
atvinna Allar atvinnuauglýsingar 
vikunnar á visir.is

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

VIÐ LEITUM AÐ YFIRÞJÁLFARA 
HJÁ YNGRI FLOKKUM KNATTSPYRNUDEILDAR

Yfirþjálfari hefur yfirumsjón með öllu faglegu barna- og unglingastarfi knattspyrnudeildar í samráði við 
barna- og unglingaráð og framkvæmdastjóra.

Leitað er að kraftmiklum leiðtoga í fullt starf sem hefur brennandi áhuga á að vinna með Stjörnunni að 
uppbyggingu öflugustu yngri flokka landsins í knattspyrnu. 

Knattspyrnudeild Stjörnunnar er ein metnaðarfyllsta knattspyrnudeild landsins. Barna- og unglingastarf 
deildarinnar ber ábyrgð á rekstri 2.-8. flokks og eru skráðir iðkendur deildarinnar nú 750. Hjá knattspyrnudeild 
starfa um 40 faglega sterkir og metnaðafullir þjálfarar.

Starfssvið yfirþjálfara yngri flokka

• Fagleg forysta um þjónustu við iðkendur.
• Uppbygging mannauðs og liðsheildar ásamt 

ábyrgð á þjálfaramálum.
• Yfirumsjón með skipulagi og daglegum 

rekstri starfsins.
• Þjálfun hjá einum flokki og þátttaka  

í æfingum annarra flokka.
• Forysta um þjálfunarleg gæði í starfinu og 

umbótastarf.
• Stefnumótun, markmiðasetning og 

áætlanagerð í samvinnu við barna- og 
unglingaráð.

Menntunar- og hæfniskröfur

• Brennandi áhugi á uppbyggingu yngri flokka 
knattspyrnudeildar og innleiðingu stefnu 
hennar.

• Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi leiðtoga- 
og samskiptahæfileikar.

• Frumkvæði, drifkraftur og stefnumótandi 
hugsun.

• Þjálfaramenntun — viðbótarmenntun æskileg.
• Framtíðarsýn og ósérhlífni.

UMF Stjarnan · Stjörnuheimilið v. Ásgarð · 210 Garðabæ · 565 1940 · stjarnan@stjarnan.is

Umsóknarfrestur er til og 
með 10. ágúst 2014

Umsækjendur eru beðnir að skila  
ítarlegri ferilskrá, kynningarbréfi og 
rökstuðningi fyrir hæfni til þess 
að sinna verkefninu til Jóhannesar 
Egilssonar, framkvæmdastjóra 
Stjörnunnar, á netfangið  
johannes@stjarnan.is,  merkt 
yfirþjálfari knattspyrnudeildar.

Framleiðslustarfsmaður
- Fullt starf á Reykhólum

Skrifstofustarfsmaður  
- 70% hlutastarf  í Reykjavík

Við leitum að starfsmanni í framleiðslu á Reyk hólum. 
Unnið er eftir vaktaplani og er starfs mönnum séð 
fyrir ferðum til og frá Reykjavík til Reykhóla, ásamt 
gistiaðstöðu á staðnum. 

Vegna aukinna umsvifa leitum við eftir starfsmanni  
á skrifstofu okkar í Reykjavík til að taka þátt í örum  
vexti fyrirtækisins.  

Nánari upplýsingar veitir Garðar 
Stefánsson, framkvæmdastjóri. 
Sími: 5379090

 

Umsóknir berist til Garðars á: 
gardar@nordurco.com

Umsóknarfrestur er  
til og með 13. ágúst. 

Starfssvið: 
• Framleiðsla
• Pökkun
• Þrif
• Annað tilfallandi

Hæfniskröfur:
• Sjálfstæð vinnubrögð og 

löngun til að læra nýja 
hluti

• Hæfni í mannlegum 
samskiptum

Starfssvið: 
• Reikningagerð og önnur 

bókhaldsvinna
• Símsvörun, afgreiðsla og 

rafræn samskipti. 

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla og þekking á  DK 

hugbúnaði
• Reynsla af 

skrifstofustörfum 
• Menntun sem nýtist í starfi

sími: 511 1144
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40% staða sérfræðilæknis á Menntadeild er laus til umsóknar. 
Hlutverk Menntadeildar er m.a. að stuðla að árangursríku 
klínísku námi á LSH og faglegri þróun heilbrigðisstétta á 
sjúkrahúsinu. Enn fremur að hvetja til faglegra vinnubragða og 
skilvirkrar samvinnu í þágu sjúklinga .

