
Áfylling og afgreiðsla gashylkja

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 22. september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.  Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá.

ÍSAGA var stofnað árið 1919 í samstarfi við AGA, sem 
eignaðist meirihluta í fyrirtækinu  1991. Árið 1999 
var AGA keypt af Linde frá Þýskalandi sem er eitt 
stærsta gasfyrirtæki heims með starfsemi í yfir 100 
löndum og 50 þúsund starfsmenn. ÍSAGA ehf hefur 
aðsetur að Breiðhöfða í Reykjavík. Þar eru súrefnis- og 
köfnunarefnis verksmiðja fyrirtækisins, áfyllingastöð, 
skrifstofa, verslun o.fl. Einnig rekur ÍSAGA koldíoxíð-
verksmiðju að Hæðarenda í Grímsnesi. Þess utan 
er ÍSAGA ehf með 7 afgreiðslustaði víðsvegar um 
landið. Hjá fyrirtækinu starfa um 28 manns. Nánari 
upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess 
www.aga.is

Hæfniskröfur

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið

EURES í samstarfi við norsk fyrirtæki og vinnumiðlanir stendur fyrir 
starfakynningu á Grand Hótel Reykjavík, í fundarsölunum Múla og Lundi, 
fimmtudaginn 19. september frá kl. 13:00 – 18:00. Fyrirtækið Reinertsen AS 
verður með sérstaka kynningu fyrir atvinnuleitendur í Lundi kl. 13:15.

Fulltrúar frá eftirtöldum fyrirtækjum verða á staðnum:
• Helse Personal  www.helsepersonal.no 

• Xtra Personell Care www.xtracare.no 

• Bemanning Nord  www.bnsbemanning.no 

• Svane Bemanning www.svanebemanning.no 

• Nordisk Øko-bygg www.nordisk-bygg.vpweb.no 

• Techni www.techni.no 

• Reinertsen AS www.reinertsen.no 

• Statoil www.statoil.com 

• Jobconnect www.jobconnect.no

Meðal annars er leitað að iðnaðarmönnum, heilbrigðisstarfsfólki, verkfræðingum, fólki úr veitingageiranum  
og sjávarútvegi. Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.eures.is/atvinnuleitandi/laus-storf.

Kynningin er öllum opin og stendur gestum til boða að ræða við fulltrúa fyrirtækja. EURES ráðgjafar frá Noregi  
og Íslandi verða á staðnum og veita almennar upplýsingar.

Atvinnutækifæri í Noregi

  

atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

SÖLUFULLTRÚAR 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Capacent Ráðningar

·

kopavogur.is

Kópavogsbær

Menntasvið

· Leikskólakennari, leikskólasérkennari eða   
 þroskaþjálfi, leikskólinn Baugur

· Leikskólasérkennari, Leikskólinn Álfatún

· Starfsmaður í hlutastarf í dægradvöl í   
 Vatnsendaskóla

· Stuðningsfulltrúi í hlutastarf í    
 Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Starfsmaður á hæfingarstöð fyrir fatlaða

· Verkefnastjóri

Fleiri störf og nánari upplýsingar er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt  
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

 

 

 

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæmeð enga þekkingu á hári

Silent óskar eftir klippara

Silent Company - Tryggvagata 17 
101 Reykjavík - www.silent.is

Silent leitar að klippara sem er hress og góður í mannlegum 

samskiptum og kann á Adobe Premiere CS6, Canon DSLR 

og Canon XF vélar.

Umsóknarfrestur er til 22. september nk. 

Umsóknir skal senda í tölvupósti á info@silent.is eða með flöskuskeyti.

Silent er viðburða- og framleiðslufyrirtæki 

sem tekur að sér verkefni fyrir lítil og stór 

fyrirtæki. Við útfærum og framkvæmum

viðburði og sjáum til þess að framkvæmd 

og ímynd sé í hæsta gæðaflokki.
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Mannauðsráðgjafi

Laust er til umsóknar starf mannauðsráðgjafa á mannauðsdeild í Ráðhúsi Reykjavíkur.  
 
Mannauðsdeild hefur yfirumsjón með mannauðsmálum Reykjavíkurborgar, hefur forystu um stefnumótun og veitir 
borgaryfirvöldum ráðgjöf í þeim efnum.  Deildin hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd starfsmannastefnu, gerð 
starfsþróunaráætlana, stjórnendafræðslu, starfsmats og gerð viðhorfskönnunar. Hún vinnur jafnframt að margs 
konar þróunarverkefnum og veitir stjórnendum ráðgjöf um starfsmannamál. Auk þess er umsjón með innri vef 
borgarinnar á ábyrgð mannauðsdeildar. Deildin leggur áherslu á góða og stöðuga samvinnu við  
mannauðsþjónustur fagsviða.
 
 
 

Mannauðsdeild

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

Helstu verkefni
• Almenn ráðgjöf við fagsvið og stjórnendur á sviði  
 mannauðsmála 
• Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði mannauðs  
 mála fyrir Reykjavíkurborg
• Eftirlit með samræmdum aðgerðum í framkvæmd  
 vinnuumhverfis- og öryggismála
• Umsjón með samræmdum vinnubrögðum hjá áreitni og   
 eineltisteymum Reykjavíkurborgar
• Verklagsreglur og verklýsingar
• Sífelldar umbætur og þróun í mannauðsmálum
• Þátttaka í gerð og úrvinnslu kannana auk eftirfylgni 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun 
 á sviði mannauðsmála og/eða víðtæk reynsla á sviði   
 mannauðsstjórnunar
• Öguð og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og framúrskarandi hæfni í mannlegum  
 samskiptum
• Frumkvæði og  metnaður til að ná árangri í starfi
• Þekking og/eða reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu   
 æskileg
• Reynsla af vinnuumhverfis- og öryggismálum kostur
• Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu kostur

Um laun og starfskjör fer samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  
 
Umsóknarfrestur er til og með  29. september 2013. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir  
um að sækja um starfið á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is undir laus störf.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.   Nánari upplýsingar veita Anna María Pétursdóttir starfsmannastjóri  
Reykjavíkurborgar (anna.maria.petursdottir@reykjavik.is) í síma 4114216 eða Anna Helgadóttir(anna.helgadottir@reykjavik.is) 
í síma 411-4210.

Rafeindavirkjar
Radiomiðun Ehf óskar eftir að ráða rafeindavirkja. Um er að 

ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem felur í sér rekstur,  
uppsettingu og viðhald á fjarskipta og tölvubúnaði.

Áhugasamir hafi samband í síma 511 1010 eða  
með tölvupósti á radiomidun@radiomidun.is
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Café Mezzo leitar að skemmtilegu og vinnusömu starfsfólki:
• Fullt starf, vinnutími 8:40-17:00 alla virka daga
• Hlutastarf, vinnutími ca. 10:00-17:00 2-4 virka daga
• Kvöld og helgarstörf

Starfsreynsla á kaffihúsi eða á veitingastað æskileg. 
Ferilskrá sendist á mezzo@mezzo.is merkt „Mezzo 101”.

LEIGUMIÐLARI/ SÖLUMAÐUR
ATVINNUHÚSNÆÐI

Okkur vantar framtíðar starfsmann í miðlun á atvinnu-
húsnæði til leigu. Starfslaun eru í samræmi við árangur 
viðkomandi ásamt hlutdeild í hagnaði heildarinnar.

Hefur þú þann metnað og getu sem til þarf til að vera hluti 
af okkar árangursríka liði og ert auk þess vanur sjálf-
stæðum vönduðum vinnubrögðum ?
Starfsmaður verður að hafa bifreið til umráða.

Hæfniskröfur:
• Metnaðarfullur / drífandi
• Góð mannleg samskipti
• Sýnilegur árangur í starfi

Umsóknir skal sendar okkur á gjy@leiguhus.is fyrir  
20. september , umsóknir eru trúnaðarmál. 

Staða aðstoðarskólastjóra við Húsaskóla

Skóla- og frístundasvið

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

Laus er til umsóknar staða aðstoðarskólastjóra við Húsaskóla
Húsaskóli er Dalhúsum 41 í Grafarvogi. Í skólanum eru um 180 nemendur í  1. – 7. bekk og 32 starfsmenn. 
Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðuleiki er í starfsmannahaldi.  Einkunnar orð 
Húsaskóla eru Ábyrgð • Virðing • Vinátta • Starfsgleði • Samvinna.

Markmið Húsaskóla er:
• Að veita góða, alhliða menntun og stuðla að þroska hvers og eins nemanda.
• Að stuðla að góðri líðan nemenda.
• Að stuðla að góðu samstarfi við foreldra.
• Að leggja áherslu á jákvætt, faglegt starfsumhverfi og starfsánægju.

Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreytt vinnubrögð sem stuðla að jákvæðum liðsanda, vellíðan og árangri  
nemenda. 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir frumkvæði, leiðtogahæfileikum og hefur góða fagþekkingu 
á skólastarfi og skólaþróun.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
• Viðbótarmenntun í stjórnun, stjórnunarreynsla eða   
 kennslureynsla á grunnskólastigi.
• Reynsla af faglegri forystu í skólaþróunarverkefnum.
• Færni og áhugi til að leita nýrra og framsækinna leiða  
 í skólaþróun. 
• Lipurð og færni í samskiptum. 

Meginhlutverk aðstoðarskólastjóra
• Að vera í faglegri forystu við mótun framtíðarstefnu   
 skólans innan ramma laga og reglugerða og í   
 samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu  
 Reykjavíkurborgar.
• Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri  
 sérkennslu mynda stjórnendateymi Húsaskóla sem   
 skiptir með sér verkum. Aðstoðarskólastjóri er  
 staðgengill skólastjóra.
• Faglegt utanumhald verkefna  í Húsaskóla.
• Vinna að öflugu samstarfi innan skólasamfélagsins.
• Að vera ábyrgur og virkur í daglegri starfsemi skólans.
• Að taka þátt í stjórnun starfsmanna, vinnutilhögun  
 og starfsþróun. 

Óskað er eftir því að með umsókninni fylgi stutt greinargerð um framtíðarsýn umsækjanda á skólastarf.
Auk þess fylgi umsókn yfirlit yfir nám og störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið grunnskólakennari, upplýsingar 
um skólaverkefni sem umsækjandi hefur leitt og eða þátttöku í skólaþróun.

Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2013.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is .
Nánari upplýsingar veitir Ásta Bjarney Elíasdóttir, skólastjóri Húsaskóla í síma 664 8252.

Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

N1 leitar eftir kraftmiklum og drífandi stjórnanda til að stýra einni af
stærstu þjónustustöðvum félagsins á höfuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem krefst frumkvæðis
og metnaðar í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ómar Jóhannsson rekstrarstjóri 
þjónustustöðva í síma 440 1021 eða í tölvupósti omar@n1.is

Áhugasamir sæki um starfið með því að senda ferilskrá ásamt nánari 
upplýsingum á netfangið atvinna@n1.is fyrir 25. september n.k.

