V. 2.050 þús. S. 555 2153 & 865 2564.

 250-499 þús.

Dodge Stratus, árg. ‘01. Vel með farinn. 
ýmiss aukabúnaður. Tilb. 350.000. S. 
697 7766.

 Bílar óskast

Corolla, Yaris eða Avensis 
óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 150-350 þúsund. 
Helst í góðu standi, en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. 821-2545.

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Japanskur fólksbíll 
óskast, t.d. Toyota, 

Nissan, Honda eða MMC.
Árg. 1998-2003. Vil helst bíl í góðu 
standi, en má þarfnast lagfæringa. Get 
borgað 100-350 þúsund. Uppl. 772-
5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

Til sölu Blazer árg. ‘83, 350 ssk. 
Fallegur bíll í topp ástandi, sk. ‘11. 
U-bekkur, skápar, vaskur, gaseldavél, 
2 snúningstólar og cb talstöð. Stórar 
rúður og bjartur bíll. V. 650þús. S. 
892 4305.

Til sölu M.Benz 208 húsbíll árg. 
1978. 4cl og 4 gíra bensínbíll. Gamall 
og góður en í fínu standi. Engin 
bifreiðagjöld. Tilboð óskast miðað við 
staðgreiðslu, engin skipti. Uppl. í síma: 
581 3985.

 Fellihýsi

Polomini Colt 9 feta árg. ‘09. V. 1,8 
millj., notað þrisvar. S. 555 2153 & 
865 2564.

 Vespur

Til sölu Rafmagnsvespur 904z. 
Gullmolinn fyrir 101. V. 185 þús. 
Uppl. í s. 693 3730.

 Vélsleðar

Sportpakki. Ski-doo MXZ600 (sk. 2005) 
langt belti-belti neglt -bakgír-brúsgrind 
ofl. Verð 445 þús og yfirbyggð kerra 
fylgir 280 þús. GSM 618 3074.

Eigum til á lager reimar í flestar gerðir 
vélsleða og fjórhjóla. Einnig mikið úrval 
af aukahlutum. www.msport.is. Opið 
frá kl 17:30 - 20:00

 Kerrur

Humbaur kerrur í miklu úrvali á 
staðnum. Verð frá 150.000 kr. með 
vsk. fyrir kerru á 13’ dekkjum og 620 
kg. burðargetu. www.topplausnir.is / 
www.kerrusalan.is Lyngás 8, Garðabæ 
s: 517 7718

Farangurskerrur. Eigum Humbaur 
farangurskerrur til á lager. Mikið úrval af 
kerrur á staðnum. www.topplausnir.is/ 
www.topplausnir.is www.kerrusalan.
is/ www.kerrusalan.is Lyngás 8, 
Garðabæ s: 517 7718

 Hjólhýsi

Travel King TEC 565 - 2008 módel. 
http://bit.ly/hysitilsolu Hýsið er í mjög 
góðu ástandi.Markisa og fortjald. sjá 
hér: http://bit.ly/hysitilsolu hafið 
samband í s: 662 2112.

Til sölu. Landhouse hjólhýsi á lóð í 
þjórsárdal, afgirtur sólpallur og 
geymsluskúr. Fallegt hús með öllu, 
í fögru umhverfi. Meira af myndum 
og upplýsingar í síma 894 0153 eða 
smidastofa@mitt.is

Til sölu hjólhýsi Caravelair 5.20 árg.’06. 
Ásett verð 2.5 millj. Allar frekari uppl. 
veittar í s. 866 0337.

 Tjaldvagnar

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

 Vinnuvélar

Óskum eftir vinnuvélum og bifreiðum á 
skrá. Sendu á bifreidar@bifreidar.is og 
við skráum tækið þitt inn. S. 577 4777

 Bátar

Vökvamótorar f. netaspil, niðurl., afdr. 
og fl. Allt fyrir vökvakerfin. Vokvataeki.
is 5612209

á svölunum
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

SVALALOKANIR
Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterktbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á heimili 
þínu árið um kring.
Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Sælureitur

Skemmuvegur 24 Blá gata  - 200 Kópavogur
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  - vheidar@simnet.is

Skekkkk mmummummumuvegururururur 224242424242424 BláBláBláBláBláBláBláBlá gagagagaatttttatatatat - 200002002002020020200 óKóKóKóKóKóóKóKóKóKóKópavpavpavpavoooog

Til sölu
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Strandveiðibátur óskast.
Óska eftir fullbúnum strandveiðibát til 
leigu í sumar á svæði A. Leigugreiðslur 
verða tryggðar í gegnum fiskmarkað. 
Upplýsingar í síma 847-3850 Og 
netfang: eyrarhus@simnet.is

Þurrgallar, björgunarbátar -og vesti, 
blautgallar, sjóskíði, toghringir, jet-ski 
vörur, kayakvörur ,olíur, síur, aukahlutir 
og varahlutir. Viðgerðarþjónusta fyrir 
slöngubáta og galla. Gúmmíbátar & 
Gallar / Sjósport. Ný verslun á móts 
við Snarfara, Súðavogi 42 opið í dag frá 
10-14. S:5711020 www.gummibatar.is

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

 Bílaþjónusta

Flytjum vinnuvélar og bifreiðar af öllum 
gerðum. VAKA SÍMI: 5676700

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Hringbraut.is
Til sölu notaðir varahlutir í ýmsar teg 
bifreiða. Kaupum bíla til niðurrifs. 