Menntadeild er staðsett í Eirbergi við Eiríksgötu.

Helstu verkefni og ábyrgð
» Þróun kandidatsárs lækna
» Þróun og skipulag framhaldsnáms lækna í samvinnu við

viðkomandi fræðasvið
» Samskipti og samvinna við stofnanir vegna grunn- og    

framhaldsnáms lækna
» Aðkoma að starfsþróun annarra heilbrigðisstétta

Hæfnikröfur
» Sérfræðiviðurkenning á Íslandi
» Áhugi og þekking á menntun heilbrigðisstétta
» Framúrskarandi samskiptahæfileikar
» Reynsla af kennslustörfum æskileg

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Nánari upplýsingar
» Laun verða samkvæmt gildandi kjarasamningi

fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
» Umsókn skulu fylgja vottfestar upplýsingar um

nám, fyrri störf, reynslu af kennslu, vísindavinnu og
stjórnunarstörfum ásamt sérprentun eða ljósriti af
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað.
Umsóknargögn sem ekki er hægt að senda rafrænt
skulu berast til Hrundar Sch. Thorsteinsson, deildarstjóra
Menntadeildar, Eirbergi, Eiríksgötu 34, 101 Reykjavík.

» Mat stöðunefndar læknaráðs Landspítala byggist
á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða við
umsækjendur og ákvörðun um ráðningu í starfið byggir
einnig á þeim.

» ATH. Fylla þarf út lágmarksupplýsingar í almenna
umsókn á heimasíðu LSH og setja viðhengi, en ítarlegri
upplýsingar fyllist út í umsókn fyrir læknastöðu, sjá slóð
hér fyrir neðan:
www.landlaeknir.is/utgefid-efni/skjal/item16341/./ g / j / /

» Umsóknarfrestur er til og með 25.08.2014
» Nánari upplýsingar veitir Hrund Sch. Thorsteinsson,

netfang hrundsch@landspitali.is , s. 5431490.

Sérfræðilæknir á Menntadeild

Verkfræðingur í radíódeild
Getur þú gert góða hluti betri? Við leitum að 
verkfræðingi eða tölvunarfræðingi sem kemur að bestun 

að innleiðingu á 4G.

Allar nánari upplýsingar um starf og 

GEYSIR
HAUKADALUR

Verslunin á Geysi í Haukadal óskar eftir starfsfólki í allar deildir 
fyrirtækisins. Við leitum að duglegum einstaklingum með góða 
þjónustulund til að vinna með okkur á ört vaxandi vinnustað.

•   Mikil tækifæri í boði
•   Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi
•   Umsóknir berist á netfangið heida@geysir.com

Spennandi og fjölbreytt
atvinnutækifæri á Geysi
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Þjónar þú með glæsibrag?

Gallery Restaurant leitar að aðstoðarfólki í sal og 
faglærðum þjónum til að skapa ógleymanlegar minningar 
fyrir gesti okkar. Nauðsynlegt er að umsækjendur séu með 
reynslu af veitingastörfum og hlýlega framkomu.

Bæði fullt starf og hlutastarf í boði.
Einnig eru lausar stöður fyrir þjónanema.

Umsóknir með mynd og ferilskrá sendist á umsokn@holt.is

Starfið: Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í fræðslu-
málum á samhæfingarsvið. Um er að ræða fjölbreytt 
starf sem snýst um að uppfræða nemendur og 
almenning um  samgöngur  og öryggismál ásamt 
fleiri verkefnum. Verkefni starfsmanns eru meðal 
annars fræðsla í leik-, grunn-, og framhaldsskólum 
ásamt leiðsögn til annarra sem vilja sinna fræðslu-
málum varðandi öryggi í samgöngum, viðhald 
fræðsluefnis á heimasíðu stofnunarinnar, svörun 
erinda um öryggismál samgangna, útsendingar 
á fræðsluefni, upplýsingaveita og ráðgjöf um 
málaflokkinn sem og almenn þátttaka í verkefnum 
á samhæfingarsviði. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfnikröfur
•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Kennsluréttindi æskileg
•   Gott vald á íslensku og færni til að miðla          
     upplýsingum í ræðu og riti.
•   Góð kunnátta í ensku og þekking á a.m.k. einu 
     Norðurlandamáli er kostur
•   Viðkomandi þarf að búa yfir miklu frumkvæði, 
     sjálfstæði í vinnubrögðum, vandvirkni, og hafa 
     sérlega góða samstarfs- og samskiptahæfileika.
•   Viðkomandi þarf að vera áreiðanlegur og jákvæður 

Í boði er áhugavert starf með fjölbreyttum verkefnum 
þar sem hæfileikar og frumkvæði fá notið sín.

Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2014 

Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti: 
•   á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni 
     www.samgongustofa.is
•   senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á netfangið 
     atvinna@samgongustofa.is 

eða

•   senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang:
                          Samgöngustofa
                          Bt. Ólafar Friðriksdóttur
                          Pósthólf 470
         202 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir Þóra Magnea Magnúsdóttir, 
fræðslustjóri í síma 480 6000. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex 
mánuði ef staða losnar á ný. 

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála 
með um 160 starfsmenn. Stofnuninni er ætlað 
að stuðla að öruggum, sjálfbærum, greiðum og 
hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast 
eftirlit er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit 
með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. 
Upplýsingar um Samgöngustofu má finna 
á heimasíðu www.samgongustofa.is. 

SÉRFRÆÐINGUR Í 
FRÆÐSLUMÁLUM

www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Garðaskóli
 • smíða- og nýsköpunarkennari
 • skólaliði
 
Hofsstaðaskóli
 • umsjónarkennari
 
Leikskólinn Bæjarból
 • sérkennslustjóri
 • matráður

Nánari upplýsingar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is

Skóla- og frístundasvið

FRÍSTUNDAHEIMILI

GRUNNSKÓLAR

LEIKSKÓLAR

VILTU MÓTA 
FRAMTÍÐINA 
MEÐ OKKUR?

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ REYKJAVÍKURBORGAR
óskar eftir fólki til starfa við fjölbreytt störf með börnum og 
unglingum. Undir sviðið heyrir meðal annars rekstur leikskóla, 
grunnskóla og frístundamiðstöðva Reykjavíkurborgar. 

Hlutverk skóla- og frístundasviðs er að veita börnum og 
ungmennum í Reykjavík bestu mögulegu tækifæri til leiks, 
menntunar og frístundastarfs í samvinnu við fjölskyldur 
og nærsamfélagið. 

Í boði eru bæði heilsdagsstörf og hlutastörf.

Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/storf

Við leitum að fólki á öllum aldri
af báðum kynjum, með margs

konar menntun og reynslu.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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SKÚTUSTAÐAHREPPUR 

Deildarstjóri - Sérkennari. 
Við leitum eftir fagmenntuðum og áhugasömum  
starfskrafti við leikskólann Yl. frá og með 1. september 
n.k.  Um 100% stöðu er að ræða. Viðkomandi hefur 
tækifæri til að koma að skipulagi og mótun á starfsemi 
leikskólans til framtíðar. 
 
Ylur er 16 – 18 barna leikskóli í Mývatnssveit í mjög  
skemmtilegu umhverfi með mikla möguleika á fjölbreyttu 
starfi. Leikskólinn er starfræktur við hlið stjórnsýsluhúss 
Skútustaðahrepps í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð.  
Um lítinn leikskóla er að ræða, en ágæt aðstaða. 
Í Mývatnssveit búa um 380 manns og þar er öll helsta  
þjónusta til staðar. Húsnæði er í boði fyrir viðkomandi.
Hæfniskröfur:  
   •    Leikskólakennaramenntun, sérkennaramenntun  
         eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
   •    Reynsla af sérkennslu æskileg
   •    Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
   •    Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
   •    Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
   •    Góð íslensku kunnátta.
 
Launakjör samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar 
sveitarfélaga. 
 
Nánari upplýsingar veitir Þóra Ottósdóttir,  
leikskólastjóri í síma 895-6731.
 
Umsóknum skal skila á skrifstofu Skútustaðahrepps, 
Hlíðavegur 6, 660 Mývatn,  fyrir 11. ágúst n.k.

@

 KAFFIBARÞJÓNAR ÓSKAST

HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á KAFFI OG TE?

TE & KAFFI leitar að frábærum
liðsfélögum til að bætast í hóp

okkar jákvæðu, duglegu og
framúrskarandi starfsmanna.

Um er að ræða framtíðarstörf, 
 70-100% starfshlutfall.
Aldurstakmark 20 ár.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is
fyrir 10.ágúst.