OKKUR VANTAR 
STÖÐVARSTJÓRA Í HÓPINN

Helstu verkefni:

• Daglegur rekstur 
   þjónustustöðvarinnar

• Verkstjórn

• Starfsmannamál

• Innkaup og samskipti við birgja

• Birgðastýring og kostnaðareftirlit

• Önnur verkefni á stöðinni

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði verslunarstjórnunar 
   eða önnur sambærileg menntun

• Reynsla á sviði verslunar og þjónustu

• Rekstrarþekking

• Góð almenn tölvukunnátta

• Frumkvæði og árangursdrifni

• Samskiptafærni og jákvætt viðhorf

• Leiðtogahæfileikar

Atvinnuleitendur 
Flest auglýst störf í landsfjölmiðlum má 

finna á einum stað í lista á vefsíðu STARFs 

www.starfid.is 

Starfagátt 
STARFs

STARF – vinnumiðlun og ráðgjöf ehf. er fyrirtæki í eigu Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins og var stofnað vorið 2012 til að halda utan um tilraunaverkefni 
um þjónustu við atvinnuleitendur sem eru félagar í tilteknum stéttarfélögum. Þjónustan 
fer fram í fjórum þjónustumiðstöðvum og þar starfa m.a. 14 atvinnuráðgjafar STARFs. 
Þungamiðja þjónustunnar er vinnumiðlun og jafnframt er atvinnuleitendum liðsinnt við 
margvísleg vinnumarkaðsúrræði – markmiðið er að koma fleiri atvinnuleitendum aftur til 
starfa. Nánari upplýsingar um STARF má finna á vefsíðu félagsins: www.starfid.is
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Þekking:

Nox Medical er leiðandi hátæknifyrirtæki á heimsvísu í þróun og framleiðslu á lækningatækjum 

Nox Medical |  | 
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Húnaþing vestra

Hvammstangi í Húnaþingi vestra 

er stærsti þéttbýliskjarni sveitar-

félagsins með um 600 íbúa en 

íbúar í Húnaþingi vestra eru 1.180. 

Hvammstangi er í alfaraleið, aðeins 

6 km. frá þjóðvegi 1 og í u.þ.b. 

tveggja klst. akstursfjarlægð frá 

Reykjavík og Akureyri. Í Húnaþingi 

vestra er til staðar öll almenn 

opinber þjónusta auk annarrar 

fjölbreyttrar þjónustu. Möguleikar 

til útivistar, íþrótta, afþreyingar 

og félagsstarfa eru fjölmargir og 

því er Húnaþing vestra góður bú-

setukostur fyrir fjölskyldufólk.

Sviðsstjóri fjölskyldusviðs
Laust er til umsóknar starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs sveitarfélagsins Húnaþings vestra. 
Um er að ræða 100% starf í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum 
aðila til að stýra sameinaðri fræðslu- og félagsþjónustu sveitarfélagsins. Sviðsstjóri ber 
ábyrgð gagnvart sveitarstjóra og sveitarstjórn í öllum störfum sínum og ákvörðunum.

Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuð-
ningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur um starf sviðsstjóra fjölskyldusviðs Húnaþings vestra er til og með 24. september nk. Umsóknir skulu vera 
skriflegar og skal senda þær til skrifstofu Húnaþings vestra, Hvammstangabraut 5, 530 Hvammstangi. Öllum umsóknum verður 
svarað skriflega. Áhugasamir geta kynnt sér starfsemi Húnaþings vestra á heimasíðu sveitarfélagsins www.hunathing.is.  
Nánari upplýsingar um starfið veita Eydís Aðalbjörnsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs í símum 455-2400 og 845-1345 og  
Skúli Þórðarson, sveitarstjóri í síma 455-2400 og 864-4806.

Starfssvið sviðsstjóra fjölskyldusviðs
• Stjórnun og rekstur stofnana sem heyra   

undir fjölskyldusvið
• Sviðsstjóri á setu í framkvæmdaráði  

sveitarfélagsins ásamt sveitarstjóra, 
sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs 
og sviðsstjóra framkvæmda- og um-
hverfissviðs

• Gerð fjárhagsáætlana og eftirlit með 
fjárreiðum fjölskyldusviðs í samræmi við 
samþykkt sveitarstjórnar um gerð fjár-
hagsáætlana og eftirlit með fjárreiðum 
sveitarfélagsins

• Þjónusta við viðskiptavini og greining á 
þjónustuþörf

• Innri og ytri samskipti fyrir hönd fjölskyldu-
sviðs sveitarfélagsins

• Ráðgjöf til forstöðumanna fjölskyldusviðs í 
starfsmanna-, rekstrar- og þjónustumálum 

• Ráðgjöf og eftirlit vegna sérfræðiþjónustu
• Samskipti við sveitarstjórn, stoðþjónustu og 

hagsmunaaðila
• Önnur mál á sviði fjölskyldusviðs í samráði 

við sveitarstjóra
• Sviðsstjóri fjölskyldusviðs er jafnframt 

starfsmaður fræðsluráðs og félagsmála-
ráðs sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af félagsþjónustu og/

eða fræðsluþjónustu sveitarfélaga æskileg
• Reynsla og framhaldsmenntun í stjórnun 

æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Geta til að tjá sig í ræðu og riti
• Leiðtogahæfni, jákvæðni, þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu 

er  æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og  

skipulagshæfni

Hlutverk hjálparstarfs kirkjunnar er að rækja mannúðar- og hjálpar-
starf í nafni íslensku þjóðkirkjunnar innanlands sem utan og upplýsa 
ísenskan almenning um gildi og mikilvægi þess.

Framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar
Hjálparstarf kirkjunnar óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra

Starfssvið
• Annast daglegan rekstur.
• Ber ábyrgð á tekjuöflun fyrir starfsemina, sér um manna-  
 forráð og áætlunargerð
• Fylgir eftir stefnu Hjálparstarfsins og ákvörðunum stjórnar
• Ber ábyrgð á starfsemi Hjálparstarfs kirkjunnar gagnvart   
 stjórn
• Stuðlar að góðum tenglum við kirkjulegar stofnanir, sóknir   
 og prófastsdæmi
• Ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar á innlendum og   
 erlendum vettvangi
• Kynnir starfsemina og gildi hennar útávið.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynslu af stjórnunarstörfum
• Reynslu af erlendri samvinnu
• Samskiptahæfileikar, frumkvæðis- og skipulagshæfileika
• Góð tungumálakunnátta er skilyrði, a.m.k. enska og eitt   
 Norðurlandamál

Umsóknarfrestur er til 30. september 2013. 
Umsókn ber að senda á:  umsokn@help.is

Öllum umsóknum verður svarað. Nánari upplýsingar um 
Hjálparstarf kirkjunnar er að finna á heimasíðu stofnunar-
innar: www.help.is

Bifvélavirki 

Stutt lýsing á starfi: 

Hæfniskröfur
• Sveinspróf í bifvélavirkjun 
• Gilt bílpróf skilyrði
• Góðir samskiptahæfileikar
• Góð þjónustulund
• Heiðarleg(ur) og áreiðanleg(ur)
• Stundvís
• Geta sýnt frumkvæði í starfi og unnið sjálfstætt
• Grunnþekking á tölvur (PC/Windows umhverfi)
• Góð íslensku- og enskukunnáttu

Skelltu þér á max1.is og sæktu um. 
Viðkomandi þar að geta hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir Margrét Rut Jóhannsdóttir, 
í síma 515 7088.

                            Umsóknarfrestur er til 23. september 
Nú er tækifærið - við bíðum eftir þér

óskast til starfa á Max1/Vélaland Dalshrauni 5

• Bilanagreining á fólksbifreiðum
• Viðgerðir á fólksbifreiðum

Hárstofa - Stólaleiga
Laust í 1-2 stóla, mjög hagstæð leiga frábær aðstaða 
og samvinna. 
info@harexpo.is 

Hjúkrunarfræðingur
Mörk, hjúkrunarheimili óskar eftir að ráða hjúkrunarfræðing 
á helgarvaktir.  Unnið er aðra hverja eða fjórðu hverja helgi.  
Reynsla og sjálfstæði í vinnubrögðum nauðsynleg.
 
Í Mörk er unnið metnaðarfullt starf þar sem EDEN hug-
myndafræðin (Eden alternative) er höfð að leiðarljósi.

Nánari upplýsingar gefa;
Ragnhildur Hjartardóttir, hjúkrunarframkvæmdastjóri í Mörk 
í síma 560-1700 ragnhildur.hjartardottir@morkin.is  
Sigríður Sigurðardóttir, hjúkrunarstjóri fræðslu- og gæða-
mála í síma 560-1700 sigridur.sigurdardottir@mokin.is

Stuðlar, Meðferðarstöð ríkisins fyrir unglinga 
Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík www.studlar.is mru@studlar.is

Starfsmaður á lokaða deild 
Stuðla

Vilt þú taka þátt í krefjandi og spennandi starfi með ung-
lingum? Um er að ræða 100% starf á lokaðri deild Stuðla í 
vaktavinnu. 

Starfssvið
Starfið felst m.a. í:
• Umönnun og gæslu ungmenna
• Einstaklingsbundnum stuðningi við unglinga á deildinni
• Fylgja eftir verklagi deildarinnar ásamt skráningu 
 upplýsinga 

Persónulegir eiginleikar
Lögð er áhersla á persónulega eiginleika, svo sem góða 
samskiptahæfni, sveigjanleika, jákvætt viðhorf til skjól-
stæðinga, stundvísi og skipulögð vinnubrögð.

Hæfnikröfur
• Menntun eða reynsla sem að mati forstöðumanns nýtist  
 í starfi
• Áhugi á að vinna með unglingum 
• Umsækjendur þurfa að geta tileinkað sér þá meðferð ar-  
 nálgun og verklagsreglur sem unnið er eftir á Stuðlum.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og í teymi.

Nánari upplýsingar um starf á lokaðri deild veitir deildar-
stjóri Neyðarvistunar, Böðvar Björnsson. Einnig er hægt að 
fá upplýsingar hjá Þórarni Viðari Hjaltasyni, forstöðumanni 
Stuðla, í síma 530 8800

Með umsóknum skulu fylgja upplýsingar um menntun og 
fyrri störf ásamt sakavottorði. Við úrvinnslu umsókna um 
störfin gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eigin-
leikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjarasamn-
ingi opinberra starfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til 28. september nk. og þarf 
umsækjandi helst að geta hafið störf sem fyrst. Öllum um-
sóknum verður svarað þegar ráðning hefur verið ákveðin.

Umsóknir berast til Stuðla - Meðferðarstöðvar ríkisins fyrir 
unglinga, Fossaleyni 17, 112 Reykjavík eigi síðar en  
28. september 2013.