 Erum þjónustuaðili fyrir Úrvinnslusjóð

 Opið 8-17. Uppls.420-1200

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 
99, Peugeot 306 99, 206 og 406 
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, 
Megane 01. Kaupi bíla til niðurrifs.   
sími 661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

Fossbílar 772 6777
Notaðir varahlutir í Renault, Peugeot, 
Mazda, Mitsubishi, M. Benz, Toyota, 
Cadillac, Hyundai Coupe og fl. Dekk, 
felgur, rafgeymar. Hrísmýri 5, 800 
Selfoss.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Trjáklippingar - garðyrkja 
- hellulagnir.

Klippi tré og runna og felli 
tré, fræsi stubba. Fljót og góð 
þjónusta. Látið fagmann vinna 

verkin.
Garðaþjónustan Björk Jóhannes 
garðyrkjumeistari s. 846 8643, 

899 7679

Garðsláttur
Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur 
fyrir sumarið. Getum bætt við okkur 
verkefnum. Áratugareynsla, látið 
fagmann vinna verkið. Garðaþjónustan 
Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joigard@
simnet.is Jóhannes garðyrkjumeistari.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, 
einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS 
Vélaverkstæði. S. 554 0661.

Garðaumsjón:
Felli tré, grisja og snyrti. Hagstæð kjör. 
Halldór garðyrkjum. Sími 698 1215.

TRJÁKLIPPINGAR
Klippi, felli og snyrti tré og runna. 
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur 
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og runnaklippingar. 
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland 
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

 Bókhald

Framtöl - bókhald- ársreikningar. Mikil 
reynsla - sanngjarnt verð. www.fob.is 
s. 517-3977

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Spádómar

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. 
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og 
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Húsaviðhald

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar 
og hurðir, rafvirkjar og píparar með 
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta 
bætt við sig verkum. Nýbyggingar 
og allt viðhald fasteigna inni og úti. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

Múrviðgerðir, tröppur og 
málun

Múrviðgerðir, málun og tröppuviðgerðir 
(hitastrengur). Hinrik, s. 892 9499.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.   
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.   S. 899 4254.

 Tölvur

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á 
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Mikil reynsla = 
stuttur viðgerðartími. Kristinn 8934318.

 Nudd

New,New,New! TOP LUX MASSAGE IN 
DOWN TOWN ONLY FOR 1 WEEK,ANY 
TIME.s 8995836 ALISIA

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tökum að okkur raflagnir og viðhald 
raflagna, dyrasímaþjónusta. Rafneisti 
ehf.

 Önnur þjónusta

Green-house 
 15% afsláttur af jökkum 
og yfirhöfnum einungis 

í dag
Fallegur danskur fatnaður á góðu verði. 
Verið velkomin og fáið bækling. Opið í 
dag 11-16. Green-house Rauðagerði 26

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Klassískur gítar full stærð poki,neglur 
og kennsludiskur Kr:16.900,- Gítarinn 
ehf,Stórhöfða 27 Sími:552 2125,www 
gitarinn.is, gitarinn@gitarinn.is.

Fermingartilboð í apríl
10% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum -kertastjökum. 
20% afsláttur af krosslömpum á 
meðan birgðir endast. 30% afsláttur 
á tilboðsborðinu. Opið mán-fös 12-18, 
lau 12-16 Ditto, Smiðjuvegi 4, (græn 
gata)

ÞVOTTAVÉLAR, 
VARAHLUTIR

Til sölu notaðar þvottavélar, þurrkarar, 
5-10 kg. og uppþvottavélar. Tökum 
bilaðar vélar uppí. Varahlutir á góðu 
verði. Opið alla daga 10:00- 18:00 
Síðumúla 37 Kjallara, 108 Rvk 847 
5545.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 

Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og 
illa farið. Leitið til fagmanns og 

fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons, 
silfur og gullpeninga. Peningaseðla 
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn. 
S. 615 2715.

 Hljóðfæri

Eldra píanó með viðarheftu. V. 80 þús. 
Þarfnast stillingar. S. 555 2153 & 864 
2564.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Ódýrir og vandaðir ferðanuddbekkir og 
óléttubekkir til sölu. S. 891 6447, Óli.

TANTRA MASSAGE
Authentic initiation into the tantric 
mysteries with tantra massage. 
Unique experience for men, women 
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com