 
 

teogkaffi.is

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sjúkraliðar í heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafjörður 201407/593
Verkefnisstjóri hjá endurmenntun Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201407/592
Reiðkennari og yfirumsjónarmaður Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri 201407/591
Sérfræðilæknir á Menntadeild LSH, Menntadeild Reykjavík 201407/590
Sérfræðingur í fræðslumálum Samgöngustofa Kópavogur 201407/589
Deildarlæknir Kvennadeild LSH, Aðstoðarlæknar kvennadeilda Reykjavík 201407/588
Sjúkraflutningamaður Heilbrigðisstofnun Þingeyinga Húsavík 201407/587
Móttökuritari Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201407/586
Lögreglustjórar Innanríkisráðuneytið Landsbyggð 201407/585
Hjúkrunarfræðingur LSH, Hjartagátt Reykjavík 201407/584
Sérhæfður starfsmaður LSH, Vefjarannsóknir Reykjavík 201407/583

SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í 
DRESSMANN SMÁRALIND. 
 
UM ER AÐ RÆÐA SÖLUSTARF, ÚTSTILLINGAR  
OG ALMENN AFGREIÐSLUSTÖRF. 
VIÐ LEITUM SÉRSTAKLEGA EFTIR BROSMILDUM,  
HRESSUM OG DUGLEGUM STARFSMANNI.
VINNUTÍMI ER FRÁ KL. 13:00-19:00
UMSÆKJANDI ÞARF AÐ VERA ORÐINN 20 ÁRA. 
 
ÁHUGASAMIR HAFI SAMBAND VIÐ RAGNAR HÓLM  
VERSLUNARSTJÓRA Í VERSLUN OKKAR ÞRIÐJUDAG  
5. ÁGÚST OG MIÐVIKUDAG 6. ÁGÚST MILLI KL. 11 OG 17.  
NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 5659730 EÐA 8479042.

bmvalla.is

ERTU MEÐ MEIRAPRÓF?
BM Vallá auglýsir eftir vönum bílstjóra til starfa.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist
á asbjorn@bmvalla.is. 
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst.

Hæfniskröfur:
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Deild fyrir einhverfa nemendur
Stuðningsfulltrúi
Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða stuðnings- 
fulltrúa í fullt starf við sérdeild fyrir einhverfa nemendur. 
Góð reynsla og færni í störfum tengdum ungu fötluðu fólki  
er nauðsynleg. Hæfni í mannlegum samskiptum, rík  
þjónustlund og jákvæð framkoma er einnig mikilvæg.  
Viðkomandi þarf að hafa drifkraft og frumkvæði til að  
leysa þau verkefni sem undir starfið falla.
 
Stuðningsfulltrúi er kennurum til aðstoðar við að sinna 
einum eða fleiri nemendum. 
 
Laun fara eftir kjarasamningum ríkisins og viðkomandi  
stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 12. ágúst. 
 
Nánari upplýsingar veitir skólameistari í síma 594 4000  
eða á netfangi margret.fridriksdottir@mk.is eftir 5. ágúst.

 
Skólameistari
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Eirhamrar 
- Öryggisíbúðir í Mosfellsbæ

Höfum lausar öryggisíbúðir til leigu í  
Eirhömrum, Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ

• Í Eirhömrum eru 53 öryggisíbúðir, þar sem veitt er  
 heima- og hjúkrunarþjónusta.
• Öryggisvakt allan sólarhringinn.
• Í Eirhömrum er matsalur og félagsmiðstöð.
• Upplýsingar veittar hjá Eir hjúkrunarheimili í síma  
 522 5700 á skrifstofutíma og í netfangi, edda@eir.is.

VIÐSKIPTATÆKIFÆRI
Undirrituðum hefur verið falið að afla tilboða í 
hlutabréf fyrirtækis sem er í sérhæfðri kjötvinnslu 
og verslunarrekstri. Velta félagsins verður á 
milli 120-150 milljónir í ár. Til greina kemur sala 
á hluta eða öllum bréfunum. Nánari upplýsingar 
eru fáanlegar hjá undirrituðum gegn undirritun 
trúnaðaryfirlýsingar.

Spekt ehf   Pétur Valdimarsson    s. 587 7600

   

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Óska eftir…

Vantar fleiri 100 fm og stærri 
sumarhús í Grímsnesinu á skrá

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar veita

Jason Ólafsson,
sölufulltrúi 

sími: 775-1515
jassi@miklaborg.is

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Óska eftir…
4-5 herbergja íbúð í Smára, 

Linda eða Salahverfi Kópavogi.