Auglýsingin gildir í 6 mánuði
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 HJÚKRUNARHEIMILI          

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík

Sjúkraliðar /starfsmenn
Getum bætt við okkur starfsfólki

Skjól leitar eftir sjúkraliðum/starfsmönnum til starfa 
við aðhlynningu. Um er að ræða 80 % starfshlutfall 
blandaðar vaktir.

Hæfniskröfur:
Góð íslenskukunnátta, áhugi á að starfa með öldruðum, 
jákvæðni og góð samskiptahæfni.

Upplýsingar veitir
Guðný H. Guðmundsdóttir, 
Framkvæmdarstjór hjúkrunar
Sími 522 5600 gudny@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   

Sími 522 5600

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ hóf 
starfsemi 2009 og nú eru um 260 nem-
endur og 25 starfsmenn í skólanum. 
Gert er ráð fyrir að eftir 2-3 ár verði 
nemendur um 500 og starfsmenn um 
50. Skólinn kennir sig við auðlindir og 
umhverfi í víðum skilningi og leggur 
áherslu á að vera í góðum tengslum við 
umhverfi sitt, bæði hvað varðar listir 
og menningu, íþróttir og lýðheilsu og 
annað það sem einkennir mannlíf í Mos-
fellsbæ. Skólinn er framhaldsskóli með 
áfangasniði þar sem í boði eru stúdents-
brautir, styttri námsbrautir og almenn 
náms braut. Helstu áherslupunktar í 
kennslu háttum skólans eru fjölbreyttar 
verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og 
margs konar námsmat með sérstakri 
áherslu á leiðsagnarmat.

Matreiðslumaður – nýtt mötuneyti
Laus er til umsóknar staða faglærðs matreiðslumanns til að stýra nýju mötuneyti  
Framhaldsskólans í Mosfellsbæ. Skólinn flytur í nýtt skólahúsnæði í lok árs 2013 og frá 
janúar 2014 verður rekið mötuneyti fyrir nemendur og starfsmenn. Mötuneytið verður 
rekið í anda heilsueflandi framhaldsskóla og áhersla lögð á hollan, góðan og næringar-
ríkan mat sem höfðar til ungs fólks.

Matreiðslumaðurinn sér um daglegan 
rekstur mötuneytisins og tekur þátt í upp-
byggingu þess með stjórnendum.

• Starfshlutfall 100% 
• Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi  
 fjármálaráðherra og viðkomandi   
 stéttarfélags.

Leitað er að einstaklingi sem hefur brenn-
andi áhuga á matargerð, sérstaklega holl-
ustu og heilbrigðu mataræði. Viðkomandi 
þarf að vera hugmyndaríkur og sjálfstæður 
í vinnubrögðum, hafa farsæla reynsla af 
svipuðum rekstri og góða færni í mann-
legum samskiptum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. desember 
2013.

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um 

menntun og fyrri störf skulu hafa borist 
Guðbjörgu Aðalbergsdóttur skólameistara 
í netfangið gudbjorg@fmos.is eða Guðrúnu 
Guðjónsdóttur aðstoðarskólameistara í net-
fangið gudrun@fmos.is. Einnig er hægt að 
senda umsóknir í pósti: Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ, Brúarlandi, 270 Mosfellsbær.
Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi 
30. september 2013. Umsóknir þurfa ekki 
að vera á sérstökum eyðublöðum. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Nánari 
upplýsingar veitir skólameistari í netfangi 
gudbjorg@fmos.is eða í síma 864-9729 og 
aðstoðarskólameistari í netfangi gudrun@
fmos.is eða í síma 845-8829. Á vef skólans 
www.fmos.is má einnig finna ýmsar upp-
lýsingar um skólann.

Skólameistari

Ósafl  óskar eftir að ráða starfsmenn sem hafa þekkingu, reynslu og 
réttindi til að sinna vinnu við jarðgöng.

Skilyrði er að umsækjendur hafi reynslu af jarðgangavinnu og hafi 
unnið við borun, hleðslu, bergstyrkingar, ásprautun og bergþéttingar.  
Ennfremur er nauðsynlegt að umsækjendur hafi  vinnuvélaréttindi  og 
meirapróf.

Nánari upplýsingar veitir Einar Hrafn Hjálmarsson S: 660-6269.  
Umsóknir óskast sendar á tölvupóstfangið ehh@iav.is, 
fyrir 20. september 2013.

Ósafl vinnur að framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng en félagið er í eigu ÍAV 
og Marti Contractors. ÍAV og Marti Contractors hafa lengi unnið saman að 
stórframkvæmdum s.s. Óshlíðargöngum, snjóflóðavarnargarði í Bolungarvík 
og nú er unnið að járnbrautargöngum í Noregi.

Jarðgangamenn -  Vaðlaheiðargöng  

Ósafl ehf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | osafl.is
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442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Ríkisskattstjóri hefur ákveðið að fjölga störfum á Norðurlandi með því að flytja 
þjónustuver sem rekið hefur verið í Reykjavík til Akureyrar og Siglufjarðar.  
Því eru 5-6 störf þar laus til umsóknar, þar af eitt tímabundið. 

Á starfsstöðvum RSK á Akureyri og Siglufirði eru nú 23 starfsmenn sem vinna fyrst  
og fremst við álagningu einstaklinga, símaþjónustu auk þess að sinna nærþjónustu.  
Nú er tækifæri fyrir öfluga og jákvæða einstaklinga að ganga til liðs við hópinn. 

Helstu verkefni eru símsvörun í þjónustuveri og á skiptiborði, upplýsingagjöf um skattamál, 
afgreiðsla skattkorta og annarra gagna sem viðskiptavinir óska eftir. 

Menntunar- og hæfnikröfur

Reynsla af sambærilegu starfi er kostur, en ekki skilyrði. Æskilegt að viðkomandi geti hafið 
störf sem fyrst. Þeir sem ráðnir verða til starfa þurfa að reikna með u.þ.b. tveggja vikna 
grunnþjálfun sem fer að hluta fram í Reykjavík.

 
í síma 442-1151.

Umsóknarfrestur er til og með 28. september 2013. Umsókn skal fylla út á vef 
embættisins, rsk.is/starf og láta ferilskrá fylgja með í viðhengi. Umsóknir gilda í 6 mánuði.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu.  
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðkomandi stéttarfélag.

Ríkisskattstjóri annast álagningu opinberra gjalda og annarra skatta, sem og skatteftirlit. 
Starfsmenn eru um 250 á níu starfsstöðvum.  Meginstefna RSK í mannauðsmálum byggir á 
gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfs-
manna sín í milli og unnið er eftir gildunum: Fagmennska – Jákvæðni – Samvinna.

Fjölgun starfa á Norðurlandi

Deildarstjóri  
upplýsingakerfa
Ert þú öflugur stjórnandi með áhuga á upplýsingatækni? 
Þá gæti starf deildarstjóra upplýsingakerfa hjá Vodafone 
verið framtíðarstarfið þitt. Deildin sér um rekstur 
upplýsingakerfa fyrirtækisins og gegnir því lykilhlutverki 
fyrir starfsemina. Sem deildarstjóri sérð þú um að 
stýra verkefnum deildarinnar, tryggir að hún hafi skýra 
framtíðarsýn og fylgi henni eftir af festu.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur 
er að finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2013.

Góð samskipti bæta lífið

Samtök um kvennaathvarf leita að  
starfskonu á vaktir í Kvennaathvarfinu 

Starfið er krefjandi og fjölbreytilegt og felst meðal annars í 
viðtalsþjónustu, símsvörun, stuðningi við dvalarkonur og þátt-
töku í daglegu lífi athvarfsins. Margs konar menntun og starfs-

reynsla nýtist í starfi, góð enskukunnátta er nauðsynleg og 
önnur tungumálakunnátta æskileg. Mikilvægt er að starfskonur 
búi yfir áhuga og þekkingu á ofbeldi í nánum samböndum, sam-
starfshæfileikum, ábyrgð og frumkvæði. Umsóknum skal skilað 
til Samtaka um kvennaathvarf í pósthólf 1486, 121 Reykjavík eða 

netfangið sigthrudur@kvennaathvarf.is fyrir 27. september. 

Upplýsingar veitir Sigþrúður Guðmundsdóttir  
framkvæmdastýra í síma 561 3720.
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Kjötiðnaðarmaður
Norðlenska óskar eftir að ráða kjötiðnaðarmann í kjötvinnslu 
fyrirtækisins á Akureyri. Um er að ræða fjölbreytt starf í vinnslusal, 
m.a. umsjón með reyk- og suðuklefum, söltun, skinkugerð,  
afleysing í lögun og fleira sem verkstjóri felur viðkomandi. 

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni og frumkvæði
• Góð samskiptahæfni og jákvæðni
• Fagmennska og geta til að vinna undir álagi
• Góð tölvu- og íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar veitir Eggert H. Sigmundsson vinnslustjóri  
í síma 840 8858 eða netfang eggerts@nordlenska.is.  

Áhugasamir geta sent ferilskrá á netfangið jona@nordlenska.is 
eða fyllt út eyðublað á www.nordlenska.is.  

Umsóknarfrestur er til 27. september 2013. 
Öllum umsækjendum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Norðlenska er eitt öflugasta matvælaframleiðslufyrirtæki landsins, 
með stórgripasláturhús og kjötvinnslu á Akureyri, sauðfjársláturhús og 
kjötvinnslu á Húsavík, sauðfjársláturhús á Höfn og söluskrifstofu í  
Reykjavík. Starfsmenn eru um 180 talsins og um 320 meðan á 
sauðfjársláturtíð stendur. Meðal þekktustu vörumerkja Norðlenska eru 
Goði, KEA, Húsavíkur hangikjöt og Bautabúrið.

Toppfiskur ehf.  óskar eftir  
Rafvirkja í viðhaldsdeild 

Starfssvið
Rafvirki starfar við uppsetningu véla og  tækja, viðhald, við-
gerðir og eftirlit með raftækjum, rafkerfum og  rafbúnaði til 
vinnslu. Rafvirki ber ábyrgð á að öll tæki séu í besta ástandi 
sem mögulegt er.

Hæfniskröfur
• Menntun:  Rafvirkjamenntun,  Vélskólamenntun eða  
 Iðnaðarmenntun sem nýtist í starfi.
• Reynsla:  Reynsla úr sjávarútvegi eða fiskvinnslu. Þekking  
 á kælikerfum. 
• Sérstakar hæfniskröfur: Almenn tölvukunnátta. 
 Sjálfstæði, skipulögð og vönduð vinnubrögð. Lipurð í  
 mannlegum samskiptum, frumkvæði, áhugi, þjónustulund,  
 snyrtimennska og stundvísi.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk. Umsóknir 
með ferilsskrá og afritum af prófskírteinum óskast sendar á 
netfangið:   annamarta@toppfiskur.is

VILT ÞÚ STARFA Í 

BANKA
ATVINNULÍFSINS?

Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Hildur Þórisdóttir, hildur@mp.is, forstöðumaður 
markaðs- og mannauðssviðs. Umsóknarfrestur  
er til og með 27. september n.k.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um 
starfið á heimasíðu MP banka, www.mp.is eða sendið 
umsóknir á starf@mp.is. Með umsókn skal fylgja 
greinargóð ferilskrá og kynningarbréf. Farið er með allar 
umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Um MP banka

MP banki hf. á rætur sínar að rekja til ársins 1999 
og starfa 130 starfsmenn í samstæðu bankans. 
Forstjóri er Sigurður Atli Jónsson og formaður 
stjórnar er Þorsteinn Pálsson. Eignarhald MP banka 
er gagnsætt og er eini bankinn sem er að fullu 
í eigu einkaaðila, s.s. lífeyrissjóða, fyrirtækja og 
einstaklinga. 

MP banki sérhæfir sig í að veita íslensku atvinnulífi, 
athafnafólki, �árfestum og spari�áreigendum 
úrvals bankaþjónustu, auk alhliða þjónustu á sviði 
�árfestingabankastarfsemi og eignastýringar. 
Starfsemi bankans skiptist í �ögur meginsvið: 
�árfestingabankasvið, eignastýringarsvið, 
viðskiptabankasvið og eignaleigusvið.

Starfssvið og ábyrgð

  Móttaka viðskiptavina og gesta 
 Símsvörun og fundaumsjón
  Umsjón með póstþjónustu og ýmsum 
innkaupum  

 Skrifstofustörf og stuðningur við öll svið bankans 
 Ferðabókanir

Hæfni og þekking

  Fáguð framkoma, gott viðmót og lipurð í samskiptum
  Þjónustulund og vilji til að sinna þörfum viðskiptavina 
  Gott vald á íslensku og ensku, í rituðu og töluðu máli 
 Góð almenn tölvukunnátta 
  Sveigjanleiki og skipulagshæfni 

Ármúli 13a / Borgartún 26 / +354 540 3200 / www.mp.is

Tekur þú vel á móti gestum?
 
Við hjá MP banka leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti viðskiptavinum okkar og gestum bankans. 
Við óskum eftir að ráða starfsmann við móttöku viðskiptavina, símsvörun og fundaumsjón. 
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Íþróttadeild Fréttablaðsins og Vísis óskar eftir metnaðarfullum íþróttafréttamönnum í hlutastörf. 

Einkum er um að ræða kvöld- og helgarvinnu.

Umsækjendur þurfa að hafa brennandi áhuga á íþróttum og gott vald á íslenskri tungu. 

Konur eru sérstaklega hvattar til þess að sækja um starfið.

Frekari upplýsingar veitir Henry Birgir Gunnarsson, henry@frettabladid.is. 
 
Áhugasamir sæki um starfið ekki síðar en 20. september nk.  Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 365 miðla, 365midlar.is.

Langar þig að fjalla um íþróttir?

Áslandsskóli (664 5501 leifur@aslandsskoli.is)
 Íþróttakennsla, umsækjandi þarf að geta 
hafið  störf sem fyrst. 

Öldutúnsskóli (555 1546/664 5898 
valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is)
 Stærðfræðikennsla á unglingastigi.  
Um er að ræða 100% starf og þarf umsækjandi að geta 
hafið störf sem fyrst.

Allar upplýsingar veita skólastjórar viðkomandi skóla.
Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólanna.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september 2013.
Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
 sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Skólaskrifstofa Hafnarfjarða 
Lausar stöður í grunnskólum

Vélstjóri Fjarðabyggðarhöfnum

Auglýst er laust til umsóknar starf vélstjóra við Fjarðabyggðarhafnir.  Um er að ræða fullt starf.

Starfið felur í sér vélstjórn dráttarbáts Fjarðabyggðarhafna, auk annarra hafnarstarfa.  
 Starfið er lifandi og kallar á mikil samskipti við fólk og fyrirtæki

Nánari lýsingu á starfinu og hæfniskröfum er að finna á heimasíðu Fjarðabyggðar  
www.fjardabyggd.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá og afriti af réttindaskírteinum skulu berast skrifstofu Fjarðabyggðar eigi síðar 

en þriðjudaginn 30. september 2013 merkt ,,Vélstjóri”.

Upplýsingar um starfið veitir Steinþór Pétursson, framkvæmdastjóri Fjarðabyggðarhafna  
í síma 470-9000, netfangið steinthor.petursson@fjardabyggd.is.

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum og eru konur hvattar til að sækja um.

Mjóifjörður Norðfjörður Eskifjörður Reyðarfjörður Fáskrúðsfjörður Stöðvarfjörður

Sölu- og markaðsstjóri heyrir beint undir 
forstjóra og situr í framkvæmdaráði 
fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til og með 20. september nk. 
Umsækjendur sendi umsókn á starfsmannastjóra ISS, 
Sigríði Héðinsdóttur á netfangið sigridur.hedinsdottir@
is.issworld.com. Öllum umsóknum verður svarað og 
farið með þær sem trúnaðarmál. Umsækjendur eru 
beðnir að senda ítarlega starfsferilsskrá með kynningu 
þar sem viðkomandi gerir grein fyrir hæfni í starfið.

 Helstu verkefni
Stjórnun sölusviðs
Sala á þjónustu fyrirtækisins
Markaðsmál og markaðsgreiningar
Samningagerð
Þátttaka í þróun þjónustulausna

 Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er kostur
Reynsla og þekking af sölu og markaðsmálum
Frumkvæði og hæfni til að greina tækifæri
Sjálfstæði, skipulagshæfni og góðir     

  samskiptaeiginleikar
Stjórnunarreynsla er kostur
Góð tungumálaþekking skilyrði, sérstaklega    

  íslenska og enska, norðurlandamál er kostur

„ISS Ísland óskar 
eftir að ráða 
sölu- og 
markaðsstjóra í 
framtíðarstarf”

ISS Ísland er stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði 
fasteignaumsjónar, sem felur í sér ræstingar, umsjón 
mötuneyta og fasteignaumsýslu. ISS Ísland er traustur 
vinnuveitandi, starfar um allt land og hefur um 800 
manns í vinnu. ISS Ísland er hluti af alþjóðlegu fyrirtæki 
ISS A/S sem starfar í 53 löndum og er fjórði stærsti 
einkarekni atvinnunuurekandi í heiminum. 
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Starfssvið:
Skipulagning alþjóðlegra vörusýninga og viðburða í 
samvinnu við einingar innan Marel sem felur m.a. í sér:

 markaðsstefnu markaðsstjóra í tengslum við  
 vörusýningar og viðburði 

 
 viðburði

Hæfniskröfur:
 

 viðburðarstjórnunar
 

Viðburða- og verkefnastjórnun 
á markaðssviði

www.marel.com

félagslíf.

Markaðssvið Marel leitar að verkefnamiðuðum einstaklingi til að skipuleggja alþjóðlegar vörusýningar og aðra viðburði 

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Tölvutek er einn stærsti dreifingar- og söluaðili á tölvum og tölvubúnaði til einstaklinga og smærri fyrirtækja á Íslandi 
með verslanir, fyrirtækja og þjónustusvið í Reykjavík og á Akureyri. Tölvutek hefur vaxið ört á síðustu árum en hjá 

Tölvutek starfa í dag 60 þrautþjálfaðir starfsmenn. Sterk staða Tölvutek var nýverið staðfest þegar Tölvutek var valið 
annað árið í röð eitt af sterkustu fyrirtækjum landsins með viðurkenningu frá Creditinfo en Tölvutek er á meðal 1% 

íslenskra fyrirtækja sem stóðst þær kröfur sem þurfti til að vera valið FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI 2012. Við erum 
enn að stækka og okkur hlakkar til að fá þig í samheldinn og traustann hóp starfsmanna Tölvutek.

ðð

TÖLVUTEK HEFUR OPNAÐ STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS
VIÐ ERUM ÞVÍ AÐ BÆTA VIÐ STARFSFÓLKI OG HLÖKKUM TIL AÐ FÁ ÞIG Í HÓPINN

NÝ VERSLUN

Sendið tölvupóst á starf@tolvutek.is með ferilskrá • Góð laun í boði og fullur trúnaður

VERSLUN VERKSTÆÐI LAGER INNKAUP MARKAÐSDEILD

Sölumaður óskast 
í fullt starf við 

ráðgjöf við val á 
tölvubúnaði auk 
tilfallandi starfa 
í verslun. Víðtæk 

þekking á innviðum 
PC tölvubúnaðar 

skilyrði.

Tæknimaður óskast 
í traustan hóp 

tæknimanna í fullt 
starf. Reynsla við 
fartölvuviðgerðir 

æskileg. Víðtæk og 
góð þekking á PC 

tölvubúnaði 
skilyrði.

Öflugur og hress 
starfskraftur 
 óskast í fullt 

starf á lager og 
lagermóttöku 

en við leitum að 
heilsuhraustum og 
duglegum einstak-

ling með bílpróf.

Innkaupafulltrúi 
óskast í fullt starf 
við vörustjórnun, 
innskráningu og 

tilfallandi verkefni. 
Góð Excel kunnátta 
og víðtæk þekking 
á PC tölvubúnaði 

skilyrði.

Markaðsfulltrúi óskast í fjöl-
breytt og skemmtilegt starf sem 

felst í vinnslu á markaðsefni í 
fjölmiðlum og verslun ásamt 

umsjón yfir samskiptamiðlum og 
vefverslun. Gott vald á íslensku, 
góð reynsla í Indesign og Photo-
shop ásamt almennum áhuga á 
tölvubúnaði og íhlutum skilyrði.

Laust starf hjá Olíudreifingu ehf.

Forstöðumaður Þjónustudeildar  
Olíudreifingar ehf. 

Olíudreifing ehf óskar að ráða í starf forstöðumanns  
Þjónustudeildar félagsins.  Megin starfsemi deildarinnar  

felst í uppsetningu og viðhaldi á afgreiðslubúnaði  
þjónustustöðva á öllu landinu auk annarra fjölbreyttra  

verkefna sem tengjast þjónustu við eldsneytismarkaðinn.   
Á deildinni starfa 45 iðnaðarmenn með fjölbreytta  

menntun og bakgrunn.

Starfslýsing:
 •    Yfirumsjón með rekstri þjónustudeildar.

 •    Kostnaðareftirlit.
 •    Samskipti við viðskiptavini.
 •    Þróunarvinna og markaðssetning

Starfsreynsla:
 •   Reynsla af rekstri og verkefnastjórnun.
 •   Reynsla af mannauðsstjórnun.
 •   Tækniþekking sem nýtist í starfi.

Menntun:
 •   Verkfræðingur, tæknifræðingur eða  
                       iðnfræðingur t.d. á svið rafmagns,  
                       tölvu eða véla.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson forstöðumaður
Simi: 550 9940 arni@odr.is
Hörður Gunnarsson framkvæmdastjóri
Sími: 550 9930  hordur@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að 
Hólmaslóð 8 -10, 101 Reykjavík fyrir 27. september n.k.