3ja herbergja íbúð í Linda, 
Sala eða Kórahverfi Kópavogi.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Allar nánari upplýsingar gefur 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

sími: 899-1178
atli@miklaborg.is

GEYSIR
HAUKADALUR

Verslunin á Geysi í Haukadal óskar eftir starfsfólki í allar deildir 
fyrirtækisins. Við leitum að duglegum einstaklingum með góða 
þjónustulund til að vinna með okkur á ört vaxandi vinnustað.

•   Mikil tækifæri í boði
•   Vinnutími og starfshlutfall eftir samkomulagi
•   Umsóknir berist á netfangið heida@geysir.com

Spennandi og fjölbreytt
atvinnutækifæri á Geysi

WWW.YRKI.IS

YRKI ARKITEKTAR ÓSKA EFTIR AÐ RÁÐA  
METNAÐARFULLA OG HÆFA EINSTAKLINGA

VIÐ MAT Á UMSÓKNUM VERÐUR EFTIRFARANDI  
HAFT TIL HLIÐSJÓNAR:

    •  NÁM OG STARFSREYNSLA.
    •  REYNSLA VIÐ GERÐ AÐALUPPDRÁTTA OG VERKTEIKNINGA.
    •  GÓÐ ÞEKKING Á TEIKNIFORRITUM – REVIT, AUTOCAD,   
        SKETCHUP, V-RAY OG PHOTOSHOP.
UMSÓKN ÁSAMT FERILSKRÁ OG VERKMÖPPU ÓSKAST SENT Á 
NETFANGIÐ SOLVEIG@YRKI.IS EIGI SÍÐAR EN 10.ÁGUST 2014

ARKITEKT  
ÓSKAST !



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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



Tjarnarlaut - Þingvellir 
Fallegt tvílyft 164 fm sumarhús í landi Nesja. 

Húsið er mjög vel einangrað bjálkahús en um er 
að ræða tvöfaldan bjálka með 50mm einangrun 
í milli. Neðri hæð skiptist í gestaíbúð með stóru 
svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Bílskúr 
er ca. 40 fm. Á efri hæð eru m.a. tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Stofa og borðstofa liggja saman, 
útgengt á svalir. Eldhús með góðri innréttingu.   
Svalir m. fallegu bomanite steypumynstur.   

V. 44,5 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Réttarhólsbraut - Öndverðarnes
93 fm heilsárshús á besta stað  
í Öndverðarnesi.  

Skjólsæl 5000 fm lóð umvafin gróðri.   
Þrjú svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og 
flísum á gólfi. Stofa með kamínu og opnu eldhúsi. 
Stór pallur með heitum potti.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Þrándartún - Glæsilegt heilsárshús
Nýtt og fullbúið 115 fm hús m. bílskúrsrétti  
í landi Þrándarlundar í Skeiða- og Gnúpverja 
hreppi ca 75 mínútna akstursfjarlægð frá 
Reykjavík. 

Sérsmíðaðar innréttingar, flísar á gólfum, granít 
borðplata í eldhúsi. Þrjú svefnherbergi með  
innbyggðum fataskápum og flísum á gólfi.  
Tvö baðherbergi í húsinu þar af eitt sér baðher-
bergi fyrir hjónaherbergið. Þvottahús með hvítri 
innréttingu. 

V. 29,9 milljónir.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Vatnsendahlíð - Skorradalur
Gott 50 fm sumarhús í hlíðum Vatnsenda 
Skorradal. 

Þrjú svefnherbergi, Stofa og eldhús í opnu rými. 
Eldhúsinnrétting með góðu skápaplássi.  
Baðherbergi með sturtuklefa.  
Pallur er umhverfis hús og útsýni þaðan gott.  

V. 16,5 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Hlyngerði - Mýrarkot í Grímsnesi
Fallegt og vel byggt 68 fm sumarhús.

Stutt í sundlaug Hraunborgar, golf á Kiðjabergi  
og Öndverðarnes ásamt náttúruperlum suður-
lands. Tvö svefnherbergi með eikarparket  
á gólfum.  
Í stofu er einnig lokrekkja með svefnaðstöðu.   
 
V. 16,5 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Nesjar - Þingvellir 
Einstaklega fallegt 60 fm hús á 2450 fm 
eignarlandi í landi Nesja á Þingvöllum.  

Glæsilegt útsýni yfir Hestvíkina, út Þingvallavatn 
og fögur fjallasýn í bakgrunni. Tvö svefnherbergi.  
Stofa og eldhús í opnu rými, frábært útsýni.  

Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stóruskógar - Þrjú svefnherbergi.
Gott 54 fm sumarhús í landi Stóruskóga  
í nálægð við Munaðarnes í Borgarbyggð. 