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Sérverk óskar eftir smiðum
Vegna anna vantar okkur trésmiði, smiði  

á verkstæði og verkamenn sem fyrst.
Upplýsingar í s. 893 0236

 
Umsóknir sendist á serverk@serverk.is
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Ás styrktarfélag
Störf á heimili fatlaðs fólks

Félagið opnar í lok september heimili fyrir fólk með fötlun 
að Lautarvegi. Þroskaþjálfar, félagsliðar og stuðningsfull-
trúar óskast til starfa. Um er að ræða næturvakt og 50-85% 
hlutastörf, morgunvaktir, kvöldvaktir og helgarvaktir. 
Stöðurnar eru lausar frá 1. október eða eftir nánara 
samkomulagi. Umsækjendur þurfa að vera 20 ára eða eldri.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði þeirra.  

Upplýsingar veitir Nína Edda Skúladóttir í síma 4140-500 á 
virkum dögum milli kl. 8.30 og 16.00. Upplýsingar um félagið 
og atvinnuumsókn má finna á heimasíðu þess  
www.styrktarfelag.is, einnig má skila umsóknum á 
netfangið nina@styrktarfelag.is

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Velferðarsvið óskar eftir verkefnastjóra

Menntunar og hæfniskröfur

Helstu verkefni

Frekari upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 27. sept. 2013.

adalsteinn@
kopavogur.is

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja 
um starfið.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið 
rafrænt á vef Kópavogsbæjar

Verkefnastjóri

Viltu vinna í Noregi 
hvar og hvenær 
sem er? 
Ertu hjúkrunarfræðingur, hjúkrunar-
fræðingur með sérmenntun eða 
sjúkraliði? Talar þú norsku?  
Við erum með vinnu fyrir þig! 

Við hjá Xtra Care vinnumiðlun verðum á Grand Hótel 
fimmtudaginn 19. september á Euros starfakynning-
unni frá kl 13-18. 

Endilega kíkið á okkur og fáið upplýsingar um störf  
heilbrigðisstarfsfólks í Noregi. 
Upplýsingar : www.xtracare.no 
Eða í síma: 0047- 92645802 
00354 - 8992268 
Hlökkum til að sjá ykkur

Atvinna Akureyri
Rafvirkjar /Vélstjóri

Rafvirkjar
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur tvo rafvirkja til 
framtíðarstarfa sem allra fyrst.  
Við erum að leita að duglegum, jákvæðum og þjónustu-
liprum einstaklingum með sveinspróf í rafvirkjun. 

Næg verkefni eru framundan s.s. við nýlagnir, viðhald 
fasteigna og tækja, breyting Múlaganga og Norðfjarðar-
göng. 

Umsóknarfrestur er til 20.september

Vélstjóri
Óskum eftir að ráða vélstjóra til starfa sem allra fyrst. Í 
starfinu felst m.a. að sjá um þjónustu og viðhald á díesel 
rafstöðvum fyrir Mílu, RÚV, Vodafone og Neyðarlínuna 
sem eru staðsettar um allt land. Leitað er eftir áhugasöm-
um, sjálfstæðum einstaklingi sem sýnir frumkvæði í starfi. 
Þarf að vera vanur fjallaferðum þar sem vinnan útheimtir 
töluverð ferðalög. 

Umsóknarfrestur er til 20.september.

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað inn til skrif-
stofu Rafmanna sem allra fyrst eða senda á rafmenn@
rafmenn.is 

Mjög víðtæk þekking er innan fyrirtækisins og hefur fyrirtækið 
að geyma 3 deildir, fjarskiptadeild, þjónustu- og verkefnadeild. 
Hjá fyrirtækinu starfa nú 30 öflugir starfsmenn.

Afleysingalæknir/læknar
Afleysingalæknir/lækna vantar til afleys-

inga við Heilsugæslu Dalvíkur í 12-15 
mánuði frá 1. desember næstkomandi 

eða eftir nánara samkomulagi.
Við heilsugæslu Dalvíkur starfa tveir læknar og þrír 
hjúkrunarfræðingar ásamt öðru starfsfólki. 
Starfið fellst í almennum heilsugæslustörfum og einnig 
þjónustu við Dalbæ, hjúkrunar- og dvalarheimili.

Á þjónustusvæði heilsugæslu eru um 2.200 íbúar

Góð aðstaða og húsnæði í boði.

Umsóknarfrestur er til 30.október

Upplýsingar gefa:
Guðmundur Pálsson, yfirlæknir í síma 466-1500 og  
693-1916. Netfang: gudmundur@hgd.is
Konráð Karl Baldvinsson, forstjóri í síma 897-6963
Netfang: konrad@hgd.is

Ás styrktarfélag
Lyngás

óskar eftir starfsmanni í eldhús. Um er að ræða 94% starf 
og vinnutíminn er frá 8.00-15.30 alla virka daga. Staðan er 
laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 
Lyngás er í Safamýri 5 og þangað koma ungmenni og  
full- orðið fólk með fötlun í vinnu og virkni.

Starfsmaður í mötuneyti ber ábyrgð á að sinna 
almennum störfum undir tilsögn matráðs og aðstoða hann 
við matreiðslu og framreiðslu.  Hann ber ábyrgð á að 
framfylgja  reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti 
við framreiðslu og dreifingu matvæla.  

Nánari upplýsingar veitir Birna Björnsdóttir í síma  
553-8228. Upplýsingar um félagið og atvinnuumsókn má 
finna á heimasíðu þess www.styrktarfelag.is, einnig má 
skila umsóknum á netfangið birna@styrktarfelag.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Eflingar.

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Á leikskólum
 Hæðarból
 • leikskólakennari
 Bæjarból
 • leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
 • leikskólakennari
 Krakkakot
 • leikskólakennarar
 Holtakot
 • deildarstjóri
 Lundaból
 • leikskólakennari
 
Á hjúkrunarheimilinu Ísafold
 • sjúkraþjálfari 60%
 • ræsting
 
Í þjónustumiðstöð/áhaldahúsi
 • yfirverkstjóri

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is



 HJÚKRUNARHEIMILI          

Læknaritari
Laus er staða læknaritara frá 1.desember n.k. eða 

fyrr eftir nánara samkomulagi
Um er að ræða 50% starf, almennt læknaritarastarf 
ásamt öðrum skrifstofustörfum.á heimilinu.
Hæfniskröfur:
Löggilt læknaritaranám,lipurð í samskiptum,trúmennska 
og nákvæmni í vinnubrögðum 
Umsóknir þurfa að berast fyrir 1.október n.k.

Upplýsingar veita:
Sigurbjörn Björnsson
Framkvæmdarstjóri lækninga
Sími 522 5600, netfang;sigbb@skjol.is
Guðný H. Guðmundsdóttir
Framkvæmdarstjóri hjúkrunar
Sími 522 5600,  netfang; gudny@skjol.is

Skjól hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík                   

Sími 522 5600

Rekstrarstjóri verslana
Ert þú öflugur stjórnandi með reynslu af 
verslunarstörfum og innkaupum? Viltu stýra 
verslunarrekstri á spennandi og síbreytilegum markaði? 
Þá gæti staða rekstrarstjóra verslana hjá Vodafone 
verið framtíðarstarfið þitt. Í starfinu felst m.a. val á 
vöruframboði og birgðastjórnun, ábyrgð á innkaupum, 
samningagerð við birgja og rekstur fjögurra verslana auk 
netverslunar.

Allar nánari upplýsingar um starf og hæfniskröfur 
er að finna á vodafone.is/storf.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2013.

Góð samskipti bæta lífið

ÖRYGGISVÖRÐUR
SECURITY GUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu öryggisvarðar 
lausa til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 27. september 2013.  
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for the position of  Security Guard. The closing date for 
this postion is September 27, 2013. Application forms and 
further information can be found on the Embassy’s home 
page:
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to:  
reykjavikvacancy@state.gov 

Núðluskálin Skólavörðustíg 8 leitar að 
starfsmönnum á 2.2.2 vaktir

Reynsla af þjónustustörfum kostur. Leitum að 
þjón ustulunduðum og vinnusömum einstakling-
um. Ferilskrá sendist á nudluskalin@gmail.com
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Sykepleiere til Norge
Helse Personal AS søker engasjerte og faglig dyktige 
sykepleiere til ulike oppdrag i Norge innenfor sykehjem, 
hjemmesykepleie, respiratorteam og bofellesskap. 

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og relevant 
jobberfaring. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og god opp-
følging. Sommerbonus sommeren 2014. Man må beherske 
ett av de skandinaviske språkene godt både skriftlig og 
muntlig.

Dere møter oss på NAV EURES messen på Grand Hotel 
Reykjavik, 19/9-13 kl. 13.00 til 18.00. Ta gjerne kontakt for 
booking av intervjutid i forkant av messen.

Kontaktinformasjon: 
Helse Personal,  
post@helsepersonal.no
Trude Vereide og Kathrin Omland,
 tlf 00 47 902 80 287

www.helsepersonal.no

Klettagörðum 8-10  |  104 Reykjavík  |  Sími: 590-5100  |  klettur.is

Hjá Kletti starfa um 50 manns við sölu og þjónustu á 
meðal annars Caterpillar, Scania, IR loftpressum, Dunlop 
og Goodyear hjólbörðum. Hjá okkur er góður starfsandi 
og öll starfsaðstaða til fyrirmyndar.

STARFSFÓLK VANTAR 
Á VÉLAVERKSTÆÐI KLETTS
Starfið felst meðal annars í viðhalds- og viðgerðaþjónustu 
á Caterpillar, Scania og IR loftpressum.

Verkstæðið er mjög vel tækjum búið og öll starfsaðstaða til 
fyrirmyndar.

Áhugasamir hafi samband við Svein Símonarson 
í síma 825 5752 eða svsi@klettur.is

Ef svo er óskar Eir, hjúkrunarheimili eftir 
bakara eða starfsmanni við bakstur.
Unnið er virka daga. 
Starfsmaður þarf að geta unnið sjálfstætt.
Skila þarf umsóknum inn fyrir 20. september 
n.k. og sendist á netfangið:  
eldhus@eir.is og eða á skrifstofu Eirar.
  

Eir hjúkrunarheimili – Eldhús 
Hlíðarhúsum 7 112 Reykjavík  

S: 522 5700

Kanntu brauð að baka?

Auglýsum eftir starfsmanni í verslun 
okkar í Firðinum í Hafnarfirði

Vinnutími frá kl 12:00-18:00 alla virka daga  
og 11-16 annan hvern laugardag.   

Reynsla af afgreiðslustörfum æskileg. 

Nánari upplýsingar veitir Snædís í síma 847 5758  
eða á sg17@visir.is

Þjóðminjasafn Íslands auglýsir laust til umsóknar starf 
sýningarstjóra sýningar um listrænan menningararf  

í Þjóðmenningarhúsinu.