Stutt er í sundlaugar á Varmalandi og í Borgar-
nesi. Baðherbergi m. sturtu. Stofa og eldhús  
með plastparket á gólfum.  Þrjú svefnherb.   
Heitur pottur á verönd. 

V. 14,5 millj.   
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Vatnsendahlíð - Skorradalur
44 fm sumarhús með þremur  
svefnherbergjum.  

Mikill gróður á landinu og grasblettur fyrir framan 
bústaðinn.  Stofa er með stórum gluggum er vísa 
í suður með útsýni til vatnsins og fjalla, falleg 
kamína í stofu og útgengt á pall.  
Þrjú svefnherbergi. 

V. 10,9 millj.  
Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.



BÍLAR &
FARARTÆKI

NÝJIR DODGE DURANGO 
CITADEL 4X4

Með öllum aukahlutum, V8 Hemi, 
360hö, 7 manna, Sjón er sögu 
ríkari, Rosalega flottir bílar, Aðeins 
2 eftirársbílar í boði, Verð áður 
11.490þkr, Tilboðsverð 9.990þkr, Eru 
í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 11-15
http://www.isband.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

TOYOTA Land Cruiser 100VX 38”. Árg 
1/2002, ek 195 Þ.KM, dísel, sjálfsk, 
Leður, Lúga, 38” breyttur, Topp eintak, 
vel búinn og lítur mjög vel út, Ásett 
verð 4.490.000. Rnr.118932. Er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Toyota Corolla XLI, árg. ‚96, ek. 
121 þús. km., á grænum miða, verð ca. 
200.000. s. 8476358

Renault Megan árg. ‚05, ek. 110.000. 
Nýsk. án athugasemda. Er á 
heilsársdekkjum. Verð 710.000.- Uppl. 
í síma 770 3083

BMW 520d, dísel, touring 6/2009, ek. 
120 þkm. Glæsilegt eintak. Uppl í s 
6619060. Verð 4.690 þús.

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Mitsubishi Carisma 1.8, árg.‘00. Sjálfsk. 
Ek. 141 þús. km í góðu ástandi. V. 370 
þús. kr. Heiða s. 861 4741

 0-250 þús.

Til sölu Nissan Micra skoðaður 2015. 
Verð 200 þús stgr. Einnig Toyota 
Corolla skoðaður 2015. Verð 200 
þús,stgr. Uppl. í s. 618 0180

 250-499 þús.

TILBOÐ 450 ÞÚS -VÍSALÁN
PEUGEOT 307 XR árg 2003 ek. 
131 þús, ný tímareim, sk 15, 5dyra, 
beinskiptur, lýtur vel út og eyðir litlu 
ásett verð 690 þús TILBOÐ 450 ÞÚS 
möguleiki á 100% visaláni í 36 man 
S.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hópferðabílar

Til sölu: MB. 404 árg. 1995, ek. 670 
þ. 55 +1 +1 farþega bíll í góðu standi. 
Uppl. í S.892 8888

 Vörubílar

VÖRUBÍLL VOLVO 1991 LZ 958. Í 
þokkalegu standi Verð 2,m + VSK uppl 
. 840 -6100

 Húsbílar

Fiat húsbíll til sölu. Árg. 2006. Ek. 
28.000. Hlaðinn aukahlutum. Kr. 
5.450.000. S.8934590.

 Vinnuvélar

30T Krani í Topp standi verð 9m+ vsk 
uppl. 840 -6100

Steypubíll til sölu gamall en góður 
steypubíll í ágætis standi verð 1,5m 
uppl s 840 6100

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð eða 
tímavinna. S. 778 0100.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. Frí 
verkskoðun og verðtilboð. Sími. 891 
9890 malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

Laga ryð á þökum, hreinsa þakrennur, 
og tek að mér ýmis smærri verk. Uppl. 
s. 8478704. manninn@hotmail.com.

 Tölvur

Allar almennar tölvuviðgerðir og 
vírushreinsanir. Kem á staðinn. S. 699 
6735 Baldvin.

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002

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

Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 
5000. Tímapantanir í síma 845 8896.

 Múrarar

MÚRARAR
TIL SÖLU 2 MÚRDÆLUR : PFT og 
Putmaster Í góðu standi á góðu verði. 
UPPL 840 -6100

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta
til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Ný sending frá Ameríku árgerðir 2013 og 2014
Einnig til sölu Curtis cap hús á golfbíla 

19019 ehf  sími  893-3393  Gunnsteinn www.19019.is  

Club car golfbílar