Ráðið er í starfið tímabundið til 6 mánaða.  Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf 1. nóvember næstkomandi. 

Starfssvið:
•  Sýningarstjóri er verkefnisstjóri heildstæðrar  
grunnsýningar um listrænan arf sem varðveittur er í 
þjóðmenningarstofnunum Íslands. Á sýningunni verður 
fjallað um íslenska listasögu og sjónrænan menningararf. 
Sýningarstjóri stýrir og samræmir störf sýningarnefndar 
sem starfar  í umboði verkefnisstjórnar grunnsýningar 
sem skipuð er forstöðumönnum Þjóðminjasafns Íslands, 
Listasafns Íslands,  Þjóðskjalasafns Íslands, Landsbókasa-
fns- Háskólabókasafni og Stofnunar Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. Sýningarnefndin er fagnefnd skipuð 
sérfræðingum viðkomandi stofnana. Hlutverk hennar er að 
móta grunnhugmynd sýningarinnar og taka þátt í  
sýningargerðinni. Verkefnið er unnið undir yfirstjórn 
þjóðminjavarðar sem er formaður verkefnisstjórnar. 
Ráðgert er að sýningin opni árið 2014. 
Hæfniskröfur:
 •       Menntun á sviði safnafræða og/eða listasögu, 
                   menningasögu, lista og hönnunar.
 •       Góð reynsla af verkefnisstjórnun.
 •       Umtalsverð reynsla af sýningarstjórnun 
                           innanlands og /eða erlendis.
                  •        Reynsla á fagsviði lista- og/eða 
                           menningarminjasafna.
 •       Góð tök á íslensku og ensku.
 •       Hæfni í mannlegum samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Hallgrímsdóttir, 
þjóðminjavörður í síma 8612200.  

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi viðkomandi  
stéttarfélags og fjármálaráðherra.

Við ráðningar í störf er tekið mið af  jafnréttisáætlun  
stofnunarinnar.

Umsóknarfrestur er til og með 1. október  n.k. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, reynslu og meðmælendur berist 
til Þjóðminjasafns Íslands, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík eða 
rafrænt á póstfangið margret@thjodminjasafn.is 
og gudrun.gardarsdottir@thjodminjasafn.is

Starfsmaður taki þátt í því að Þjóðminjasafn Íslands nái  
markmiðum sínum sem vísinda-og þjónustustofnun.   
Starfsmaður leggi áherslu á góða þjónustu og ráðgjöf, fagleg 
og ábyrg vinnubrögð og jákvætt skapandi andrúmsloft  
á vinnustað.

Bókasafns- og upplýsingafræðingur 
með kennsluréttindi

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu (FAS) ásamt 
Hornafjarðarsöfnum auglýsa eftir bókasafns- og upplýs-
ingafræðingi, æskilegt er að viðkomandi hafi kennslu-
réttindi. 
Um er að ræða 100% ótímabundið stöðugildi við fram-
haldsskólann og Hornafjarðarsöfn. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst, en eigi síðar en í 
janúar 2014. 
Starfslýsing
Sér um rekstur bókasafns skólans 
Annast bókakaup, flokkun, skráningu, frágang og útlán á 
gögnum safnsins 
Sér um safnkynningar í samráði við kennara og aðstoðar 
nemendur og kennara við verkefnavinnu, heimildaleitir 
og gagnaöflun 
Aðstoð við Héraðsskjalasafn Hornafjarðarsafna 
Kennsla við Framhaldsskólann í áföngum sem lúta að 
rannsókna- og verkefnavinnu 
Það sem fellur til innan safns og skóla í samvinnu við 
aðra starfsmenn 
 
Hæfnis- og menntunarkröfur
Reynsla í starfi bókasafns- og upplýsingafræðings 
BA-próf í bókasafns- og upplýsingafræði ásamt kennslu-
réttindum 
Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
Frumkvæði í starfi 
Hæfni í mannlegum samskiptum 

Umsóknarfrestur er til 25. september 2013 
Frekari upplýsingar veitir Vala Garðarsdóttir forstöðu-
maður Hornafjarðarsafna í síma 470 8052 eða á netfang-
inu vala@hornafjordur.is 

Hornafjörður er blómstrandi 2200 manna samfélag. Höfn, stærsti 
þéttbýlisstaðurinn er öflugur útgerðarbær. Í sveitarfélaginu eru tveir 
grunnskólar og tveir leikskólar. Framhaldskóli og rannsóknasetur  
Háskóla Íslands eru í Nýheimum Menningamiðstöð Hornafjarðar 
ásamt almenningsbókasafni, starfstöðvum Matís, Nýsköpunarmið-
stöðvar, Austurbrú framhaldsfræðslu og Búnaðarsambandi Suðurlands. 
Fjölbreytt félagsstarf er í sveitarfélaginu, ný almenningssundlaug, 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og knatthús. Samgöngur eru greiðar, 
beint flug er til Hafnar og Strætó getur til Hafnar frá Reykjavík.

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Til hvers að auglýsa ?

Með starf
fyrir þig

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

sími: 511 1144
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KENNSLA OG RANNSÓKNIR 
Í FJÁRMÁLUM OG ENDURSKOÐUN

www.hr.is

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík leitar að áhugasömum og metnaðarfullum einstaklingi 
til að sinna kennslu og rannsóknum á sviði fjármála og/eða endurskoðunar. 
Starfsheiti (aðjúnkt, lektor, dósent eða prófessor) verður ákvarðað að loknu matsferli. 

Viðskiptadeild býður upp á grunnnám í viðskiptafræði auk meistaranáms með áherslu á 
fjármálastjórnun, stjórnunarreikningsskil og endurskoðun. Viðfangsefni geta m.a. verið á 
sviði reikningsskila, endurskoðunar, rekstrargreiningar, áhættustjórnunar, viðskiptakerfa, 
verðmats, alþjóðlegra fjármála eða ferilsstjórnunar.

Við leitum að einstaklingi með: 

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2013. 
ru.is/lausstorf

VÉLAMAÐUR - HAFNARFIRÐI
Starf vélamanns á þjónustustöðinni í Hafnarfirði  eru laust til umsóknar.  
Um 100% starf er að ræða. Yfir vetrartímann  er unnið aðra hvora viku frá kl. 4:00 til 12:30  
og aðra hvora viku frá 12:30 til kl. 21:00. Annan tíma ársins er unnin hefðbundin dagvinna.

Starfssvið
• Viðhald og þjónusta vega, vegganga og vegbúnaðar á starfssvæði Vegagerðarinnar á Suðursvæði
• Afleysingar í vaktstöð við vöktun á rafrænum veg- og tækjabúnaði
• Ýmis vinna í starfsstöð í Hafnarfiðri

Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám, stúdentspróf eða samsvarandi er kostur
• Tölvukunnátta nauðsynleg
• Meirapróf bifreiðastjóra
• Vinnuvélaréttindi
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góðir samstarfshæfileikar

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við starfsmannastefnu  
Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 23. september  2013. 
Umsóknir berist mannauðsstjóra netfang oth@vegagerdin.is
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem óskað er eftir,   
þar með talin menntunar- og starfsferilsskrá.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar  um starfið veita Bjarni Stefánsson í síma 522 1461 og Jóhann B. Skúlason  í síma 522 1462
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Frábært úrval afþreyingar, 
ferskar fréttir, fjölbreytt 
efnisval, myndrænt viðmót 
og færri flettingar. 

Þess vegna var visir.is 
kosinn besti frétta- og 
afþreyingarvefur ársins 
á Íslensku vefverðlaunu-
num 2012.

Minna 
að fletta
meira 
að frétta
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Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar
afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta. Vefurinn er léttur og
skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það
efni sem leitað er að.“
 

BESTI FRÉTTA- OG
AFÞREYINGARVEFURINN 
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
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Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

Útboð

Tangabakki Grundartanga
5. áfangi 2013
Vinnugarður

mánudaginn, 30. september 2013 kl. 14:00.

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borganes

Útboð

Grundartangi

kopavogur.is

ÚTBOÐ
Bæjarsjóður Kópavogs óskar eftir tilboðum í 
byggingu sex íbúða húss fyrir fatlað fólk við 
Austurkór 3b í Kópavogi. 
 
Í húsinu verða sex íbúðir auk þjónusturýmis. Húsið er á 
tveimur hæðum og kjallari undir hluta af því. Í verkinu 
fellst að byggja húsið og skila því fullbúnu til notkunar.

Magntölur:
Brúttó flatarmál húss:                           700 m²

Verkinu skal skila fullbúnu 15. janúar 2015

Útboðsgögn verða seld á kr. 5000 í þjónustuveri  Kópa-
vogs, Fannborg 2, 1. hæð, frá og með mánudeginum 16. 
september nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 1. 
október 2013 fyrir  kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í 
viðurvist þeirra bjóðenda er þar mæta. 

Styrkurinn verður veittur í janúar 2014 og er að fjárhæð 
kr. 800.000.

8.

LAUGARDAGUR  14. september 2013 17



Shameless

Hunted

Amazing
Race

Graceland
X Factor

Krakkastöðin fylgir 
með áskrift að Stöð 3

+ +Stöð

2.990 kr. 
á mánuði. 

FYLGIR
áskrift

að Stöð 2

7:00  |  11:00  |  15:00 8:00  |  12:00  |  16:00 9:00  |  13:00  |  17:00

Teiknimyndir kl 19:00Dagskrá

10:00  |  14:00  |  18:00

7:25  |  11:25  |  15:25 8:25  |  12:25  |  16:25 9:25  |  13:25  |  17:25 10:25  |  14:25  |  18:25

7:50  |  11:50  |  15:50

Lesnar sögur og skjámynd kl. 20:30 - 22:00

8:50  |  12:50  |  16:50 9:50  |  13:50  |  17:50 10:50  |  14:50  |  18:50
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Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Ólafsgeisli 22 

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt og einstakt einbýlishús við 
Ólafsgeisla Reykjavík. Húsið er staðsett við golfvöllinn í Grafarholti 
og er um glæsilega útsýniseign að ræða. Húsið er skráð sem sem 
tvær eignir en er innréttað sem einbýli á tveimur hæðum. Er um að 
ræða eina einbýlið sem stendur fyrir neðan götu við golfvöllinn í 
Grafarholti. Stærð 396,2 fm.  Verð kr. 140.000.000

Fáið frekari upplýsingar hjá Kristjáni Baldurssyni hdl. og löggiltum 
fasteignasala í síma 867-3040 eða á netfanginu kristjan@trausti.is

Jörðin er talin vera 102 ha, þ.a. um 37 ha ræktað  
land og annað land að mestu leiti vel gróið. 
Á jörðinni stendur 320 fm íbúðarhús á tveimur hæðum 
byggt 1964 með innbyggðum bílskúr, góð véla- og 
verkfærageymsla og fjós, ásamt fleiri byggingum.
Jörðin stendur í stuttu ökufæri frá Vík í Mýrdal (um 13 
km) og staðsetning hennar býður upp á mikla möguleika í 
ferðaþjónustu, hestamennsku o.fl. 

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson 
löggiltur fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða 
bjorgvin@eignatorg.is

Eignatorg kynnir til sölu: Skeiðflöt í Mýrdal. 

Eignatorg, Skipholti 50B, 105 Reykjavík s. 510-3500

Mávahlíð 24 - 105 Reykjavík
Opið hús sunnudaginn 15. september frá kl. 12:00 til 12:30

Falleg 112,8 m2, fimm herbergja íbúð með sér inngangi á 1. 
hæð við Mávahlíð 24 í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, tvær samliggjandi 
stofur, hol, forstofu, eldhús og baðherbergi. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara. V. 35,0 m.

Skógarás 2 - 110 Reykjavík 
Opið hús sunnudaginn 15. september frá kl. 12:00 til 12:30

Mjög falleg 163,5 m2 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum  
ásamt 25,4 m2 bílskúr við Skógarás 2 í Reykjavík. Eignin 
skiptist í: Neðri hæð: Tvö svefnherbergi, hol, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Efri hæð: Sjónvarpsstofu og tvö 
herbergi, baðherbergi er innaf öðru þeirra. V. 37,9 m.

Kleifakór 5 - 203 Kópavogur 

Fallegt 263 m2 einbýlishús í byggingu á tveimur hæðum við 
Kleifakór 5 í Kópavogi. Gott skipulag, flott staðsetning og 
mikið útsýni. Neðri hæðin er tilbúin til innréttinga og efri 
hæðin rúmlega fokheld. V. 47,0 m.

Til sölu Garðyrkjustöðin Reykjadalur í Mosfellsdal
Opið hús mánudaginn 16. September frá kl. 17:30 til 18:00

 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Um er ræða garðyrkjustöð á rúmlega 5.000 m2 eignarlóð með 
187,2 m2 einbýlishúsi, 128,6 m2 garðskála, 6 gróðurhúsum, 
samtals 2.216 m2 og 118,3 m2 pökkunarhúsi á skógivaxinni 
lóð við Suðurá. Jörðin stendur við Reykjadalsafleggjara í 
Mosfellsdal. Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila að eignast 
garðyrkjustöð á fallegum stað í Mosfellsdal. V. 87,5 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Laus strax

Laus strax

Laus strax

GRUNDARFJÖRÐUR – eignir til sölu
Ártún 5, iðnaðarhúsnæði 473 ferm. ásamt fylgibúnaði.  Stál-
grindarhús byggt 2000.  Húsið hefur verið notað við fiskvinnslu 
og í því eru m.a. frystar og lausfrystivélar.   
Ásett verð 22.000.000
Báturinn Blíða SH 277 sem er 61 brúttótonn.  Bátnum 
fylgir m.a. tvö togspil, snurvoðarvinda, móttaka úr áli, talstöð-
var, sjálfstýring, dýptarmælar, sími og tölvuskjáir.   
Ásett verð 14.000.000.
Lausafé svo sem einn frystigámur 40 fet, tveir geymslugámar 
40 fet, flokkari, vogir, færibönd, suðupottur og brotbúnaður 
fyrir beitukóng.  Tilboð óskast.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu og eignirnar eru til sýnis í 
samráði við undirritaðan.

LIT ehf., Borgarnesi
Ingi Tryggvason hdl. lögg. fast.sali
s. 437 1700, gsm 860 2181
netfang: lit@simnet.is

S: 571-5800 Gsm: 697-3629 gudrun@garun.is www.garun.is

Guðrún
Antonsdóttir
lögg. fast.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15, SEPT. KL 12-13

Vesturberg 24, Reykjavík

153fm endaraðhús á 1. hæð með bílskúr. Timburverönd 
fyrir aftan hús og skjólveggur. Svefnherbergi eignarinnar 
eru 3. Eldhús, baðherbergið og rafmagnið í húsinu hefur 
verið endurnýjað. Ásett verð 35. millj.

10 ára reynsla í fasteignaviðskiptum

OPIÐ HÚS

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR 
Að gera betur í dag en í 
gær er drifkraftur nýrra 
hugsana og betri árangurs

Réttir starfsmenn í réttum 
hlutverkum ræður mestu 
um árangur fyrirtækja

Rannsóknir auka       
þekkingu og gera        
ákvarðanir markvissari

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Síðumúla 5 
108 Reykjavík
Sími 511 1225    
www.intellecta.is
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Pakkhúsið  ·  Hafnarstræti 19  ·  Akureyri
Sími 466 1600  ·  www.kaupa.is  · Opið alla virka daga kl.9-17

E I G N A M I Ð L U N

Klettaborg 29 Ak. Byggðavegur 151 Ak. Hafnarstræti 99-101 Ak.

Hraunfell í Aðaldal Hlíðarbyggð – Lundskógi

Skálatún Ak.

 

Sigurður S.  Sigurðsson og Björn Davíðsson Löggi lt ir  fasteignasalar 

Einstaklega glæsilegt og 
vel skipulagt einbýlishús á 
tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr og 
studió íbúð á neðri hæð.
Allar innréttingar og skápar 
í húsinu fyrir utan 
þvottahús og bílskúr eru 
sérsmíðaðar úr hnotu.
Í húsinu er svokallað 
instabus 
hússtjórnunarkerfi.

Stærð 263,4m² þar af 
bílskúr 54,9m²

Verð 69,5 millj.

Einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 
bílskúr á hornlóð með 
miklu útsýni út 
Eyjafjörðinn. Möguleiki er 
að útbúa sér útleiguíbúð á 
neðri hæð. 

Húsið er 222,1m² að stærð 
þar af bílskúr 36,7m²

Verð 42,5 millj.

Fallegt sumarhús á stórri 
leigulóð í landi Núpa í 
Aðaldal í Þingeyjarsveit.
Húsið er skráð 50,5m² en 
þá eru ótaldir fermetrar í 
svefnloftum. Góðar 
verandir eru sunnan, 
vestan og norðan við hús. 
Aksturstími frá Akureyri er 
um 45 mín og um 10 mín 
frá Húsavík.

Verð 17,9 millj.

Falleg hæð á vinsælum og 
rótgrónum stað rétt fyrir 
ofan miðbæ Akureyrar. 
Fimm svefnhergi.
Stærð 169,1m²  Möguleiki 
á að leigja út herbergi í 
kjallara.

Verð 33,9millj.

Ný 4ra herbergja íbúð á 
efri hæð í Naustahverfi á 
Akureyri
Íbúðin afhendist fullbúin 
með gólfefnum og er laus 
til afhendingar strax.

Stærð 110,0m²

Verð 28,6 millj.

Verslunar og 
skrifstofuhúsnæði á 
jarðhæð í Miðbæ Akureyrar
Um er að ræða tvo 
samliggjandi eignarhluta í 
Amarohúsinu með glugga 
fram á götuna. 

Stærð 198,6m²

Verð Tilboð 

Stórt og glæsilegt 
heilsárshús í Lundskógi í 
Fnjóskadal. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. 
Stór flísalögð verönd.
Stærð 195m²en nýtanlegir 
fermetrar eru fleiri.  

Stærð lóðar 11.480m²

Verð 66,0millj.

Skólastígur 13 Ak.

Fallegt og mikið 
endurnýjað 5 herbergja 
einbýli með innbyggðum 
bílskúr.
Eignin er staðsett á 
friðsælum stað í Þorpinu. 
Stór hellulagður sólpallur 
með timburskjólveggjum 
og  heitum potti í bakgarði. 
Einnig sólpallur framan 
hússins

Stærð 211,7m² þar af er 
bílskúr 34,0m²

Verð 41,5 millj.

TILV
ALIN

 

ORLOFSÍB
ÚÐ

Langholt 28 Ak.

Skoða skipti á eign í RvkSkoða skipti á eign í Rvk

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46
108 Reykjavík / Sími 568 5556 / skeifan@skeifan.is

 

Um er að ræða gullfallega 4ra herbergja 110 fm íbúð í litlu fallegu 
fjölbýli ásamt 23 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket.  
Sér þvottahús í íbúð. Sér inngangur af svölum.
Gerið svo vel að líta inn það verður tekið vel á móti ykkur. 
Bjalla merkt Guðrún og Kjartan.

Fannafold 62 
4ra herbergja með bílskúr 

Opið hús í dag laug. 14. september á milli kl. 14 og 15

OPIÐ HÚS

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Vel skipulögð og björt 55 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt 
geymslu í kjallara . Íbúðin skiptist í parketlagt hol, flísalagt baðher-
bergi með glugga og t.f. þvottavél, sérstaklega bjart og rúmgott 
eldhús, stofu með parketi og svefnherbergi með útgengt út á aus-
tursvalir. Parket, flísar og dúkur á gólfum. Góð staðsetning í rólegu 
hverfi. Verð 18,9 millj. Sölumaður tekur á móti áhugasömum

SÓLHEIMAR 24, REYKJAVÍK
LAUS TIL AFHENDINGAR

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ  KL. 15:00-16:00 
OPIÐ HÚS

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

UNNARSTÍGUR 3,  HAFNARFIRÐI 
- EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI

Lítiið einbýlishús með bílskúr á sérlega fallegum útsýnisstað í gamla 
bænum í Hafnafirði. Húsið sem þarfnast viðhalds er með þremur 
svefnherbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi og baði. Einnig er lítið 
þvottahús. Frístandandi góður bílskúr fylgir. Húsið stendur á einstakri 
lóð í gamla bænum með útsýni til sjávar. Búið er að teikna stækkun á 
húsinu. Verð 30,9 millj. Laust við kaupsamning. 
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG MILLI KL: 17.30 OG 18.00. 
VERIÐ VELKOMIN!
Allar nánari upplýsingar veitir: Einar Guðmundsson 
Lögg. fasteignasali. s. 896-8767

OPIÐ HÚS

Viðar Böðvarsson 
viðskiptafræðingur 
og lögg. fast.

OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUDAG MILLI KL: 17.30 OG 18.00. 
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BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA Yaris. Árgerð 2007, ekinn 61 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.590.000. 
Rnr.300273. Snyrtilegur bíll. Tilboð 
1,350 þús.

FLEETWOOD Americana cheyenne. 
Árgerð 2007, Fortjald, markísa, 
sólarsella, heitt vatn o.fl.. Verð 
1.590.000. Rnr.300209. Tilboð 1,250 
þús..

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið mán - fös 10-18 og lau 

12-16
www.planid.is

M.BENZ A 180. Árgerð 2005, 
ekinn 136 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.110806. nýkominn úr 
stórri ábyrgðar viðgerð hjá Öskju. ný 
sprautaður.

MMC Pajero. Árgerð 2009, ekinn 
75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.950.000. Rnr.100308.

HONDA Accord sedan. Árgerð 2007, 
ekinn 156 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.690.000. Rnr.110443.

Hekla Söluumboð
Njarðarbraut 13, 260 

Reykjanesbæ
Sími: 420 3040
www.heklarnb.is

OPEL Astra enjoy turbo. Árgerð 2008, 
ekinn 78 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.150.000. Rnr.990462.

NISSAN Primera acenta. Árgerð 2005, 
ekinn 159 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 990.000. Rnr.140104.

MERCEDES BENZ Ml 350. Árgerð 
2005, ekinn 122 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.790.000. 
Rnr.160715.

MERCEDES BENZ C 200 kompressor. 
Árgerð 2007, ekinn 75 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.590.000. 
Rnr.990543.

KIA Sorento ex classic 139 hö bensín. 
Árgerð 2005, ekinn 118 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.760.000. Rnr.210125.

CHEVROLET Lacetti w/g. Árgerð 2007, 
ekinn 96 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.050.000. Rnr.990520.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

MMC Pajero Dísel Árgerð 2006, 
ekinn 118þ.km, ssk, 33” breyttur. 
Flottur jeppi sem er á staðnum. Verð 
3.490.000kr. Raðnúmer 154672. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

RENAULT Megane berline disel. 
Árgerð 2012, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.111825.

VW Polo trendline diesel. Árgerð 2012, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.250.000. Rnr.148369.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2004, 
ekinn 133 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
850.000. Rnr.112020.100% visa og 
euro lán

KIA Rio diesel. Árgerð 2012, ekinn 75 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.190.000. 
Rnr.190030.

KIA Ceed ex 1.6 diesel. Árgerð 2012, 
ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.790.000. Rnr.148532.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

CHEVROLET Tahoe Z71 4x4 Metan 
Off Road. Árg 1/2012, ek 18 Þ.KM, 
Mjög flottur, Einn með öllu, Fluttur 
inn nýr, Ásett verð aðeins 10.890.000. 
Rnr.117696. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.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

M.BENZ Ml 350 4matic. Árgerð 2008, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 5.990.Ásett verð 6.890. ein 
eigandi og með öllu umboðsbíll 
Rnr.310743.

FORD F350 amarillo edition. Árgerð 
2006, ekinn aðeins 62 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 4.090 Ásett verð 
4.990 Gullmoli og vel með farinn 
Rnr.219119.

M.BENZ Sprinter 315 cdi 4x2 dísel. 
Árgerð 2007, ekinn aðeins 134 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. Verð 6.500.16 manna 
Rnr.112830.

VW Golf gti. Árgerð 2006, ekinn aðeins 
49 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.990.
Mjög fallegur og vel með farinn bíll 
Rnr.311295.

BMW 3 318i. Árgerð 2011, ekinn 
40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.480.Umboðsbíll og gullfallegur 
Rnr.113439.

M.BENZ C 200 kompressor 
avantgarde. Árgerð 2007, ekinn aðeins 
44 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.650.umboðsbíll Rnr.112623.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

PORSCHE Cayenne turbo. Árgerð 
2005, ekinn 106 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.390þ. Gott eintak! 
Rnr.125640.

OPEL Astra enjoy turbo. Árgerð 2007, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.790þ. Flottur bíll Rnr.125654.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá og 

á staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Honda shadow spirit 2007. Bobber 
project. Ek.2400 m. Kemur nytt a 
götuna 2010. Verð 650.000 Gunnar 
7700210.

UMBOÐSBÍLL !!
  Til sölu Range Rover Sport SE 
árg 2006 ek 113.þ.km heisársdekk, 
samlitur, filmur,umboðsbíll, gott stgr. 
verð skoða skipti, ásett verð 3990.þ 
uppl. í síma 896-5290

KAUPUM ALLA BÍLA... hafðu samband 
og við sendum þér okkar kauptilboð 
þér að kostnaðarlausu !!

Man TGA 18-350 LL með gámagrind 
, ek. 115 þ., er sem nýr, einn með 
öllu. Ford Transit T350, 2010, ek. 
77þ km , diesel 200 hp. 6 gíra, 750kg 
lyfta, frábært útlit og ástand. 2x Ford 
Transit EL350 Maxi, 2011, ek. 70þ km, 
6gíra, 140 hp, vel með farnir bílar. 
Automaster ehf s: 892 1116

Nissan Note tekna, árg. ‚08 sjálfsk. Ek. 
66 þús. km. Verð 1840 þús. Uppl. í s: 
843 9950

Til sölu Mitsubishi lancer ‚99, ek. 230 
þ.km, nýskoðaður. Tilboðsv. 190 þús. 
s. 821-4958.

Skoda Octavia 1.6 árgerð 2006, ekinn 
114.000, beinsk. Ný tímareim, nýtt í 
bremsum, fallegur bíll. Engin skipti, 
verð 1590 þús. Uppl. í síma 8660530.

Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf 
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll 
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín 
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in 
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4 
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á 
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum, 
metan/bensín/díselbílum. Íslensk 
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í 
boði. islandus.is - S.5522000

Renault Megane Sport Tourer 8/2012, 
Sjálfsk., ek. 15 þús. dísel, station, 
sparneytinn, Bluetooth. Verð 3.150 
þús. S.663-2274.

FRÁBÆR FYRIR SKÓLAFÓLK
Citroen C2 árg. ‚03, skoðun ‚14. Ek. 96 
þús. Beinsk. Verð 600 þús. Uppls. í s. 
868-9874.

Suzuki Grand Vitara 2004. Ekinn 
160þ. Beinsk. Bensín. Verð 870þ. Sími: 
8671607.

Lancer sport 99‘ bsk, STG 199ÞÚS. 14 
skoðun, mikið endurnýj. s: 7756035.

Volkswagen Jetta Comfortline, 
silfurgrár, árgerð 2007. Ekinn aðeins 
67. þús km. Vel með farinn og sérlega 
góður bíll. Sjálfskiptur, loftkæling o.fl. 
Verð 1490þús., engin skipti. Uppl. í s. 
696-9296.

Save the Children á Íslandi
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smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Bílar til sölu

TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD 
10/2003 EK. 186Þ.KM., SJÁLFSK, NÝ 
HEILSÁRSDEKK, NÝSKOÐAÐUR, 
NÝSMURÐUR , NÝYFIRF. BREMSUR 
, KRÓKUR. Verð 950þ. Sk. skipti á 
ódýrari. S. 8958956.

Toyota Rav 4 4wd Árg. 2002 Ek. 
167.000 2.0l bsk, Leður, Hiti í 
sætum, Cd, Filmur, Samllitur,Spoi-
ler/varadekkjahlíf Krómuð sílsarör/
hlífar á afturljós Vel með farinn og 
fallegur bíll Ásett verð skv toyota er 
1090 þúsund Staðgreitt 790.000kr. 

Toyota Yaris árg. ‚13, ek. 7.300, 
sjálfsk. m. hraðastillir, 16” álfelgur. 4 
ný vetradekk á felgum fylgja. Skipti 
mögulega á Subaro Forrester ‚09-10. 
Verð. 2.950 þús. s. 868-0490.

HONDA JAZZ 1,4 LS 3/2005 EK. 99 
Þ. KM. BEINSKIPTUR. NÝSKOÐAÐUR. 
SUMARDEKK. VETRARDEKK. EINN 
EIGANDI. 4. DYRA. ÁSETT VERÐ 990 
Þ. S.8958956.

Til sölu Nissan trade árg. 00 ek. 
184 þ kassi og lyfta árg 04 mikið 
endurnýjaður. Verð 1200þ. Tilboð 
800þ s:852-2229

MERCEDEZ BENZ E-500 árg. 2007, 
ekinn 135þús km. Bíll í topp standi og 
með mikið af aukabúnaði. Ný kominn 
úr þjónustuskoðun. Nýja vélin og 7 
þrepa skiptingin kom í þessum bíl. 
Verð 4,7 m og skoða ýmis skipti. Uppl 
í 820-7333.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS
VOLVO S40 1,8 SSK árg‘97 ek 200 þús, 
ný skoðaður 14, góð heilsársdekk, bíll 
í góðu lagi verð aðeins 250 þús ásett 
verð 390 þús S.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-300 ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300 
þús staðgreitt! Þeir meiga þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en 01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mer lýst vel á. Uppl. s. 691 9374

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 
eða sendu sms.

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 857 9326.

ÓE Yaris 99-05 sjálfskiptan (ekki MM) 
ekinn undir 180þ. 8678009.orri87@
gmail.com

 Tjaldvagnar

Combi camp tjaldvagn árg 04 með 
fortjaldi og fl. Mjög vel með farinn. 
Verð 600þ uppl. 896-4171

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Mercedes Benz 404. 49 sæta wc uppl 
gefur Bjarni s: 8636460

GÓÐIR SKÓLABÍLAR
Til Sölu 2 Hópferðabílar Benz Sprinter 
annar 21 sæta árg. 05 hinn 18 sæta 
árg. 04 Mjög góðir bílar búnir að vera í 
Góðu viðhaldi hjá Öskju. Upplýsingar í 
síma 8697111.

 Bílaþjónusta

Landferðir hópferðabílar. Keyrum 
hópinn þinn. Leigjum einnig út rútur 
Bjóðum gott verð og góða þjónustu 
Sími 6474755 landferdir.is landferdir@
landferdir.is

 Húsbílar

 Fjórhjól

Can am renegade árgerð 2007 til sölu 
götuskráð á góðum 27” mud light 
dekkjum upplýsingar í 8944563 eða 
7714565

 Bátar

Til sölu þessi glæsilegi skemmtibátur, 
Carver 53 Voyager, árgerð 1999. 
Báturinn er glæsilega innréttaður og 
vel tækjum búinn. Einnig er hægt 
að kaupa hlut eða hluti í bátnum. 
Báturinn er staðsettur í Króatíu. 
Nánar á heimasíðu hibyliogskip.is og 
s. 8933985 Erna Valsdóttir löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.

Til sölu 4 metra bátur á vagni Með 
6hp nýlegum Jonson fjórgengismótor 
770-5144

 Hjólbarðar

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra 
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki, 
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron, 
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault, 
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða 
í s. 567 5040/ 7785040

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Flutningsþrif, Gólfbónun, 
Teppahreinsun og Gluggaþvottur. 
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Glugga- og hurðasmíði  
Þeim stærðum og gerðum sem henta þér!   

Gluggar 
Hurðir 
Opnaleg fög 
Breytingar 
Viðhald 

   S.:  862-7894  |  saereki.is  | saereki@saereki.is iiiss || saere

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA ehf
alhliða bílaviðgerðir
Tímapantanir s: 445 4540/697 4540

bilathjonustabjarka@gmail.com
http//www.facebook.com/bilathjonustabjarka

viðarhöfði 2   110 reykjavík   sími 445 4540 / 697 4540

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

T ö l v u k e r f i

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?

• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur. 
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK  
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is
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